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4.1. Introducció i objectius 
 

4.1.1. Inici: Avinguda de la Diagonal 

 

Figura 1: Final actual del Trambaix, a l’alçada de la Plaça de Francesc Macià 

Final actual de la Línia del Trambaix, situat a l’Avinguda de la Diagonal, arribant a la Plaça de 
Francesc Macià. Es pot veure l’estació final actual, que serà substituïda i recol·locada a 
Tarradellas, ja que aquí s’hi construirà la rampa d’accés al pas inferior. 

 

Figura 2: Secció de l’Avinguda de la Diagonal a l’arribada a la Plaça de Francesc Macià 
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Figura 3: Plaça de Francesc Macià 

Plaça de Francesc Macià. Tram on es realitzarà el gir soterrat del Trambaix, per connectar la 
Diagonal (dreta) amb l’Avinguda de Tarradellas (al fons).  

 

Figura 4: Inici de l’Av. de Josep Tarradellas 

Secció de l’inici de l’Avinguda de Tarradellas, amb Francesc Macià al fons. A la part central 
d’aquest tram s’hi situarà la nova estació així com les rampes de sortida del pas inferior. 
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4.1.2. Tram Mig 1: Avinguda de Tarradellas 

 

Figura 5: Av. de Josep Tarradellas amb Av. de Sarrià 

Creuament de l’Avinguda de Tarradellas amb l’Avinguda de Sarrià. Es pot veure la distribució 
actual del carrer per on passarà el Trambaix, així com les diverses entrades als pàrquings 
soterranis que es troben a Tarradellas. 

 

Figura 6: Av. de Josep Tarradellas a l’alçada del Carrer de Londres 

Secció de l’Avinguda de Tarradellas a l’arribada a la Plaça dels Països Catalans. 
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4.1.3. Segon encreuament: Plaça dels Països Catalans 

 

Figura 7: Plaça dels Països Catalans 

Vista de la Plaça dels Països Catalans, amb l’inici del Carrer de Tarragona al fons. Al Trambaix 
creuarà la plaça per aquest punt, i agafarà part de la zona de vianants (a la dreta de la imatge), 
per encarar el tram del Carrer de Tarragona. 

 

Figura 8: Plaça dels Països Catalans 

Vista de la Plaça dels Països Catalans. EN concret es pot veure l’espai per on passarà el 
Trambaix: Entre els carrils Bus (esquerra) i el pas de zebra (dreta). 
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4.1.4. Tram Mig 2: Avinguda de Tarragona 
 

 

Figura 9: Inici del Carrer de Tarragona 

Secció de l’inici del Carrer de Tarragona. Es poden veure els diferents usos del carrer, 
principalment els 3 carrils Bus segregats del trànsit convencional. 

 

Figura 10: Carrer Tarragona a l’alçada del Carrer d’Aragó 

Secció del Carrer de Tarragona a l’alçada del Carrer de Mallorca. Es pot veure l’amplada de la 
zona de vianants del carrer, que es manté  força constant durant tot el carrer. S’aprecien les 
diverses fileres d’arbres així com el carril Bici. A l’esquerra queden els carrils Bus. 
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Figura 11: Carrer Tarragona al creuament amb el Carrer de la Diputació 

Secció del Carrer de Tarragona a l’alçada del Carrer de la Diputació. S’aprecia una de les 
nombroses entrades de pàrquings privats que es troben en aquest carrer. 

 

4.1.5. Final de Línia: Plaça d’Espanya 

 

Figura 12: Plaça d’Espanya 

Vista general de la Plaça d’Espanya. Tot i tenir molt espai disponible, també compta amb un 
trànsit molt important, de manera que no es proposa el pas del Trambaix per la mateixa i es 
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projecta el final de línia abans d’entrar a la plaça. Al fons es pot veure el final del Carrer de 
Tarragona, on hi anirà la parada final de la línia. 

 

Figura 13: Final del Carrer de Tarragona 

Secció del Carrer de Tarragona, a l’alçada del Carrer de la Diputació, amb la Plaça d’Espanya al 
fons. En aquest punt hi anirà instal·lada la parada final de la línia. 

 

Figura 14: Final del Carrer de Tarragona 

Secció del Carrer de Tarragona, a l’arribada a la Plaça d’Espanya. Es pot veure l’espai disponible 
que hi haurà per posar-hi la parada final. A la dreta queda la caçada principal (en aquest punt 
ja no hi ha carrils Bus segregats. 
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2.1. Introducció 
 

Ja en el Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2001-2010, per part de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) es manifestava de forma oficial la intenció d’ampliar la xarxa de tramvia a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En el nou PDI 2011-2020 es reafirma aquesta intenció, on 
s’aposta fortament per ampliar la xarxa ferroviària, tant soterrada (metro) com de superfície 
(tramvia). 

La intenció del projecte és ampliar la línia existent del Trambaix a partir de la plaça de Francesc 
Macià, actual final de les línies T1, T2 i T3, fins a la Plaça d’Espanya. Davant la probable 
connexió del Trambaix amb el Trambesòs (amb el traçat per determinar encara) i la intenció de 
fer arribar el tramvia al Port de Barcelona, aquest tram pot suposar el tancament d’un anell 
tramviari de la ciutat de Barcelona (també faltaria connectar la Plaça Espanya amb la terminal 
de creuers del port). Un anell que anés de Francesc Macià a Plaça Espanya, fins la terminal de 
creuers per l’Avinguda del Paral·lel, i després pel passeig marítim fins al final de la actual T4 a 
la Vila Olímpica (tram inclòs en els PDI). Aquesta línia passa per la Plaça de les Glòries, des d’on 
està planificada la connexió fins a Francesc Macià (per la Diagonal possiblement), quedant 
tancat l’anell esmentat. Un anell d’aquestes característiques milloraria la mobilitat de la ciutat, 
i és un model que ja està aplicat en ciutats com Milà, encara que en el cas de Barcelona, amb 
una infraestructura molt més modera i eficient. 

Independentment del caràcter més ampli que pugui tenir el projecte, englobat dins d’una gran 
xarxa de tramvia de la ciutat, el tram en concret és interessant ja que consisteix bàsicament en 
la unió tramviària de tres grans places, que a més són grans nodes de la xarxa de transport 
públic de la ciutat de Barcelona: 

- Plaça de Francesc Macià: 

El punt inicial d’aquest tram és la Plaça de Francesc Macià, situada en plena Avinguda 
Diagonal, un dels centres comercials i de negocis de la ciutat. A la plaça hi finalitzen les tres 
línies del Trambaix, la T1, T2 i T3. 

En aquesta plaça, actualment hi arriben les següents línies d’autobusos metropolitans: 6, 7, 14, 
15, 27, 32, 33, 34, 41, 58, 59, 63, 64, 67 i 68.  

- Plaça dels Països Catalans: 

En segon lloc, es vol connectar la Plaça dels Països Catalans on  s’hi troba l’Estació de Sants. És 
la principal estació de ferrocarril de Barcelona (la segona d’Espanya). En aquesta estació hi 
arriba l’alta velocitat, trens de mitja i llarga distància així com les rodalies. L’AVE connecta la 
ciutat amb Lleida, Saragossa, Madrid, Sevilla i Màlaga pel sud, i amb Girona i Figueres pel nord. 
En un futur connectarà també amb l’alta velocitat europea, mitjançant la recentment 
inaugurada línia Barcelona-París. 

Les altres línies de mitja i llarga distància connecten pràcticament amb qualsevol ciutat 
important espanyola. També hi ha connexions amb la resta d’Europa via Portbou. 
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Pel que fa a les Rodalies, conflueixen a l’estació les línies R1, R2, R3 i R4. A més, hi ha la 
connexió ferroviària amb l’Aeroport de Barcelona. 

L’Estació de Sants també està connectada amb la xarxa de metro de la ciutat, concretament hi 
passen dues línies, la L3 i la L5. 

Pel que fa al transport de superfície, hi trobem una de les principals parades d’autobusos 
interurbans de la ciutat així com les següents línies de busos urbans: 27, 30, 32, 43, 44, 78, 109, 
115 i V7. 

- Plaça d’Espanya: 

El punt final del traçat arriba a la Plaça d’Espanya, punt d’accés a Montjuic i a la Fira de 
Barcelona. Es tracta d’un punt molt turístic i amb moltes necessitats de transport durant les 
nombroses fires que s’hi celebren. 

Aquesta plaça està també fortament connectada, ja que hi passen dues línies de metro L1 i L3, 
i a més hi passen les línies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya L8, S4, S7, S8, S33, 
R5 i R6. 

Pel que fa als busos de la ciutat, també hi passen nombroses línies: 9, 13,23, 37, 46, 50, 55, 65, 
79, 91, 109, 141, 150, 165, V7, D20 i H12. També hi ha una parada del bus llançadora que va 
directe a l’Aeroport de Barcelona. 

 

Aquestes tres places estan dominades pel transit de vehicles privats, i pateixen problemes de 
congestió greus. Cal potenciar el transport públic i seguint les prioritats mostrades en els PDI, 
la prolongació del Trambaix fins la Plaça d’Espanya és la opció que es planteja en aquest 
projecte.  

L’objectiu d’aquest Annex és donar els arguments a favor i en contra de les alternatives que es 
plantejaran en base al traçat de la línia de tramvia i determinar quin és el més adequat. 

D’altra banda, un cop seleccionat el traçat, caldrà determinar la disposició més adient dels 
elements més importants que participen en la concepció i el traçat de l’alternativa escollida. 

L’anàlisi es durà a terme mitjançant un mètode multicriteri. 

 

2.2. Concepció i traçat 
 

En aquest primer apartat s’esgrimiran els pros i contres de les diferents solucions pel que fa la 
tipologia de transport públic i el traçat corresponent. Posteriorment s’escollirà la que es 
consideri més adequada mitjançant la metodologia de l’anàlisi multicriteri. 
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2.2.1. Definició de les alternatives 
Ens els PDI vigents, apareixen diverses actuacions planificades en el nostre àmbit d’estudi, que 
es consideraran a l’anàlisi d’alternatives.  

Es planteja l’ampliació dels FGC des de Plaça d’Espanya fins a l’Estació de Gràcia, passant per la 
Plaça de Francesc Macià, és a dir, seguint un traçat similar al plantejat. D’altra banda, existeix 
la intenció de connectar les dues xarxes tramviàries des de la Plaça de Francesc Macià fins a la 
Plaça de les Glòries. Això pot afectar a la determinació del sistema a la Plaça de Francesc 
Macià, per integrar el traçat plantejat en aquest projecte als possibles nous traçats, com 
l’esmentat. 

Segons això es poden plantejar les diferents alternatives: 

 

Figura 1: Esquema de les diferents alternatives de traçat 

 

2.2.1.1. Alternativa 0 
 

No intervenció: 

Consisteix en no realitzar cap actuació, per tant es manté el servei existent de transport públic. 
Actualment no hi ha cap línia de metro o bus que arribi de la Plaça de Francesc Macià fins a 
Plaça d’Espanya, tot i que si hi ha connexions entre aquestes dues places i l’Estació de Sants. 
En concret hi ha dues línies de bus (27 i 32) entre Francesc Macià i Sants, y també dues línies 
que van de l’Estació de Sants a Plaça d’Espanya (109 i la nova V7), a més de la L3 del metro.  
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Es considera, per tant, que la connectivitat entre aquests 3 nodes no és bona, sobretot si no es 
considera el tram com a trajecte tancat (anar de Francesc Macià a Plaça Espanya), sinó que els 
punts connectats són destinacions per l’intercanvi cap a altres tipus de transport (agafar un 
tren de Rodalies per tornar a casa després de la feina, agafar l’AVE per anar a Madrid, o anar a 
l’aeroport per marxar de vacances). 

Aquesta serà l’alternativa de referència per comparar en l’anàlisi multicriteri. 

 

2.2.1.2. Alternativa 1 
 

Recorregut pel Carrer de Numància. Tramvia de superfície. 

Consisteix a enllaçar les línies del Trambaix T1, T2 i T3 des del Carrer de Numància, abans 
d’arribar a la Plaça de Francesc Macià. D’aquesta forma el trajecte és directe i transcorre per 
Numància fins a la Plaça dels Països Catalans i després pel Carrer de Tarragona fins la Plaça 
d’Espanya (estacionant davant de Les Arenes). És un trajecte d’uns 2km, recte i sense 
dificultats en el traçat (no hi ha encreuaments complexes) i sempre discorre per carrers 
amples. 

 Punts forts: Fàcil de projectar, sense corbes o encreuaments difícils, directe i de baix 
cost. Enllaça el Trambaix amb l’AVE, les Rodalies, l’aeroport, i amb dues línies del metro (L1 i 
L5, ja que el Trambaix ja connecta amb la L3). Porta el Trambaix fins la Fira de Barcelona. 

 Punts dèbils: No arriba a Francesc Macià, deixant un petit ramal en les línies del 
Trambaix per arribar fins la plaça. Això també comporta la no continuïtat natural de la línia, i 
no permetent enllaçar amb una futura línia que uneixi Trambaix i Trambesòs. Tot i que 
Numància és un carrer gran, també té molt trànsit, i se’l privaria de dos carrils pels cotxes. A 
més, el trajecte es paral·lel a la L3 del metro, fins a Sants i també fins a Plaça Espanya. 

 

2.2.1.3. Alternativa 2 
 

Des de Francesc Macià fins a Plaça Espanya (davant de Les Arenes). Tramvia de superfície. 

Consisteix a continuar la línia del Trambaix, fent el gir a Francesc Macià, baixant per l’Avinguda 
de Josep Tarradellas fins a la Plaça dels Països Catalans, i a continuació baixar pel Carrer de 
Tarragona fins arribar a la Plaça d’Espanya, just davant de la plaça de toros de Les Arenes 
(actualment reconvertida en centre comercial). El traçat és també d’uns 2km. 

 Punts forts: El traçat és coherent amb les línies existents i amb les futures ampliacions 
de la xarxa del tramvia des de Francesc Macià. També permetria l’ampliació de la xarxa de 
tramvia per l’Avinguda del Paral·lel fins al Port de Barcelona, tot i que caldria buscar una forma 
de creuar la Plaça d’Espanya. Transcorre per carrers grans i amb espai. Connecta els tres nodes 
proposats, enllaçant el Trambaix amb tots els grans mitjans de comunicació de la ciutat de 
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Barcelona (AVE, aeroport, rodalies, diverses línies de metro). Connecta el centre comercial i de 
negocis de Francesc Macià amb la Fira de Barcelona. 

 Punts dèbils: Complexitat constructiva en l’encreuament amb la Plaça de Francesc 
Macià. Cost més elevat. 

 

2.2.1.4. Alternativa 3 
 

Des de Francesc Macià fins a Plaça Espanya (davant la Fira). Tramvia de superfície. 

El trajecte és bàsicament el mateix que en l’alternativa anterior, però amb un desviament al 
final pel Parc de Joan Miró, passant pel Carrer de Llançà fins a l’Avinguda del Paral·lel, creuant-
la per finalitzar la línia just davant de la Fira de Barcelona. La intenció d’aquest desviament és 
la de fer arribar el Trambaix just davant de la Fira. Amb aquesta alternativa es podria plantejar 
la possibilitat d’instal·lar una parada dins del recinte firal. 

No és possible creuar la Plaça d’Espanya per superfície sense alterar gaire el funcionament 
actual, ja que es tracta d’una plaça monumental (no es pot creuar pel centre, ja que hi ha una 
font) y té molt trànsit i molts enllaços. Tampoc es pot creuar per sota, ja que s’hi troba un pas 
inferior de la Gran Via per evitar la rotonda de la plaça, i una estació dels FGC i del metro, per 
on hi passen dues línies del metro. De totes maneres tampoc es consideraria la possibilitat del 
pas inferior, ja que el sobrecost per només creuar la plaça no tindria sentit. Per aquests motius 
el traçat més factible és donant la volta ja descrita, buscant el traçat més simple possible. 

Punts forts: El traçat és coherent amb les línies existents i amb les futures ampliacions de la 
xarxa del tramvia a Francesc Macià, i també per un possible allargament de la línia fins al port 
de Barcelona (per l’Avinguda del Paral·lel), amb el creuament de la Plaça d’Espanya ja superat. 
Transcorre per carrers grans i amb espai. Connecta els tres nodes proposats, enllaçant el 
Trambaix amb tots els grans mitjans de comunicació de la ciutat de Barcelona (AVE, aeroport, 
rodalies, diverses línies de metro). Connecta el centre comercial i de negocis de Francesc 
Macià amb la Fira de Barcelona, amb el final de la Línia just davant de la Fira, potenciant la 
imatge de modernitat de la fira, amb una connexió amb el tramvia just a l’entrada del recinte 
firal. 

 Punts dèbils: Complexitat constructiva en l’encreuament amb la Plaça de Francesc 
Macià. Traçat més llarg, es necessita allargar 0,5km per creuar una plaça. Tram final amb 
corbes mol tancades i passant per carrers petits que haurien de quedar sense carril pels 
vehicles, només amb una via d’accés als aparcaments privats presents als carrers afectats. Cost 
més elevat. 

 

2.2.1.5. Alternativa 4 
 

Des de Plaça Espanya fins a Plaça Francesc Macià. Ferrocarril soterrat. 
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El trajecte ja ha estat definit dintre dels últims PDI, amb la intenció d’allargar la L8 dels FGC fins 
a l’estació de Gràcia, passant per Francesc Macià. Aquesta alternativa cobriria un traçat similar 
al proposat, però amb menys parades i sense passar per l’Estació de Sants. De totes maneres, 
una de les estacions intermèdies seria la d’Entença, on enllaçaria amb la L5 del metro. Al ser 
una ampliació dels FGC, el traçat és subterrani. 

 Punts forts: No es veu afectat per regulació semafòrica ni afecta al trànsit ni modifica 
la distribució dels carrers. És una mitjà més ràpid que un tramvia de superfície. Connecta la 
Plaça d’Espanya (i per tant la Fira) amb Francesc Macià, donant continuïtat a la xarxa de 
ferrocarril. 

 Punts dèbils: Cost molt més elevat en la construcció dels túnels i estacions. Més 
complex constructivament. Les parades es veuen reduïdes substancialment amb la qual cosa 
es per servei a la zona. Al no passar per l’Estació de Sants, no connecta amb l’alta velocitat ni 
amb la connexió amb l’Aeroport de Barcelona. 

 

2.2.2. Anàlisi multicriteri 
 

 L’anàlisi multicriteri pel que fa el traçat i la concepció del nou servei s’ha realitzat 
considerant tres grups d’avaluació: servei i correspondències, implantació i entorn i aspectes 
econòmics i d’explotació. Cada criteri s’ha avaluat de 0 a 4 en funció de la idoneïtat de cada 
alternativa en comparació amb la resta. S’ha pres com a referència base l’alternativa 0. 

 

2.2.2.1. Criteris d’implantació i entorn 
 

• Coherència amb la concepció de les actuals xarxes tramviàries: La concepció 
de les xarxes actuals és d’un tramvia en superfície. Des del punt de vista de 
coherència urbanística, la màxima puntuació ha de ser per l’alternativa que 
uneixi les xarxes actuals amb els mateixos criteris que les existents (Alternativa 
3), especialment si es té en compte que lluny d’estar dissenyades amb criteris 
obsolets, són xarxes modernes tant pel que fa a la concepció com a la 
tecnologia utilitzada. L’alternativa 2 és la que segueix en valoració positiva ja 
que aporta la mateixa connectivitat, però no planteja la superació de la Plaça 
d’Espanya per continuar cap al port. Les alternatives 0 i 4 no obtenen cap punt  
ja que es basen en no ampliar la xarxa tramviària, així que son opcions 
oposades a la nova concepció de transport ecològic i eficient que suposa el 
tramvia. 

 

• Coherència amb la xarxa de transport públic existent i prevista: Es valora 
l’aportació de cada alternativa a l’objectiu d’aconseguir una xarxa de transport 
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públic eficient que no deixi sense servei cap zona de dimensions considerables 
y que aporti la màxima interconnexió possible amb els mitjans de transport 
disponibles. En aquest sentit l’alternativa de la no intervenció, és la que es 
valora més negativament, ja que es considera que el traçat té deficiències en 
connectivitat i per tant es pretén millorar-la. La màxima valoració 
l’aconsegueixen les alternatives 2 i 3, per connectar amb tots els nodes 
existents (Francesc Macià, Estació de Sants, Plaça d’Espanya). A més son 
coherents amb els projectes futurs planejats en els PDI. L’alternativa 4, obté 
una nota mitja, per formar part de la planificació dels PDI, però no enllaça amb 
tots els nodes que es volen connectar. La solució 1, s’emporta una valoració 
baixa, per no arribar a Francesc Macià i crear un petit ramal que trenca el traçat 
existent, però la pitjor puntuació és per l’Alternativa 0, ja que suposa la pitjor 
de les situacions en el que es refereix al transport, ja que no hi ha cap millora. 

 

• No afectació al trànsit actual per intercedència: Es valora el fet de no 
intercedir en el trànsit actual, no tant per la regulació semafòrica que 
disminueix la velocitat mitjana (criteri avaluat anteriorment) sinó per la 
repercussió en la marxa del dens trànsit al que està sotmesa la zona d’actuació. 
Màxima puntuació per l’alternativa 4 pel seu caràcter soterrat. Màxima 
puntuació també per l’alternativa 0 perquè la referència és l’estat actual per 
tant no afecta al trànsit. L’alternativa 1, té la pitjor puntuació, ja que per passar 
pel Carrer Numància (molt transitat) cal reduir dos carrils, afectant fortament al 
transit rodat. L’alternativa que la segueix en puntuació es la 3, ja que implica 
tallar alguns carrers al trànsit, encara que són petits. L’alternativa 2 transcorre 
sempre per carrers amb espai per encabir el tramvia, sense afectar gaire al 
trànsit de la zona.  

 

• No necessitat de reurbanitzar els carrers: Es valora el fet que un tramvia 
superficial requereix modificar encara que sigui de manera moderada la secció 
dels carrers i el repartiment dels usos dels carrer. Així màxima puntuació per les 
alternatives 0, i 4. La alternativa 2 té una puntuació mitja, mentre que les 1 i 3 
tenen una puntuació més baixa ja que impliquen grans modificacions del traçat 
per on discorren. 

 

• Millora de la distribució dels carrers: La idea de consolidar els carrers com a 
espai de vianants dotant-los de voreres més amples i en definitiva prioritzant 
altres usos abans que el de trànsit rodat, es valora positivament. Tant les 
alternatives 0 com 4, tenen la mínima puntuació ja que dintre del projecte no 
tenen en compte cap reurbanització y per tant tampoc es millora l’espai pels 
vianants. Les alternatives 2 i 3 si que afavoriran la millora d’aquests espais, ja 
que els carrers per on passarà el tramvia son suficientment grans com per 
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permetre el condicionament de les voreres, la instal·lació de carrils bici, etc. La 
solució 1, tot i que en el tram final comparteix traçat amb les alternatives 2 i 3, 
en la part principal no millorarà la distribució del carrer Numància, ja que no es 
poden treure més carrils al cotxe i per tant no hi ha espai per voreres més grans 
o carrils bici. Per aquest motiu la puntuació serà més baixa. De totes maneres, a 
aquest criteri se li dóna un pes relativament baix, perquè s’entén que aquesta 
necessitat no hauria d’afectar excessivament a la decisió de l’alternativa més 
adient. 

 

2.2.2.2. Criteris de servei i correspondències 
 

• Accessibilitat: És la facilitat per accedir al mitjà de transport. El tramvia 
superficial és el més ben valorat perquè està a nivell de carrer i té major 
nombre de parades que el metro. L’autobús o alternativa 0 el menys valorat ja 
que moltes de les línies continuen sense estar adaptades a les persones amb 
mobilitat reduïda. 

 

• Velocitat: L’alternativa 0, on només es consideren els mitjans actuals, és la que 
té pitjor puntuació, degut a que en el tram entre Francesc Macià i la plaça dels 
Països Catalans només té carril bus en sentit nord, amb la qual cosa el mitjà de 
transport existent està sotmès al trànsit existent. Cal dir que entre Sants i Plaça 
Espanya, hi ha el metro, amb la qual cosa la puntuació no és mínima, encara 
que el fet d’haver de fer transbordament també és un punt negatiu. 
L’alternativa 4 s’emporta la màxima puntuació, ja que és la que aporta una 
velocitat més elevada. Pel que fa a les alternatives de tramvia obtenen un 
puntuació alta, però no màxima. 

 

• Continuïtat del servei existent sense transbordaments: Es valora especialment 
la continuïtat del servei existent, permetent arribar més lluny sense canviar de 
mitjà de transport. D’aquesta manera les alternatives 2 i 3 aporten continuïtat 
al Trambaix, mentre que la 4 aporta continuïtat a la L8 dels FGC. La alternativa 
1, aporta una continuïtat relativa, ja que deixa el tram que arriba fins a 
Francesc Macià aïllat, i per tant té una puntuació més baixa. Evidentment, 
l’alternativa 0 no aporta cap continuïtat i té la mínima puntuació.  

 

• Enllaços amb metro: Es valora la possibilitat d’enllaçar amb les línies del metro 
L1, L3 i L5. Totes les alternatives presenten una bona connexió amb el metro, ja 
que totes enllaçarien les tres. La única alternativa amb menys puntuació és la 0, 
ja que no aporta cap connexió per no existir mitjà de transport en aquest tram.  
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• Enllaços amb FGC: Es valora la possibilitat d’enllaçar amb les línies L8, S4, S7, 
S8, S33, R5 i R6. La única estació on es connecta amb els FGC és la de Plaça 
Espanya, i totes les alternatives (excepte la 0) hi arriben. Per tant, totes tenen 
una puntuació alta. De totes maneres la puntuació màxima correspon a 
l’alternativa 4, ja que al ser l’allargament de la L8, forma part de la xarxa dels 
FGC. 

 

• Enllaços amb Rodalies: Es valora la possibilitat d’enllaçar amb les línies R1, R2, 
R3 i R4. La única estació on es connecta amb les Rodalies és l’Estació de Sants. 
Totes les alternatives tramviàries hi passen, així que obtenen la màxima 
puntuació. Les alternatives 0 i 4 obtenen una puntuació mínima, ja que no 
enllacen amb cap línia de Rodalies. 

 

• Enllaços amb el tren (mitja distància i AVE): Es valora la possibilitat d’enllaçar 
amb les línies de tren de mitja i llarga distància, així com amb l’AVE. Aquesta 
connexió només es pot fer des de l’Estació de Sants així que les puntuacions 
seran les mateixes que en l’apartat anterior. 

 

• Enllaços amb l’Aeroport: Es valora l’accés a les línies que portin cap a 
l’Aeroport de Barcelona. Hi ha dues alternatives, via tren des de l’Estació de 
Sants, o amb un bus llançadora des de la Plaça d’Espanya. En aquest cas les 
alternatives 1, 2 i 3 obtindran la màxima puntuació ja que enllacen amb les 
dues alternatives, mentre que la 4, tindrà una puntuació més baixa al oferir 
només connexió amb bus des de Plaça Espanya. 

 

• Enllaços amb estacions d’autobusos interurbans: Es valora la possibilitat 
d’enllaçar amb estacions d’autobusos interurbans, i aquesta possibilitat només 
es troba a l’Estació de Sants. En aquest cas també puntuacions seran les 
mateixes que en els apartats del tren i les Rodalies. 

 

• Enllaços amb xarxa autobús: Es valora la possibilitat d’enllaçar amb la xarxa 
d’autobusos. Evidentment la màxima puntuació és per a l’alternativa 0 ja que 
està integrada en ella mateixa. La valoració 4 tindrà la mínima puntuació, ja 
que l’intercanvi metro-bus és el més difícil. La connexió tramvia-bus és força 
bona així que la puntuació per les alternatives 1, 2 i 3 es força alta. 

 

ANNEX 2: Estudi d’Alternatives 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

12 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

2.2.2.3. Aspectes econòmics i d'explotació 
 

• Despesa econòmica baixa: No espot passar per alt el cost que suposa una 
infraestructura com la que es proposa en aquest projecte. La màxima 
puntuació a l’alternativa més barata, alternativa 0 (cost nul), i puntuació 
mínima a l’alternativa soterrada, la més cara. Per la diferencia amb el cost de 
l’alternativa soterrada, les altres alternatives tindran una puntuació alta. 

 

• No complexitat constructiva: La complexitat constructiva va relacionada amb 
tres aspectes fonamentals a l’hora de plantejar-se la realització d’una obra: el 
cost, el termini d’execució i el risc que comporta. S’ha valorat la simplicitat de 
la solució que aporta cada alternativa i per tant l’alternativa soterrada ha 
obtingut una puntuació 0. L’alternativa de no intervenció és com a punt de 
referència (com ho era en el cost) la més simple i per tant té la màxima 
puntuació. L’alternativa 1 també té bona puntuació per ser la més simple, 
seguida de la 2 i per últim la 3. 

 

• Aprofitament estructures existents: Es valora el fet de poder aprofitar tant les 
infraestructures físiques com l’estructura d’explotació (PCC, sistema de 
comunicacions, etc.). També com a referència i pel fet que no s’intervé de cap 
manera i que per tant no es generen noves necessitats d’estructura, màxima 
puntuació per l’alternativa 0. El fet de ser continuacions directes de línies 
existents, fa obtenir una bona puntuació pel que fa a l’aprofitament de les 
infraestructures existents. D’altra banda, l’alternativa 1 obté una nota mol 
baixa, ja que deixa una part de la infraestructura existent aïllada, de manera 
que obté una puntuació més baixa. 

  

• Demanda: L’alternativa 0, en representar l’estat actual no propicia en cap cas 
l’augment de demanda per tant a ha obtingut una puntuació 0. Les solucions 
que contemplen l’allargament de les línies de tramvia son les que més 
demanda generaran perquè enllaçarà el transport urbà amb els principals 
portes d’entrada i sortida de la ciutat, connectant-se amb els principals 
transports interurbans (Rodalies, llarga distancia, avió, etc.). La solució 4, 
també generarà demanda, però la seva connectivitat no és tan bona i no 
enllaçarà amb l’Estació de Sants.  

 

• Longitud i sinuositat del traçat: Es valora més positivament les alternatives 
més curtes i menys sinuoses. L’alternativa més curta és la 1, mentre que la més 
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llarga és la 3, afegint un últim tram amb moltes corbes tancades y lentes. Pel 
que fa a l’alternativa 0, la puntuació és neutra. 

 

• Rendibilitat econòmica: Es valora la rendibilitat econòmica a llarg termini, es 
considera que una bona rendibilitat econòmica es pot obtenir o bé amb una 
baixa inversió o bé amb una demanda elevada. La mínima inversió és la de 
l’alternativa 0 (no n’hi ha), la màxima demanda s’assoleix en les alternatives 2 i 
3, que tenen un cost d’inversió mitjà i per tant sembla que seran les més 
rendibles. L’alternativa 1 també ho serà ja que encara que no generarà tanta 
demanda, també és més curta i simple constructivament. Pel que fa a 
l’alternativa 4 és la més cara de llarg, i per tant la que menys rendibilitat 
oferirà. 

 

La valoració dels criteris exposats es troba resumida, per a cada alternativa, a la taula següent: 

 
Alt. 
0 

Alt. 
1 

Alt. 
2 

Alt. 
3 

Alt. 
4 

  Implantació i entorn      
     -Coherència amb la concepció de les actuals xarxes 
tramviàries 

0 1 3 4 0 

     -Coherència amb la xarxa de transport públic existent i 
prevista 

1 2 4 4 4 

     -No afectació al trànsit actual per interferència 4 1 3 2 4 
     -No necessitat reurbanització dels carrers 4 1 2 1 4 
     -Millora de la distribució dels carrers 0 2 4 4 0 

  Servei i correspondències      
     -Accessibilitat 1 3 4 4 2 
     -Velocitat 1 3 3 3 4 
     -Continuïtat del servei existent sense transbordaments 0 2 4 4 4 
     -Enllaços amb metro 0 4 4 4 4 
     -Enllaços amb FGC 0 4 4 4 4 
     -Enllaços amb Rodalies 0 4 4 4 0 
     -Enllaços amb el tren (mitja distància i AVE) 0 4 4 4 0 
     -Enllaços amb l’Aeroport 0 4 4 4 2 
     -Enllaços amb estacions d’autobusos interurbans 0 4 4 4 0 
     -Enllaços amb xarxa autobús 4 3 3 3 2 

  Aspectes econòmics i d’explotació      
     -Despesa econòmica baixa 4 3 3 3 0 
     -No complexitat constructiva  4 3 2 1 0 
     -Aprofitament d'estructures d’explotació existents 4 1 3 3 3 
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     -Demanda 0 3 4 4 2 
     -Longitud i sinuositat del traçat 2 4 2 0 2 
     -Rendibilitat econòmica 2 3 4 4 1 

Taula 1: Valoració dels diferents criteris per a cada alternativa 

 

La obtenció de la valoració global per cada un dels grups dels criteris s’ha obtingut fent el 
sumatori, per cada alternativa, de la valoració de cada criteri pel pes corresponent assignat 
segons la importància relativa de cada criteri (veure taula 2). 

 Pesos 

  Implantació i entorn  

     -Coherència amb la concepció de les actuals xarxes tramviàries 0,75 
     -Coherència amb la xarxa de transport públic existent i prevista 0,75 
     -No afectació al trànsit actual per intercedència 1 
     -No necessitat reurbanització dels carrers 0,5 
     -Millora de la distribució dels carrers 0,25 

  Servei i correspondències    

     -Accessibilitat 1 
     -Velocitat 0,5 
     -Continuïtat del servei existent sense transbordaments 0,75 
     -Enllaços amb metro 1 
     -Enllaços amb FGC 1 
     -Enllaços amb Rodalies 1 
     -Enllaços amb el tren (mitja distància i AVE) 0,75 
     -Enllaços amb l’Aeroport 0,75 
     -Enllaços amb estacions d’autobusos interurbans 0,5 
     -Enllaços amb xarxa autobús 0,75 

  Aspectes econòmics i d’explotació  

     -Despesa econòmica baixa 1 
     -No complexitat constructiva  0,75 
     -Aprofitament d'estructures d’explotació existents 0,75 
     -Demanda 1 
     -Longitud i sinuositat del traçat 0,5 
     -Rendibilitat econòmica 1 

Taula 2: Pes de cada un dels criteris utilitzats 

Finalment, la valoració definitiva s’obté fent el sumatori del valors obtinguts per cada grup de 
criteris pel pes corresponent assignat segons la importància relativa del grup de criteris (veure 
taula 3). La valoració definitiva estableix una puntuació màxima de 100 punts. 
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 Pesos 

  Grups de criteris  

    Implantació i entorn 14% 
    Servei i correspondències 36% 
    Aspectes econòmics i explotació 50% 

Taula 3: Pes relatiu dels diferents grups de criteris 

 

 Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 

    Grups de criteris      

     Implantació i entorn 8,08 4,58 11,04 10,23 9,69 
     Servei i correspondències 10,13 31,78 34,59 34,59 21,09 
     Aspectes econòmics i explotació 32,50 35,00 39,38 35,00 19,38 

    Puntuació final  51 71 85 80 50 

Taula 4: Resultat final ponderat de les diferents alternatives de traçat 

La taula 4 serveix com a resum de la valoració global de cada alternativa però també reflexa 
quina és la millor alternativa segons els diferents grups de criteris. Pel que fa a la implantació i 
entorn la guanyadora és l’Alternativa 2, tot i que la 3 també té bona puntuació. En la valoració 
de servei i correspondències hi ha un empat entre les Alternatives 2 i 3, ja que segueixen 
pràcticament el mateix traçat i ofereixen accés als mateixos serveis. Finalment valorant els 
aspectes econòmics també surt guanyadora l’Alternativa 2, a poca distància de les altres 
alternatives de superfície i de l’Alternativa 0. En aquest aspecte, l’Alternativa 4 queda molt 
penalitzada, per ser un tram totalment soterrat. 

D’aquesta manera, l’Alternativa 2 és la guanyadora, encara que l’Alternativa 3 també obté 
molt bona puntuació. Les alternatives amb pitjor puntuació son la 0 i la 4, la primera molt 
penalitzada en l’apartat de serveis i correspondències, i la 4 en canvi penalitzada sobretot en 
l’apartat econòmic. 

Per tant es realitzarà la construcció del tramvia des de Francesc Macià fins a la Plaça Espanya, 
passant per la Plaça dels Països Catalans. La parada final de la línia es trobarà davant del centre 
comercial de Les Arenes, sense arribar a creuar la Plaça d’Espanya. És una alternativa que 
destaca en els tres criteris utilitzats, per tant queda reforçada després d’aquesta anàlisi. 

 

2.3. Secció i repartiment dels usos del carrer 
 

Una vegada escollida l’alternativa del tramvia en superfície i el seu traçat, és necessari 
determinar el repartiment de l’espai públic entre els diferents usos del carrer. Per aquest 
motiu, caldrà considerar els tres grans grups d’usos: l’espai rodat (calçades per a vehicles 
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motoritzats i espai pel carril bici), espai de vianants i jardineria (zona pròpiament de voreres 
útils i fileres d’arbres), i l’espai tramviari (vies i parades). 

De totes maneres, no es pot adoptar la mateixa solució en tot el traçat, ja que aquest discorre 
per trams diferenciats i que requereixen d’actuacions específiques segons l’espai disponible i la 
pròpia disposició existent del carrer. Per aquest motiu es dividirà el traçat en dos trams (Av. de 
Tarradellas i Carrer de Tarragona) i en dos encreuaments complexes (Francesc Macià i Països 
Catalans). 

D’aquesta manera caldrà realitzar un anàlisi multicriteri de les alternatives proposades per a 
cadascun dels trams i encreuaments. A més, s’hi afegirà una Alternativa 0, de no intervenció, 
per comparar amb les situacions proposades. 

 

2.3.1. Tram d’Avinguda de Tarradellas 
 

2.3.1.1. Definició de les alternatives 
 

2.3.1.1.1. Alternativa 0 
 

No intervenció.  

Actualment el carrer està composat per dues voreres de 5m als costats amb un passeig central 
d’uns 10m, amb zones ajardinades als dos costats  d’uns 5m (en total forma un bulevard d’uns 
20m). En aquest passeig, hi ha presents entrades i sortides d’aparcaments subterranis que no 
es poden modificar. En direcció mar hi ha una fila d’aparcament de vehicles, dos carrils per la 
circulació de vehicles privats i un carril bici. A l’altre costat (direcció muntanya) hi ha una 
configuració similar, però a partir del Carrer París enlloc d’aparcaments hi ha un carril bus (fins 
a Francesc Macià). 

 Punts forts: Zona central molt amplia. Força importància dels carrils per vehicles i 
presencia de 2 carrils bici i 1 carril bus parcialment. 

 Punts dèbils: No contempla en tramvia, mitjà de transport més ràpid i eficient que 
l’autobús. Separació d’usos com els carrils bici i la zona per vianants, que fa perdre espai útil. 
No hi ha carril bus de baixada. Carril bici juntament amb el carril pels vehicles, força perillós en 
els girs per falta de consciència de l’existència del carril bici. Les sortides del pàrquing han de 
creuar els carrils bici, amb el risc de no ser conscient que s’han de respectar la preferència de 
les bicis abans d’arribar a la calçada pels vehicles a motor. 
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2.3.1.1.2. Alternativa 1 
 

Tramvia pels laterals.  

Es manté força part de la distribució actual del carrer, però s’hi afegeix el tramvia als laterals 
del passeig central, suprimint els carrils bici, la filera d’aparcaments a dels costats, o el carril 
bus, segons el cas. Es mantenen els dos carrils de baixada i de pujada. S’han de mantenir els 
dos carrils per permetre posar un carril per esperar al gir a l’esquerra, ja que amb el tramvia als 
costats no hi ha espai per esperar sense obstaculitzar el trànsit principal.  Les voreres laterals 
queden iguals. La zona ajardinada (on s’hi troben les sortides dels pàrquings) es manté intacta. 
Al passeig, amb 10,5m disponibles, s’hi afegeix un carril bici de doble direcció de 2,5m. Queden 
per tant un 18m per vianants entre les voreres i el passeig central. Les parades ocuparan 
parcialment l’espai de la zona ajardinada. 

 Punts forts: Es manté l’estructura essencial del carrer sense afectar a les voreres 
laterals o a les zones ajardinades (no cal moure arbres). S’hi afegeix el tramvia de doble via que 
ocupa 7,5m de l’ample del carrer. Es mantenen els dos carrils en cada sentit. S’agrupen els 
carrils bici (guanyant espai) i s’afegeix un únic carril (doble) al costat de la zona de vianants. 
D’aquesta manera el creuament del carrer es fa en un pas de zebra conjunt entre vianants i 
bicis, millorant la seguretat ja que els vehicles només cal que respectin un pas de zebra, 
agrupat i més centrat. També s’eviten les interferències amb les sortides dels pàrquings. 
Requereix de poca intervenció, ja que només es veu afectada la part ocupada pel propi 
tramvia. El carril bici central, i la modificació dels carrils (treure el carril bus i fila 
d’aparcaments) només impliquen pintar, sense actuacions més importants. 

 Punts dèbils: Es perden les fileres d’aparcament, i el carril bus en sentit nord. Es perd 
zona pels vianants (tot i que queden disponibles 8m al passeig central, a més dels 5 i 5 a cada 
costat). En aquest cas, les sortides del pàrquing han de creuar les vies del tramvia, amb la qual 
cosa caldrà afegir-hi senyalització a les sortides. També aquesta disposició augmenta la 
dificultat dels girs a l’esquerra, o canvis de direcció. La separació de les dues vies del tramvia 
complica i molt la situació que una de les dues quedi tallada per alguna incidència; si les vies es 
mantenen una al costat de l’altre n’hi prou en preveure canvis d’agulla que puntualment 
permeten per exemple deixar enrere un tramvia aturat; si les vies estan separades caldrà 
dissenyar zones de doble via per poder realitzar els esmentats avançaments. 

 

2.3.1.1.3. Alternativa 2 
 

Tramvia central.  

Consisteix a fer passar el tramvia pel centre del passeig amb les andanes centrals, sense 
afectar a la zona ajardinada. El tram central del passeig discorre per sobre dels aparcaments 
subterranis, així que caldrà comprovar la resistència de l’estructura. En aquest cas els carrils 
bici es mouen a les voreres laterals, que augmenten el seu ample fins als 9m cadascuna (1,5m 
pel carril bici). Es busca la màxima simetria per no crear diferències entre les voreres. En 
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aquest cas es perden els aparcaments d’un costat i un carril en direcció muntanya, mantenint 
el tram amb carril bus. En aquest cas es perd el passeig central, però les voreres es fan més 
amples. Queden en aquest cas 15m separats en dues voreres.  

 Punts forts: Es té el tramvia central amb les dues direccions agrupades, cosa que 
facilita els desdoblaments o desviacions en cas d’una via inutilitzada. Es fan les voreres laterals 
més amples, afavorint als comerços de la zona, i agrupant la zona de pas en dues zones enlloc 
de tres. No interfereix al trànsit ni a cap de les maniobres de gir, o d’entrada i sortida dels 
aparcaments existents. Es manté el carril bus. 

 Punts dèbils: Es perd espai pels vianants. Es perd una fila d’aparcament i un carril en 
sentit muntanya. Encara que el tram no requereix de tant espai, s’utilitza tot el passeig central 
(10,5m), per la impossibilitat de moure les sortides dels pàrquings i la dificultat afegida de 
moure les zones ajardinades. Tampoc es pot posar un carril bici a l’espai sobrant, ja que el 
model de tramvia de Barcelona és segregat i podria ser perillós. Requereix de més intervenció, 
ja que cal remodelar pràcticament tot l’ample (excepte la zona ajardinada). Caldria fer una 
anàlisi estructural per comprovar que l’estructura del pàrquing suporta la superestructura del 
tramvia. 

 

2.3.1.2. Anàlisi multicriteri 
L’anàlisi multicriteri pel que fa  la secció i el repartiment dels usos del carrer s’ha realitzat 
considerant cinc grups d’avaluació: usos del carrer, coherència de la secció, impacte en la 
circulació de vehicles, servei i interacció del vianant amb els diferents transports i finalment 
aspectes econòmics i d'explotació. Cada criteri s’ha avaluat de 0 a 4 en funció de la idoneïtat 
de cada alternativa en comparació amb la resta. S’ha pres com a referència base l’alternativa 
0. 

 

2.3.1.2.1. Criteris d’usos del carrer 
 

• Repartiment d’usos del carrer: Es valora el fet d’integrar de manera lògica i 
coherent el màxim d’usos sense que l’avinguda quedi col·lapsada. En aquest 
sentit la mínima puntuació és per l’alternativa 0, ja que no contempla el 
tramvia, i només existeix carril bus en una direcció i parcialment, cosa que 
mostra la poca prioritat del transport públic en el carrer. A més, presenta el 
carril bici separat, i segregat del passeig de vianants a l’hora que al costat de la 
calçada. L’alternativa 1, en canvi agrupa el carril bici i el posa juntament amb el 
passeig de vianants, allunyat del trànsit de vehicles. L’alternativa 2, també posa 
el carril bici amb la zona de pas de vianants, però no l’agrupa, amb la qual cosa 
no obté la màxima puntuació. El tramvia separat ocupa menys espai que 
agrupat, un altre punt a favor de l’alternativa 1, respecte la 2. 
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• Relació vorera-amplitud: Es considera que la millor alternativa des d’aquest 
punt de vista és la que aporta el màxim espai per als vianants, per això puntua 
el màxim l’alternativa 0, seguida de l’alternativa 1 i finalment la 2, però amb 
bones puntuacions ja que totes les solucions aporten molt espai pels vianants. 

 

• Capacitat de consolidació com espai de vianants: Es considera que un bon 
punt de partida per a crear un espai atractiu pels vianants és l’existència d’una 
vorera ampla i continua, en aquest sentit la màxima puntuació també és per 
l’alternativa 0. Les altres dues alternatives també tenen bona puntuació, ja que 
la 1 pràcticament manté el mateix espai i la 2, encara que el redueix una mica 
més, amplia molt les voreres potenciant l’ús del carrer per passejar i afavorint 
els comerços. 

 

• Fileres d’arbres: Es valora el nombre de fileres d’arbres com l’element 
representatiu dels carrers de Barcelona. Com que totes les alternatives 
mantenen la zona verda existent, obtenen la màxima puntuació. 

 

2.3.1.2.2. Coherència de la secció 
 

• Coherència de secció i simetria: Es valora l’equilibri estètic de la secció. En 
aquest cas l’alternativa 1 obté la màxima puntuació per ser la que millor 
aprofita l’espai i ordena d’una forma més coherent els usos del carrer. 
L’alternativa 0 té una nota baixa, per tenir els carrils bici separats entre si, a la 
mateixa calçada que els vehicles a motor, i en una posició perillosa en els 
encreuaments. A més, el fet de posar carril bus només en un sentit tampoc 
aporta coherència ni simetria.  

 

• Coherència de continuïtat amb Francesc Macià: Es tracta d’un tema purament 
estètic ja que el pas per Francesc Macià permet el canvi de secció del tramvia 
sense cap problema afegit. De totes maneres l’alternativa més coherent seria la 
2, encara que no hi ha problema en separar les línies al principi del tram ja que 
hi ha molt espai disponible i no cal creuar cap carrer ni superar cap obstacle. 
L’alternativa 0 obté una nota neutra, ja que no es pot valorar la coherència 
respecte el traçat del tramvia, però tampoc és incoherent amb la distribució 
actual dels carrers. 

 

• Coherència de continuïtat amb la Plaça dels Països Catalans: Es tracta d’un 
tema de coherència estètica ja que el pas per la Plaça dels Països Catalans 
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permet el canvi de secció sense cap problema afegit. En aquest cas l’alternativa 
més ben valorada torna a ser la 2, però sense gaires diferències amb la 1, ja que 
hi ha espai suficient per fer el canvi sense afectar al transit rodat, ni requerint 
de grans obres. Ocorre el mateix amb l’alternativa 0 que en l’apartat anterior. 

 

2.3.1.2.3. Impacte en la circulació dels vehicles 
 

• Mínim impacte sobre la congestió: Malgrat la implantació del tramvia ha de 
persuadir alguns dels conductors ocasionals i habituals d’agafar el cotxe, és 
previsible que el fet de treure carrils de circulació afectarà de manera negativa 
en la congestió, és a dir que malgrat s’estima que hi haurà una redistribució del 
mitjà de transport utilitzat, la densitat d’aquesta en hores punta podria veure’s 
incrementada si més no en el període d’adaptació al nou transport. D’aquesta 
manera l’impacte mínim en la situació actual és el que produeix l’alternativa de 
la no intervenció i per això aquesta ha obtingut la màxima puntuació, mentre 
que les alternatives 1 i 2 obtenen una puntuació més baixa per privar 
d’aparcament i d’un carril en sentit muntanya (de circulació normal o bus). 

 

• Solució dels girs a la dreta: Sota aquest criteri les alternatives 0 i 1 obtenen la 
mateixa puntuació ja que en cap cas s’entorpeix el gir a la dreta. L’alternativa 2, 
obté una nota inferior ja que en el gir cal vigilar amb els carrils bici laterals. 

 

• Solució dels girs a l’esquerra: Sota aquest criteri l’alternativa més ben valorada 
és la que agrupa el tramvia al centre de la calçada i els carrils bici a les voreres, 
ja que deixa l’espai central sense pas de vianants ni bicicletes. Només cal 
respectar la regulació semafòrica per evitar l’impacte amb el tramvia. 
L’alternativa 1, que agrupa el carril bici al centre, també obté una puntuació 
mitja  ja que el gir es fàcil, però hi ha que deixar espai per aturar-se abans girar, 
ja que el tramvia es troba just a l’inici del gir. La solució actual, rep una mala 
puntuació ja que els carrils bici estan just a l’esquerra dels carrils per cotxes, a 
la mateixa calçada i en els girs a l’esquerra es produeix una situació de risc 
elevada, per no ser conscient el conductor que hi ha vehicles que circulen per la 
seva esquerra i no respectar la prioritat. En alguns creuaments hi ha fins a 3 
passos de zebra, cosa que pot confondre als conductors. A més, no hi ha espai 
per girar abans d’haver-se d’aturar amb la qual cosa s’entorpeix el trànsit del 
carril principal en cas d’haver de respectar la preferència de les bicicletes.  

 

• Mínima afectació deguda als vehicles que no han completat el gir: Es valora el 
fet que l’alternativa eviti la possibilitat que els vehicles (inclosos els autobusos) 
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que efectuen el girs a dreta o a esquerra no puguin quedar aturats a les vies del 
tramvia. Així l’alternativa més puntuada és la 0, on evidentment no es presenta 
aquesta problemàtica. L’alternativa 2 presenta poc risc de que això ocorri, ja 
que hi ha espai pel gir abans i després de les vies, mentre que l’alternativa 1 
presenta més risc al trobar-se les vies a l’inici i al final dels girs. 

 

• Mínima afectació a les entrades i sortides dels pàrquings subterranis 
presents: Es valora la mínima afectació de les línies de tramvia sobre les 
entrades o sortides dels pàrquings. En aquest cas, la solució 0 torna a tenir la 
màxima puntuació, seguida de la 2 ja que en molt poques situacions es 
presenta interferència (només en sortides que permetin el gir a l’esquerra). 
L’alternativa 1, en canvi presenta una forta interacció, ja que en quasi totes les 
situacions les vies passen per les entrades o sortides dels aparcaments, i serà 
necessari afegir-hi regulació semafòrica. 

 

2.3.1.2.4. Servei i interacció del vianant amb els diferents transports 
 

• Accessibilitat a les parades: Es valoren tant els aspectes de correspondència 
entre el tramvia i l’autobús (englobant la facilitat d’aquesta com el fet que es 
pugui produir) com l’accessibilitat a la parada de l’autobús. Les dues 
alternatives proposades tenen les andanes al passeig central, amb la qual cosa 
caldrà creuar el carrer per agafar l’autobús, però en el cas de l’alternativa 1, 
amb el passeig central les parades queden a la zona de pas de les persones. 
L’alternativa 2 en canvi, te les estacions aïllades, i s’ha de creuar expressament 
per agafar el tramvia. 

 

• Mínim perill pel vianants que volen accedir al tramvia: Segons quina sigui la 
ubicació del tramvia en secció pot ocasionar situacions de perill pels vianants, 
especialment en el període d’adaptació a l’existència d’aquest. En aquest cas, 
les dues alternatives presenten una distribució del carrer de manera que la vida 
del tramvia queda aïllat per la calçada i les zones ajardinades (excepte a les 
andanes evidentment).  D’altra banda, el fet que les parades estiguin al passeig, 
com en el cas 1 és favorable, mentre que el fet de tenir les parades aïllades i 
haver de creuar el carrer per accedir-hi pot provocar riscos. Es pot tendir a 
creuar per la via, creuant els carrils de cotxes fora del pas de zebra, o al veure 
arribar el tramvia creuar els carrers sense fixar-se. També és important 
destacar que una línia amb doble via també comporta més riscos que els dos 
sentits per separat. 
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• Correspondència amb altres transports: Es valora la rapidesa de la 
correspondència pel que fa l’espai que cal recórrer. En aquest tram no hi ha 
correspondències amb altres transports que no siguin l’autobús i les dues 
alternatives ofereixen la mateixa connectivitat.  

 

• Màxima seguretat pel carril bici: Davant la problemàtica que existeix amb la 
ubicació del carril bici es valora que quedi aïllat dels altres usos del carrer. 
Sobretot, afavorint la seguretat del ciclista, és bo que estigui segregat del 
trànsit rodat. També és interessant que sigui únic, per aprofitar millor l’espai i 
no crear confusions (algú pot pensar que només hi ha un carril i agafar el de 
pujada com si fos de baixada. Per tant, la solució actual es la pitjor de totes. 
L’alternativa 1 té la millor puntuació, mentre que la de l’alternativa 1 és 
mitjana. 

 

2.3.1.2.5. Aspectes econòmics i d’explotació 
 

• Mínims efectes negatius pels veïns: Es valora el fet que es potenciïn mitjans de 
transport eficients, no contaminants. També és important el soroll provocat pel 
trànsit. En aquest cas, l’alternativa 1 i 2 ofereixen un servei eficient, altament 
silenciós, en detriment d’espai pels vehicles a motor (contaminants i 
sorollosos). La màxima puntuació, per això, és per l’alternativa 1, ja que deixa 
més espai als vianants i el carril bici està més ben situat, de manera que es 
poden induir més viatges amb mitjans eficients i no contaminats amb aquesta 
alternativa. 

• Mínima interrupció del trànsit públic en cas d’avaria del transport: Es tracta 
de valorar com afecta al nivell de servei del transport públic i privat el fet que 
un vehicle del transport públic quedi aturat a la via per on circula. La màxima 
facilitat de maniobra és en principi per l’autobús, però per maniobrar aquest 
envaeix carrils destinats al cotxes i això en hora punta pot provocar 
complicacions importants; per aquest motiu, malgrat sota aquest criteri 
l’alternativa 0 obté una puntuació prou bona, aquesta no assoleix el valor 
màxim. Un tramvia aturat pot ser més complex d’esquivar per la resta dels 
tramvies que sí es troben en disposició de donar servei, per això cobra una gran 
importància el fet que les vies no estiguin separades com passa a l’alternativa 
1, ja que en previsió d’aquesta problemàtica no es poden habilitar al llarg de la 
via una sèrie d’encreuaments que mitjançant un joc d’agulles permetin el canvi 
de via; tanmateix, no entorpeix en absolut el trànsit de cotxes que no es veu 
afectat (a excepció que el tramvia quedi aturat a un encreuament, 
problemàtica que també ocasionaria l’autobús). Amb tot, a l’alternativa 1 se li 
ha valorat el fet que el servei de tramvia no queda aturat del tot, ja que l’altre 
sentit no en pateix les conseqüències.  
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• Mínima complexitat constructiva: Tot i que el traçat de l’alternativa 2 és mes 
simple (no cal separar el traçat), també passa per sobre uns pàrquings 
subterranis dels quals caldrà comprovar si suporten les noves càrregues 
aplicades. En cas negatiu caldrà reforçar-les, complicant les feines i encarint 
molt les obres. 

 

• Mínim cost de les obres: L’alternativa 2 tindrà un cost una mica més elevat ja 
que es requerirà de la remodelació de més part del carrer. L’alternativa 1, 
només afecta al tram propi del tram (sobre el carril bici i un carril de vehicles a 
motor existents) , sense tocar el passeig ni les voreres. A més, l’alternativa 2 
passa per sobre dels pàrquings subterranis, amb la qual cosa és possible que 
calgués reforçar les estructures per aguantar les sol·licitacions d’un tramvia. 

 

• Mínimes obres de reurbanització: L’alternativa que suposa més canvi en la 
concepció del carrer, és la 2, ja que cal refer les voreres, i posar el tramvia 
sobre el passeig central. En el cas de l’alternativa 1, no cal tocar les voreres ni el 
passeig central (excepte l’espai de les estacions) així que l’afectació és mínima. 

 

• Mínimes molèsties per obres: Es valora positivament el fet d’evitar al màxim 
les molèsties per obres tant als veïns, com als transeünts, com als conductors, 
en aquest sentit l’alternativa 1 és la que més bona puntuació obté, a part de 
l’alternativa 0, perquè no afecta a gran part del carrer. L’alternativa 2, encara 
que afecta a més parts, es poden separar les obres per afectar al mínim sense 
tallar per complet el carrer, així que no obté una nota mínima. 

 

• Millora del servei: Es valora la millora en el temps de viatge així com la 
connectivitat i accés a altres mitjans de transport. En aquest cas, les 
alternatives 1 i 2 obtenen la millor puntuació per atorgar al carrer un mitjà de 
transport ràpid i eficient. 

 

La valoració dels criteris exposats es troba resumida, per a cada alternativa, a la taula següent: 

 Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 

  Usos del carrer    

    -Repartiment d’usos del carrer 0 4 3 
    -Relació vorera-amplitud 4 3 2 
    -Capacitat de consolidació com espai de vianants 4 3 3 
    -Fileres d'arbres 4 4 4 
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  Coherència de la secció    

-Coherència de secció i simetria 1 4 2 
-Coherència de continuïtat amb Francesc Macià 2 3 4 
-Coherència de continuïtat amb la Plaça des Països Catalans 2 3 4 

  Impacte en la circulació dels vehicles    

-Mínim impacte sobre la congestió 4 3 2 
-Solució dels girs a la dreta 4 4 3 
-Solució dels girs a l’esquerra 1 2 4 
-Mínima afectació deguda als vehicles  
 que no han completat el gir 

4 0 2 

-Mínima afectació a les entrades i sortides dels pàrquings subterranis 
presents 

4 1 3 

  Servei i interacció del vianant amb els diferents transports    

-Accessibilitat a les parades 0 3 2 
-Mínim perill pels vianants que accedir al tramvia 4 4 2 
-Correspondència amb altres transports 0 3 3 
-Màxima seguretat pel carril bici 0 4 2 

  Aspectes econòmics i d’explotació    

-Mínims efectes negatius pels veïns 0 4 3 
-Mínima interrupció del trànsit en cas d’avaria del TP 3 1 3 
-Mínima complexitat constructiva 4 3 1 
-Mínim cost de les obres 4 2 1 
-Mínim cost de la reurbanització 4 3 1 

     -Mínimes molèsties per obres 4 3 2 
     -Millora del servei 0 4 4 

Taula 5: Valoració dels diferents criteris per a cada alternativa 

La obtenció de la valoració global per cada un dels grups dels criteris s’ha obtingut fent el 
sumatori, per cada alternativa, de la valoració de cada criteri pel pes corresponent assignat 
segons la importància relativa de cada criteri (veure taula 6). 

 Pesos 

  Usos del carrer  

    -Repartiment d’usos del carrer 0,75 
    -Relació vorera-amplitud 0,5 
    -Capacitat de consolidació com espai de vianants 1 
    -Fileres d'arbres 0,5 

  Coherència de la secció  
    -Coherència de secció i simetria 0,5 
    -Coherència de continuïtat amb Francesc Macià 0,75 
    -Coherència de continuïtat amb la Plaça des Països Catalans 0,75 
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  Impacte en la circulació dels vehicles  
    -Mínim impacte sobre la congestió 1 
    -Solució dels girs a la dreta 0,75 
    -Solució dels girs a l’esquerra 0,75 
    -Mínima afectació deguda als vehicles que no han completat el gir 0,5 
    -Mínima afectació a les entrades i sortides dels pàrquings subterranis presents 0,25 

  Servei i interacció del vianant amb els diferents transports  
    -Accessibilitat a les parades 0,75 
    -Mínim perill pels vianants que accedir al tramvia 1 
    -Correspondència amb altres transports 0,75 
    -Màxima seguretat pel carril bici 1 

  Aspectes econòmics i d’explotació  
    -Mínims efectes negatius pels veïns 1 
    -Mínima interrupció del trànsit en cas d’avaria del TP 0,5 
    -Mínima complexitat constructiva 1 
    -Mínim cost de les obres 1 
    -Mínim cost de la reurbanització 0,75 
    -Mínimes molèsties per obres 0,5 
    -Millora del servei 1 

Taula 6: Diferents pesos per als criteris segons la seva importància en aquest projecte 

Finalment, la valoració definitiva s’obté fent el sumatori del valors obtinguts per cada grup de 
criteris pel pes corresponent assignat segons la importància relativa del grup de criteris (veure 
taula 7). La valoració definitiva estableix una puntuació màxima de 100 punts. 

 Pesos 

  Grups de criteris  

    -Usos del carrer 25% 
    -Coherència de la secció 10% 
    -Impacte en la circulació dels vehicles 15% 
    -Servei i interacció del vianant amb els diferents transports 20% 
    -Aspectes econòmics i d'explotació 30% 

Taula 7: Pesos relatius dels diferents grups de criteris 

 

 Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 

    Grups de criteris    

    -Usos del carrer 18,18 21,59 18,75 
    -Coherència de la secció 4,38 8,13 8,75 
    -Impacte en la circulació dels vehicles 12,40 8,94 10,38 
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    -Servei i interacció del vianant amb els diferents transports 5,71 17,86 11,07 
    -Aspectes econòmics i d'explotació 18,91 22,50 15,98 

    Puntuació final  60 79 65 

Taula 8: Puntuació final ponderada per a cada alternativa de secció a Tarradellas 

En la taula anterior es pot veure el resum de la valoració de cadascuna de les alternatives 
proposades. Es pot veure com l’alternativa 1 és la que obté una puntuació total més alta i per 
tant aquesta serà la opció que es durà a terme. De totes maneres aquesta alternativa no 
guanya en tots els aspectes analitzats. 

Entre els criteris on l’alternativa 1 obté la millor puntuació hi ha els usos del carrer, on sobretot 
es diferencia de l’alternativa 2 per agrupar millor els usos i permetre major espai pels vianants. 
L’alternativa 0 també té bona puntuació en aquest apartat, ja que es una alternativa amb molt 
espai pels vianants (la que més), zona verda, etc. També és la millor opció segons els criteris de 
servei pels usuaris del transport públic, seguit per l’alternativa 2, encara que amb força menys 
puntuació. En criteris econòmics obté millor puntuació fins i tot que l’alternativa 0, de no fer 
cap actuació, sobretot per la millora del servei de transport aportada i per la millora pels veïns, 
degut a la potenciació d’un mitjà de transport eficient, silenciós i no contaminant. 

Per contra, l’alternativa 1 es veu superada en aspectes de coherència de la secció (per molt 
poc) per l’alternativa 2, que amb un traçat agrupat i centrat dóna més continuïtat al traçat 
existent. Segons el criteri d’impacte per la circulació de vehicles privats obté la pitjor puntuació 
degut a que el traçat separat i al costat de la calçada dificulta els girs a l’esquerra, cosa que 
l’alternativa 2 soluciona d’una millor manera. De totes maneres la diferència no és gran. 

 

2.3.2. Tram del Carrer de Tarragona 
 

2.3.2.1. Descripció de les alternatives 
 

2.3.2.1.1. Alternativa 0 
 

No intervenció.  

Actualment el carrer de Tarragona té una distribució asimètrica, amb una vorera força més 
gran en un dels dos costats. D’esquerra a dreta, mirant en direcció muntanya, hi tenim una 
vorera de 20 metres d’ample amb un carril bici doble, però en alguns trams, hi trobem sortides 
de pàrquings subterranis que ocupen fins a 8m (6 de sortida pròpiament i 2 d’ample addicional 
de la vorera) de la vorera a l’extrem més pròxim a la calçada. D’aquesta manera, es pot dir que 
queden 12m de vorera continua i 8m amb sortides d’aparcaments. Després hi trobem una via 
de servei amb tres carrils bus (a l’inici dos de baixada i després al revés) amb un ample total de 
casi 9m. Després hi ha un separador amb arbres i vegetació de 2metres i la calçada principal 
d’11m d’ample i quatre carrils (un d’ells reservat pels girs a la dreta. Finalment hi trobem l’altra 
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vorera que té uns 11m d’ample, però hi ha zones més estretes per l’existència de zones 
ajardinades de finques privades. 

 Punts forts: Zona pel passeig molt àmplia amb molts arbres (2 o 3 files d’arbres, segons 
el tram), més el separador central també amb presència d’arbres. Es dóna molta importància a 
l’autobús amb la presència de 3 carrils reservats. Es tracta d’una carrer de direcció única així 
que amb 4 carrils reservats en una sola direcció és mostra de la importància del transport 
privat del carrer. 

 

 Punts dèbils: No disposa de tramvia, mitjà de transport més ràpid i eficient que 
l’autobús. A més, els carrils bus són excessius ja que només hi passen 4 línies en una direcció i 
3 en l’altra, de manera que amb dos carrils seria suficient, encara més si estan segregats del 
trànsit normal i els vehicles privats no poden envair els carrils. El fet de posar el carril bus de 
pujada a l’esquerra de la circulació provoca que a l’inici i al final del tram s’han de fer uns girs i 
maniobres complexes que fan confusa la circulació fins i tot. Molt espai desaprofitat amb 
zones mortes (entre els pàrquings i els carrils bus hi ha uns 2 metres de vorera inutilitzats ja 
que al costat hi ha 12 metres lliures de vorera principal. 

 

2.3.2.1.2. Alternativa 1 
 

Tramvia i autobusos agrupats a la part central del carrer.  

La intenció d’aquesta alternativa és afectar el menys possible disposició actual del carrer, 
requerint de la mínima intervenció amb obres. La primera vorera quedaria pràcticament igual, 
amb els 12m de vorera principal amb el carril bici doble i 8 metres addicionals per no modificar 
les sortides dels pàrquings presents i per aprofitar el sobreample per encabir-hi les parades del 
tramvia. La única intervenció a fer és al posar les parades en espais on no hi hagi entrades a 
pàrquings, ja que es necessitarà un ample addicional de 2,5m respecte la via. D’aquesta 
manera tampoc cal retocar la majoria dels nombrosos arbres presents en el passeig (tot i això, 
per col·locar les parades s’hauran de retirar alguns arbres). A continuació s’hi posarien les 
línies del tramvia (dos sentits agrupats) amb espai per les andanes de l’altre costat (un costat 
va sobre la vorera). Aquest espai d’andanes pel tramvia també es farà servir per posar-hi les 
andanes del carril bus, que es col·loca a continuació. El carril bus serà doble, de dos sentits, i 
també se li posarà andana a l’altre costat pels passatgers que vagin en direcció muntanya. 
Aquesta andana serà com el separador que hi ha actualment, amb zona ajardinada allà on no 
hi vagi l’estació. D’aquesta manera també es separarà la part reservada als transports públics 
dels carrils dedicats al vehicle privat, afavorint que no hi hagi interferències. Degut a l’ample 
necessari per posar el tramvia, caldrà reduir 1 carril de circulació, quedant 3 carrils en direcció 
mar (sentit únic igual que inicialment). És possible que en algun tram calgui reduir la vorera de 
la dreta (mirant a muntanya), degut a les diferències de secció, però en cap cas la reducció 
serà superior a 0,5m.  
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 Punts forts: Es manté gran part de la distribució actual del carrer ja que no afecta ni a 
la vorera gran amb les fileres d’arbres i accessos als pàrquings subterranis, ni a la vorera petita, 
que en alguns trams també té zones ajardinades o zones privades dels edificis que seria 
conflictiu modificar. S’introdueix un tramvia de doble via amb parades laterals, que ocupa uns 
7 metres el tram de via, i fins a uns 12m amb les parades. Es manté un carril bus per ambdues 
direccions (però 2 carrils enlloc de 3), també segregat del trànsit normal, permet un excel·lent 
servei per les línies de bus. El traçat és recte sense encreuaments difícils ja que hi ha espai 
abans d’arribar a la Plaça d’Espanya per fer el final de línia sense problema. S’aprofiten millor 
es espais del carrer.  

 Punts dèbils: Es perd un carril pels vehicles privats, ja que se li dóna més importància al 
transport públic. Es perd un carril bus, però amb un per direcció ja és suficient. Cal moure el 
separador central, amb el conseqüent moviment d’arbres. Implica un encreuament complex a 
la Plaça dels Països Catalans per fer passar el tramvia.  

 

2.3.2.1.3. Alternativa 2 
 

Tramvia amb parades centrals i carrils bus separats.  

En aquest cas també es mantenen pràcticament intactes les dues voreres laterals. A la de 
l’esquerra se li retallen dos metres, que són els que van entre les sortides dels pàrquings i la 
via de servei. D’aquesta manera s’hi posa el tramvia amb parades centrals, que ocupa 11 
metres. A continuació es manté el separador sense tocar-lo i a la calçada principal s’hi posen 
els 2 carrils bus (un a la dreta i l’altre a l’esquerra). Les andanes del separador central serveixen 
pel bus en sentit mar, mentre que el bus en sentit muntanya té les parades a la vorera de la 
dreta. Segons aquesta tipologia, només queden disponibles 2 carrils en direcció mar. 

 

 Punts forts: Es manté gran part de la distribució actual del carrer ja que no afecta ni a 
la vorera gran amb les fileres d’arbres i accessos als pàrquings subterranis, ni a la vorera petita, 
ni al separador central, amb la qual cosa no cal moure arbres. S’introdueix un tramvia de doble 
via amb parades centrals, que ocupa uns 7 metres el tram de via, i fins a uns 11m a les 
parades. De totes maneres queda reservat un ample d’11m per les vies, que permetrà 
augmentar la zona verda allà on no hi vagin les parades. S’hi posa un carril bus a cada direcció. 
Les actuacions a realitzar són mínimes ja que només cal actuar sobre l’emplaçament de les vies 
i les parades. La part dels carrils bus només representa pintar la calçada. El fet de posar cada 
carril bus a la dreta de la calçada segons la seva direcció (distribució lògica dels carrers de 
doble sentit) permet estalviar-se el gir complex que actualment han d’efectuar els busos al 
davant de Les Arenes. Han de fer un gir a l’esquerra, per accedir als carrils bus segregats 
actuals. 
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 Punts dèbils: Es perden dos carrils pels vehicles privats, cosa que en un principi pot 
augmentar força la congestió. Es perd un carril bus, però amb un per direcció ja és suficient. El 
carril bus no està segregat de manera que es pot veure més afectat pel trànsit. Al posar la línia 
de bus de pujada a l’esquerra de la calçada (mirant en direcció mar) complica els girs a 
l’esquerra, i caldrà modificar la regulació semafòrica per fer la maniobra esmentada. Aquesta 
alternativa implicarà la modificació de la Plaça dels Països Catalans ja que el carril bus 
actualment passa per la dreta i amb la nova distribució passaria per l’esquerra dels carrils 
normals. 

 

2.3.2.2. Anàlisi multicriteri 
 

L’anàlisi multicriteri pel que fa  la secció i el repartiment dels usos del Carrer de Tarragona s’ha 
realitzat considerant cinc grups d’avaluació: usos del carrer, coherència de la secció, impacte 
en la circulació de vehicles, servei i interacció del vianant amb els diferents transports i 
finalment aspectes econòmics i d'explotació. Cada criteri s’ha avaluat de 0 a 4 en funció de la 
idoneïtat de cada alternativa en comparació amb la resta. S’ha pres com a referència base 
l’alternativa 0. 

 

2.3.2.2.1. Criteris d’usos del carrer 
 

• Repartiment d’usos del carrer: Es valora el fet d’integrar de manera lògica i 
coherent el màxim d’usos sense que el carrer es col·lapsi. En aquest sentit la 
mínima puntuació és per l’alternativa 0, ja que no contempla el tramvia, i se li 
dóna massa espai als autobusos amb 3 carrils bus. De totes maneres, hi ha 
carril bus (doble) separat dels vehicles a motor per la qual cosa no obté la pitjor 
puntuació. A més, presenta el carril bici separat, i segregat del passeig de 
vianants a l’hora que al costat de la calçada. D’altra banda, hi ha zones 
desaprofitades a les voreres, ja que hi ha espais morts entre els carrils bus i les 
sortides dels pàrquings. L’alternativa 1, en canvi aprofita millor els espais, ja 
que aconsegueix encabir un tramvia de doble direcció i a la pràctica només es 
redueix 1 carril bus i un carril per la circulació normal. S’eliminen en la mesura 
del possible els espais morts agrupant els usos al màxim. L’alternativa 2, tot i 
que també pretén aprofitar millor els espais, ocupa més espai amb el tramvia 
per posar la parada central, i separa els carrils bus. Es perden 2 carrils normals i 
un carril bus. 

 

• Relació vorera-amplitud: Es considera que la millor alternativa des d’aquest 
punt de vista és la que aporta el màxim espai per als vianants, per això puntua 
el màxim l’alternativa 0, seguida de les alternatives 1 i 2, però amb bones 
puntuacions ja que retallen molt poc l’espai pels vianants. 
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• Capacitat de consolidació com espai de vianants: Es considera que un bon 
punt de partida per a crear un espai atractiu pels vianants és l’existència d’una 
vorera ampla i continua, en aquest sentit la màxima puntuació és per 
l’alternativa 1, ja que encara que redueix una mica l’espai total, deixa agrupats 
dos trams principals als laterals. Les alternatives 0 i 2 també tenen bona 
puntuació, ja que en general deixen disponible el mateix espai.  

 

• Fileres d’arbres: Es valora el nombre de fileres d’arbres com l’element 
representatiu dels carrers de Barcelona. L’alternativa 0 obté la màxima 
puntuació, juntament amb l’alternativa 2 que tampoc modifica la disposició 
dels arbres del carrer. L’alternativa 1 té una puntuació més baixa ja que cal 
moure la filera central i s’eliminen alguns arbres per posar-hi les parades. 

 

2.3.2.2.2. Coherència de la secció 
 

• Coherència de secció i simetria: Es valora l’equilibri estètic de la secció. En 
aquest cas l’alternativa 1 obté la màxima puntuació per ser la que millor 
aprofita l’espai i ordena d’una forma més coherent els usos del carrer. Dos 
grans voreres, els transports públics (tramvia i autobús) agrupats i segregats 
dels carrils de normal circulació. L’alternativa 2 també té bona puntuació, ja 
que la col·locació dels carrils bus és més coherent, mentre que la pitjor nota es 
per l’alternativa 0, que posa 3 carrils bus, innecessaris en aquest tram. 

 

• Coherència de continuïtat amb la Plaça dels Països Catalans: L’alternativa 1 
manté els carrils bus a la mateixa posició de manera que no cal fer 
modificacions a la Plaça, ja hi ha l’espai reservat per que hi passin els dos 
sentits. L’alternativa 2, al moure els carrils bus, implicaria la modificació de la 
distribució de la plaça, cosa que augmentaria la complexitat dels treballs a 
realitzar. Les dues alternatives, per contra, impliquen un creuament complex 
per deixar passar al tramvia.  

 

• Coherència de continuïtat amb la Plaça d’Espanya: En aquest cas la solució 0 i 
la 1 (que manté la distribució principal del carrer) obtenen una puntuació més 
baixa, ja que actualment els autobusos de pujada han de fer un gir complex per 
passar de la dreta a l’esquerra, i amb l’alternativa 2 aquest gir no caldria. No 
arriba a haver-hi interferència amb la plaça, ja que el final de línia es troba 
abans d’entrar-hi. 
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2.3.2.2.3. Impacte en la circulació dels vehicles 
 

• Mínim impacte sobre la congestió: Malgrat la implantació del tramvia ha de 
persuadir alguns dels conductors ocasionals i habituals d’agafar el cotxe, és 
previsible que el fet de treure carrils de circulació afectarà de manera negativa 
en la congestió, és a dir que malgrat s’estima que hi haurà una redistribució del 
mitjà de transport utilitzat, la densitat d’aquesta en hores punta podria veure’s 
incrementada si més no en el període d’adaptació al nou transport. D’aquesta 
manera l’impacte mínim en la situació actual és el que produeix l’alternativa de 
la no intervenció i per això aquesta ha obtingut la màxima puntuació, 
l’alternativa 1, priva d’una carril i la 2 priva de 2 carrils així que obtenen 
puntuacions més baixes. 

 

• Solució dels girs a la dreta: Sota aquest criteri les tres alternatives obtenen la 
mateixa puntuació, ja que actualment en el gir hi ha que creuar amb els carrils 
bus, i el tramvia passarà pel costat de manera que la interferència és la 
mateixa. Existeix un carril reservat pels girs, que es manté en les alternatives 1 i 
2.  

• Solució dels girs a l’esquerra: Sota aquest criteri les alternatives més ben 
valorades són les 0 i 1 ja que agrupen els transports públics a la dreta de la 
circulació, de manera que no afecten en res als girs a l’esquerra. En canvi, 
l’alternativa 2, com que posa el carril bus de pujada a l’esquerra de la 
circulació, implica major dificultat en el gir, ja que cal respectar la preferència 
del carril bus mitjançant senyalització semafòrica. 

 

• Mínima afectació deguda als vehicles que no han completat el gir: Es valora el 
fet que l’alternativa eviti la possibilitat que els vehicles (inclosos els autobusos) 
que efectuen el girs a dreta o a esquerra no puguin quedar aturats a les vies del 
tramvia. Així l’alternativa més puntuada és la 0, on evidentment no es presenta 
aquesta problemàtica. Les alternatives 1 i 2 tenen poc risc de que ocorri ja que 
el tramvia es troba un cop finalitzat el gir, de manera que obtenen bona 
puntuació.  

 

• Mínima afectació a les entrades i sortides dels pàrquings subterranis 
presents: Es valora la mínima afectació de les línies de tramvia sobre les 
entrades o sortides dels pàrquings. En aquest cas, les tres solucions eviten 
interferències ja que les entrades i sortides donen als carrers perpendiculars al 
traçat, de manera que no cal creuar les vies per sortir o entrar (a part d’haver-
les creuat pel propi traçat del carrer).  
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2.3.2.2.4. Servei i interacció del vianant amb els diferents transports 
 

• Accessibilitat a les parades: Es valoren tant els aspectes de correspondència 
entre el tramvia i l’autobús (englobant la facilitat d’aquesta com el fet que es 
pugui produir) com l’accessibilitat a la parada de l’autobús. Les dues 
alternatives tenen andanes al centre, tant per arribar al tramvia com als busos 
de manera que l’accessibilitat és similar en les dues solucions. Es cert, que 
l’alternativa 1 té tot el transport agrupat, amb la qual cosa hi ha una connexió 
més directe entre els transports.  

 

• Mínim perill pel vianants que volen accedir al tramvia: Segons quina sigui la 
ubicació del tramvia en secció pot ocasionar situacions de perill pels vianants, 
especialment en el període d’adaptació a l’existència d’aquest. En aquest cas, 
les dues alternatives presenten una distribució del carrer de manera que la vida 
del tramvia queda al costat de la vorera.  En les dues solucions hi ha parades de 
bus o tramvia aïllades, de manera que pot haver-hi riscos per accedir-hi.  

• Correspondència amb altres transports: Es valora la rapidesa de la 
correspondència pel que fa l’espai que cal recórrer. Les dues alternatives 
presentades contemplen la connexió amb els intercanviadors de Plaça Espanya 
i l’Estació de Sants. La posició de la parada no varia en funció de l’alternativa 
així que la puntuació és la mateixa. A més, el fet de compartir andanes amb 
l’autobús també afavoreixen la obtenció d’una puntuació màxima. 

 

• Màxima seguretat pel carril bici: Davant la problemàtica que existeix amb la 
ubicació del carril bici es valora que quedi aïllat dels altres usos del carrer. 
Sobretot, afavorint la seguretat del ciclista, és bo que estigui segregat del 
trànsit rodat. També és interessant que sigui únic, per aprofitar millor l’espai i 
no crear confusions (algú pot pensar que només hi ha un carril i agafar el de 
pujada com si fos de baixada. Per tant, les tres solucions mantenen el carril bici 
allunyat de la circulació de vehicles a motor. 

 

2.3.2.2.5. Aspectes econòmics i d’explotació 
 

• Mínims efectes negatius pels veïns: Es valora el fet que es potenciïn mitjans de 
transport eficients, no contaminants. També és important el soroll provocat pel 
trànsit. En aquest cas, l’alternativa 1 i 2 ofereixen un servei eficient, altament 
silenciós, en detriment d’espai pels vehicles a motor (contaminants i 
sorollosos). L’alternativa 2 al reduir més carrils obté millor puntuació, tot i que 
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això podria implicar més congestió, ja que a la llarga hi haurà menys trànsit i 
per tant menys contaminació. 

• Mínima interrupció del trànsit públic en cas d’avaria del transport: Es tracta 
de valorar com afecta al nivell de servei del transport públic i privat el fet que 
un vehicle del transport públic quedi aturat a la via per on circula. La màxima 
facilitat de maniobra és en principi per l’autobús, i a més, al estar en carrils 
segregats no afecta al trànsit; per aquest motiu, l’alternativa 0 obté el valor 
màxim. El fet de tenir els carrils bus no segregats a l’alternativa 2 fa que la seva 
puntuació sigui més baixa. Un tramvia aturat pot ser més complex d’esquivar 
per la resta dels tramvies que sí es troben en disposició de donar servei, però es 
poden habilitar al llarg de la via una sèrie d’encreuaments que mitjançant un 
joc d’agulles permetin el canvi de via; tanmateix, no entorpeix en absolut el 
trànsit de cotxes que no es veu afectat (a excepció que el tramvia quedi aturat 
a un encreuament, problemàtica que també ocasionaria l’autobús). 

 

• Mínima complexitat constructiva: Tot i que les dues alternatives impliquen 
poques actuacions a realitzar, la 2 obté millor puntuació ja que les actuacions 
són mínimes. L’alternativa 1 requereix del moviment del separador central, i 
caldrà moure arbres i més obres.  

 

• Mínim cost de les obres: L’alternativa 1 tindrà un cost una mica més elevat ja 
que es requerirà de la remodelació de més part del carrer. L’alternativa 2, 
només afecta al tram propi del tram (sobre els carrils bus) , sense tocar les 
voreres. L’alternativa 1 implica la construcció de noves andanes pels autobusos 
a part de requerir moure el separador central. 

 

• Mínimes obres de reurbanització: L’alternativa que suposa més canvi en la 
concepció del carrer, és la 2, ja que es mouen els carrils bus i es crea un carril 
de pujada al costat dels carrils de baixada normals. De totes maneres, 
l’alternativa 1 requereix de mes actuacions per donar espai al tramvia. 

 

• Mínimes molèsties per obres: Es valora positivament el fet d’evitar al màxim 
les molèsties per obres tant als veïns, com als vianants, com als conductors, en 
aquest sentit l’alternativa 2 és la que més bona puntuació obté, a part de 
l’alternativa 0, perquè no afecta a gran part del carrer. L’alternativa 2, encara 
que afecta a més parts, es poden separar les obres per afectar al mínim sense 
tallar per complet el carrer, així que no obté una nota mínima. 
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• Millora del servei: Es valora la millora en el temps de viatge així com la 
connectivitat i accés a altres mitjans de transport. En aquest cas, les 
alternatives 1 i 2 obtenen la millor puntuació per atorgar al carrer un mitjà de 
transport ràpid i eficient. 

 

La valoració dels criteris exposats es troba resumida, per a cada alternativa, a la taula següent: 

 Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 

  Usos del carrer    

    -Repartiment d’usos del carrer 2 4 3 
    -Relació vorera-amplitud 4 3 3 
    -Capacitat de consolidació com espai de vianants 3 4 3 
    -Fileres d'arbres 4 3 4 
  Coherència de la secció    

-Coherència de secció i simetria 1 4 3 
-Coherència de continuïtat amb Francesc Macià 2 3 1 
-Coherència de continuïtat amb la Plaça des Països Catalans 1 1 4 

  Impacte en la circulació dels vehicles    

-Mínim impacte sobre la congestió 4 3 0 
-Solució dels girs a la dreta 2 2 2 
-Solució dels girs a l’esquerra 4 4 2 
-Mínima afectació deguda als vehicles  
 que no han completat el gir 

4 3 3 

-Mínima afectació a les entrades i sortides dels pàrquings subterranis 
presents 

4 4 4 

  Servei i interacció del vianant amb els diferents transports    

-Accessibilitat a les parades 0 3 2 
-Mínim perill pels vianants que accedir al tramvia 4 2 2 
-Correspondència amb altres transports 0 4 3 
-Màxima seguretat pel carril bici 4 4 4 

  Aspectes econòmics i d’explotació    

-Mínims efectes negatius pels veïns 0 3 4 
-Mínima interrupció del trànsit en cas d’avaria del TP 4 4 3 
-Mínima complexitat constructiva 4 2 3 
-Mínim cost de les obres 4 1 2 
-Mínim cost de la reurbanització 4 2 3 
-Mínimes molèsties per obres 4 3 2 
-Millora del servei 0 4 4 

Taula 9: Puntuació en cadascun dels criteris per a cada alternativa 
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La obtenció de la valoració global per cada un dels grups dels criteris s’ha obtingut fent el 
sumatori, per cada alternativa, de la valoració de cada criteri pel pes corresponent assignat 
segons la importància relativa de cada criteri (veure taula 6). 

 Pesos 

  Usos del carrer  

    -Repartiment d’usos del carrer 0,75 
    -Relació vorera-amplitud 0,5 
    -Capacitat de consolidació com espai de vianants 1 
    -Fileres d'arbres 0,5 

  Coherència de la secció  
    -Coherència de secció i simetria 0,5 
    -Coherència de continuïtat amb Francesc Macià 0,75 
    -Coherència de continuïtat amb la Plaça des Països Catalans 0,75 

  Impacte en la circulació dels vehicles  
    -Mínim impacte sobre la congestió 1 
    -Solució dels girs a la dreta 0,75 
    -Solució dels girs a l’esquerra 0,75 
    -Mínima afectació deguda als vehicles que no han completat el gir 0,5 
    -Mínima afectació a les entrades i sortides dels pàrquings subterranis presents 0,25 

  Servei i interacció del vianant amb els diferents transports  
    -Accessibilitat a les parades 0,75 
    -Mínim perill pels vianants que accedir al tramvia 1 
    -Correspondència amb altres transports 0,75 
    -Màxima seguretat pel carril bici 1 

  Aspectes econòmics i d’explotació  
    -Mínims efectes negatius pels veïns 1 
    -Mínima interrupció del trànsit en cas d’avaria del TP 0,5 
    -Mínima complexitat constructiva 1 
    -Mínim cost de les obres 1 
    -Mínim cost de la reurbanització 0,75 
    -Mínimes molèsties per obres 0,5 
    -Millora del servei 1 

Taula 10: Pesos dels diferents criteris 

Finalment, la valoració definitiva s’obté fent el sumatori del valors obtinguts per cada grup de 
criteris pel pes corresponent assignat segons la importància relativa del grup de criteris (veure 
taula 7). La valoració definitiva estableix una puntuació màxima de 100 punts. 

 Pesos 

  Grups de criteris  
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    -Usos del carrer 25% 
    -Coherència de la secció 10% 
    -Impacte en la circulació dels vehicles 15% 
    -Servei i interacció del vianant amb els diferents transports 20% 
    -Aspectes econòmics i d'explotació 30% 

Taula 11: Pesos relatius dels grups de criteris 

 

 Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 

    Grups de criteris    

    -Usos del carrer 19,32 22,73 18,89 
    -Coherència de la secció 3,44 6,25 6,56 
    -Impacte en la circulació dels vehicles 13,27 11,54 6,35 
    -Servei i interacció del vianant amb els diferents transports 11,43 16,07 13,93 
    -Aspectes econòmics i d'explotació 19,57 19,57 23,15 

    Puntuació final  67 76 70 

Taula 12: Puntuació final de les diferents alternatives de secció pel Carrer de Tarragona 

 

En la taula anterior es pot veure el resum de la valoració de cadascuna de les alternatives 
proposades. Es pot veure com l’alternativa 1 és la que obté una puntuació total més alta i per 
tant aquesta serà la opció que es durà a terme. De totes maneres aquesta alternativa no té 
una puntuació gaire més alta que les altres, ja que les alternatives 1 i 2 presenten poques 
diferències. Pel que fa a la proximitat de l’alternativa 0, es podria valorar no fer-ho, però 
analitzant el projecte en conjunt la puntuació per al no fer res seria molt més baixa. 
L’alternativa 0 no es contempla (un cop feta l’anàlisi de tot el traçat, on va quedar descartada), 
només es posa com a referència. 

Tot i les semblances entre les alternatives 1 i 2, la primera guanya en aspectes com usos del 
carrer, impacte per la circulació de vehicles (on més gran és la diferència) i en servei i 
interacció amb el vianant. D’altra banda, en aspectes econòmics i coherència de la secció 
domina, per poc, l’alternativa 2. 

 

2.3.3. Encreuament de la Plaça de Francesc Macià 
 

Actualment la Plaça de Francesc Macià està dominada pel trànsit rodat, ja que es troba en 
plena Diagonal i es tracta d’una de les principals places de la ciutat amb un trànsit mol elevat. 
La plaça té uns 140m de diàmetre i és pràcticament circular. Hi ha una plaça circular d’uns 60m 
de diàmetre no transitable amb vegetació i un llac. D’aquesta manera queda un ample 
disponible de 40m (uns 15m de vorera i uns 25 d carrils reservats per la circulació). Cal dir que 
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l’ample és variable i en algunes zones hi ha més vorera disponible, però en termes generals 
aquestes són les mesures. Tot i que no estan dibuixats tots els carrils, hi ha entre 6 i 8 carrils 
per la circulació, i no hi ha espai exclusiu pel transport públic encara que son nombroses les 
línies d’autobús que hi passen. Cal dir, que hi ha regulació semafòrica específica pel carril bus 
per permetre el pas per la plaça amb les menys interferències possibles. Hi ha carril bici que va 
per la Diagonal i que voreja la rotonda, també hi ha la connexió amb el carril bici de l’Avinguda 
Tarradellas i el Carrer del Compte d’Urgell. 

La línia del Trambaix té el final de línia just abans d’entrar a la plaça de manera que no afecta 
al seu trànsit ni a la seva composició. La intenció d’aquest projecte és allargar la línia i fer-la 
creuar la Plaça de Francesc Macià per connectar amb l’Avinguda de Tarradellas. Per fer 
aquesta connexió no cal creuar tota la plaça ja que es tracta del primer carrer que queda a la 
dreta baixant per la Diagonal (direcció del tramvia). Es tractaria d’un gir d’uns 300 graus, força 
pronunciat, que requerirà d’un espai important per fer el gir. L’objectiu és que aquest gir es 
pugui fer de la forma menys invasiva possible i a continuació s’analitzaran algunes alternatives 
per veure quina és la més adient. 

 

2.3.3.1. Definició de les alternatives 
 

2.3.3.1.1. Alternativa 0 
 

No intervenció.  

Es prendrà com a referència la no intervenció, però només com a comparativa. La situació 
actual ja ha estat definida prèviament i és la que contempla aquesta alternativa. 

 Punts forts: Molt espai pel trànsit rodat. 

 Punts dèbils: No contempla en tramvia, mitjà de transport més ràpid i eficient que 
l’autobús. Forta congestió. 

 

2.3.3.1.2. Alternativa 1 
 

Tramvia en superfície 

Aquesta alternativa contempla la realització del tram en superfície, envaint l’espai reservat 
pels vehicles.  El tramvia actualment es troba entre la calçada principal de la diagonal i el 
lateral dret (de baixada) de la Diagonal. Per fer el gir a la dreta per tant cal creuar el lateral de 
la Diagonal, cosa que pot entorpir molt el trànsit del carrer. El tramvia requereix d’un radi de 
gir mínim de 25m, i gràcies a l’espai disponible el gir es pot fer amb un radi superior als 30m 
per l’eix interior. D’aquesta manera el traçat quedaria ajustat a la vorera interior, però sense 
envair-la. Els carrils centrals de la rotonda tampoc queden afectats de manera que només 
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ocuparia espai del lateral de la Diagonal, i del tram de baixada de l’Avinguda Tarradellas. 
Caldria regular el trànsit per deixar pas al tram, ja que actualment no hi ha cap espai en la 
regulació semafòrica que permeti el pas del tramvia. Tot i no afectar als carrils de la rotonda 
pròpiament, la nova regulació allargaria els temps d’espera i per tant la congestió. 

 Punts forts: Es fa passar el tramvia per la Plaça de Francesc Macià, permetent 
l’allargament de la línia del Trambaix. No s’ocupen els carrils de circulació de la rotonda, de 
manera que no quedaria tallada durant les obres de construcció ni es perden carrils de 
circulació. No es requereix de grans obres. 

 Punts dèbils: Tot i no treure carrils a la circulació, afecta a l’entrada del lateral de la 
Diagonal a la rotonda, i a la sortida de la rotonda per agafar l’Avinguda Tarradellas. Caldria una 
modificació semafòrica que podria allargar força els temps d’espera per entrar a la rotonda, 
augmentant significativament el trànsit. Aquesta alternativa tindria un impacte visual 
important en una plaça important i amb nombrosos edificis amb alt valor arquitectònic. 

 

2.3.3.1.3. Alternativa 2 
 

Tramvia soterrat 

Aquesta alternativa presenta el soterrament del tramvia al seu pas per la Plaça de Francesc 
Macià. El traçat seria el mateix però passant per sota, de manera que no s’afectaria en absolut 
al trànsit rodat, ni caldria modificar la tipologia actual de la plaça. El pas subterrani només seria 
el tram de la rotonda, en corba i amb una profunditat màxima de 6m per sota el nivell de la 
plaça. Tant a l’Avinguda Diagonal com a l’Avinguda de Tarradellas hi ha espai suficient per 
posar-hi les rampes d’entrada i sortida. El terreny té una lleugera pendent en sentit mar i per 
aquest motiu la rampa de la Diagonal és una mica més llarga (160m, respecte els 90 de la 
rampa de Tarradellas). Actualment l’espai que ocuparia la rampa de Diagonal està ocupat per 
la parada del final de la línia. Aquesta parada caldria moure-la, i es col·locaria a Tarradellas. Per 
tal de posar-la el més a prop de Francesc Macià, l’estació aniria just després del pas inferior, 
deprimida però a cel obert, abans dels 90m de rampa. Seguint aquesta tipologia la parada es 
posa a Tarradellas enlloc de a la Diagonal ja que l’ample disponible és el doble (uns 20m) que 
permeten més marge de maniobra a la hora de posar talussos o escales d’accés a l’estació. 

La construcció caldrà fer-la per trams, per no tallar totalment el trànsit cap a Tarradellas o del 
lateral de la Diagonal. Es planificaran fases per evitar el màxim possible les molèsties. D’altra 
banda, l’estació de final de línia actual caldrà moure-la i posar-la de forma provisional abans de 
l’inici de la rampa per no tallar el servei durant la durada de les obres. 

La construcció del pas inferior es realitzarà mitjançant murs pantalla i una llosa de formigó a 
sobre. 

Punts forts: Es fa passar el tramvia per la Plaça de Francesc Macià, permetent 
l’allargament de la línia del Trambaix. No s’interfereix en absolut el trànsit rodat en tot el tram. 
Al no creuar el trànsit, millora la velocitat de servei ja que pot passar sense aturar-se en cap 
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semàfor. No es modifica la forma actual de la rotonda. Un dels problemes per connectar el 
Trambaix amb el Trambesòs és el creuament per la Plaça Francesc Macià. Amb aquest tram 
soterrat es solucionaria aquest problema, ja que només caldria allargar el túnel fins l’altre 
costat de Francesc Macià. És pot plantejar un nus tramviari soterrat a la Plaça de Francesc 
Macià, sense interferir amb el funcionament actual de la plaça. Dintre del sobrecost, la 
construcció amb pantalles és força econòmica i als dos costats hi ha espai per poder treballar 
sense problemes. 

 Punts dèbils: Es tracta d’una actuació força més cara. Durant les obres es perdria la 
parada final (caldria moure-la). També es produirien desviaments i possibles talls durant les 
feines. Implicaria més sorolls pels veïns.  

 

2.3.3.2. Alternativa escollida 
 

S’ha escollit l’Alternativa 2, encara que és més cara, aporta una solució més eficient i duradora 
tant en termes de qualitat del servei com en no interferència del trànsit. Actualment s’està 
apostant fort pel transport públic a Barcelona i s’estan afegint carrils bus en detriment de 
carrils pels vehicles privats. La intenció és millorar la velocitat del servei i fer-la independent 
del trànsit, la qual cosa s’aconsegueix clarament amb l’alternativa soterrada. 

Al crear-se un pas inferior el tramvia no creua amb el trànsit rodat i per tant no ha d’aturar-se 
en cap semàfor de manera que el pas per la plaça és més ràpid. A més, tampoc interfereix en 
el trànsit rodat, que en cap moment es veu perjudicat pel traçat (tampoc es perden carrils). 

D’altra banda, aquest pas inferior també solucionaria el creuament de la plaça davant la 
possible connexió per la Diagonal del Trambaix amb el Trambesòs. Queda oberta la possibilitat 
de crear un nus tramviari on conflueixin tres branques del tramvia a Francesc Macià, que no 
seria possible si el nus no estès soterrat. Per necessitats d’espai i per la interferència al trànsit 
rodat no seria viable establir un enllaç entre 3 trams (en triangle).  

Independentment de la possible creació d’un nus, al passar la línia en superfície caldria allargar 
el cicle semafòric (és necessari un espai exclusiu pel pas del tramvia) i això podria col·lapsar la 
plaça. Actualment mostra símptomes de congestió sobretot en els carrils laterals de la diagonal 
en sentit sud (el carril més afectat) però la solució de superfície també podria perjudicar al 
funcionament de altres carrils. 

 

2.3.4. Encreuament de la Plaça dels Països Catalans 
 

Actualment la Plaça dels Països Catalans està molt dominada pel trànsit rodat. Tot i que la 
plaça conta amb una gran part central pels vianants, la veritat és que es troba en desús i força 
degradada. De totes maneres el traçat del tramvia, tot i creuar la plaça, només afectarà al nus 
de carrers que actualment existeix. A la plaça hi arriben grans carrers com el Carrer de 
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Numància, l’Avinguda de Tarradellas (per on arribarà el tramvia) o l’Avinguda de Roma. També 
hi surt el Carrer de Tarragona (per on haurà de passar el tramvia). El nus és força caòtic i la 
zona requereix d’una forta intervenció, però no entrarà dins de l’àmbit d’aquest projecte. 

La línia del tramvia haurà de creuar aquest carrer i només es poden contemplar alternatives 
terrestres, ja que per sota hi passen línies de metro i les vies de l’AVE. Per la realització de les 
alternatives cal tenir en compte les solucions adoptades en el tram de Tarradellas com en el de 
Tarragona. Pel que fa a Tarradellas només cal tenir en compte que el tram arribarà pel 
bulevard central, amb les vies agrupades (encara que la disposició escollida fos amb vies 
separades, per realitzar el creuament s’ajuntarien). La sortida del tramvia pel Carrer Tarragona 
es farà pel costat dret de la calçada. En aquest cas però, les alternatives poden venir donades 
per la disposició dels carrils bus, que implicaran la modificació del traçat del creuament. 

 

2.3.4.1. Definició de les alternatives 
 

2.3.4.1.1. Alternativa 0 
 

No intervenció.  

Es prendrà com a referència la no intervenció, però només com a comparativa. La situació 
actual ja ha estat definida prèviament i és la que contempla aquesta alternativa. 

 Punts forts: Molt espai pel trànsit rodat. 

 Punts dèbils: No contempla en tramvia, mitjà de transport més ràpid i eficient que 
l’autobús. Forta congestió. Encreuaments caòtics i complexes. 

 

2.3.4.1.2. Alternativa 1 
 

Tramvia i bus agrupats. 

En aquest cas la única actuació que es durà a terme a la plaça és per fer passar el tramvia. 
Actualment hi ha un espai reservat pels busos (pujada i baixada) a la dreta del sentit de 
circulació (direcció mar). A la dreta d’aquests carrils, hi comença la part central de la plaça, i hi 
ha una vorera pels vianants. De fet hi ha uns 15m d’espai desaprofitat entre el carril bus i la 
zona de pas de les persones (marcada per la direcció pels passos de zebra existents). En aquest 
espai s’hi farà passar el tramvia, de manera que per arribar des de l’Avinguda de Tarradellas 
caldrà creuar la calçada completament. A més es tracta d’un espai on conflueixen altres carrers 
de manera que per fer aquest pas caldrà un tram de la regulació semafòrica exclusiva pel 
tramvia. Amb aquesta opció, la sortida de la plaça es farà en l’ordre establert al Carrer 
Tarragona. D’esquerra a dreta en el sentit de la marxa (direcció mar): Carrils pels vehicles a 
motor, carrils bus pels 2 sentits, tramvia de doble sentit, pas de zebra que connecta la vorera 
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de Tarragona amb Països Catalans. D’aquesta manera a la sortida no hi ha cap creuament 
complex i tots els usos surten en paral·lel de la plaça, aprofitant el mateix tram de la regulació 
semafòrica. 

 Punts forts: Es fa passar el tramvia per la Plaça dels Països Catalans, permetent fer 
arribar el Trambaix fins a la Plaça d’Espanya. No es perden carrils de la circulació i permet una 
connexió ordenada i coherent amb el Carrer de Tarragona. Requereix d’una actuació mínima a 
la plaça ja que només cal actuar al propi traçat de la línia.  

 Punts dèbils: És necessari creuar tota la calçada per arribar a la dreta del Carrer 
Tarragona. Per fer passar el tramvia cal utilitzar una part de la zona de vianants de la plaça, 
que té un valor arquitectònic important, tot i que de forma molt lleu. No es soluciona la 
problemàtica que presenta la plaça, ja que actualment és força caòtica. 

 

2.3.4.1.3. Alternativa 2 
 

Carrils bus separats. 

Aquesta alternativa contempla l’alternativa de que al Carrer Tarragona s’hi posin els carrils bus 
separats (Alternativa 2, referent a la disposició del Carrer de Tarragona). Amb aquesta solució 
cal remodelar els carrils reservats a l’autobús. Pel que fa al traçat del Trambaix seria similar, ja 
que també creuaria la calçada per situar-se al costat dret, però en aquest cas s’ocuparia l’espai 
actualment destinat als carrils bus. D’aquesta manera el carril bus per la baixada es col·locaria 
al costat dels carrils normals, restant-ne un pels vehicles privats. Pel que fa al carril bus de 
pujada, perdria el tram preferencial i hauria de seguir la circulació normal, és a dir, fer el gir a 
la dreta per l’Avinguda de Roma, fins al Carrer de Llançà, on es permet fer un canvi de direcció 
per poder tornar a accedir a la plaça i dirigir-se cap a l’Estació de Sants. Es tracta d’una 
maniobra estranya, però hi ha altres línies que fan una maniobra similar. 

 Punts forts: Es fa passar el tramvia per la Plaça dels Països Catalans, permetent fer 
arribar el Trambaix fins a la Plaça d’Espanya. En aquest cas no es toca la part central de la 
plaça, que té valor arquitectònic. No es perden carrils de la circulació i permet una connexió 
ordenada i coherent amb el Carrer de Tarragona. Requereix d’una actuació mínima a la plaça ja 
que només cal actuar al propi traçat de la línia.  

 Punts dèbils: És necessari creuar tota la calçada per arribar a la dreta del Carrer 
Tarragona. Aquesta solució implica modificar una mica la concepció actual de la plaça, ja que 
s’han de moure els carrils reservats per l’autobús. Es perd el carril reservat als busos, i en el 
sentit muntanya és necessari fer una volta més llarga per realitzar el gir a l’esquerra. No es 
soluciona la problemàtica que presenta la plaça, ja que actualment és força caòtica. 
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2.3.4.2. Alternativa escollida 
 

En aquesta ocasió s’ha optat per l’Alternativa 1, principalment degut a que és l’alternativa que 
encaixa amb l’alternativa escollida pel Carrer Tarragona, però també per la seva major 
simplicitat. No requerirà de la modificació de la concepció actual de la plaça i per tant no 
caldrà modificar els carrils (caldrà modificar la regulació semafòrica). 

Tot i que la altra solució pugui ser més coherent pel conjunt de la circulació de la plaça, no es 
soluciona la problemàtica existent a la zona, ja que és necessària una forta remodelació 
integral i profunda per millorar aquest important nus de la ciutat. Queda fora de l’àmbit 
d’aquest projecte la remodelació de tota la plaça i només s’ha considerat la millor solució pel 
tramvia segons la situació actual. 

 

ANNEX 2: Estudi d’Alternatives 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

43 

 



 

 

 

ANNEX 3: 

Geologia i Geotècnia 
 

 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

ANNEX 3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 

ÍNDEX 
ANNEX 3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA ....................................................................................... 1 

ÍNDEX DE FIGURES ............................................................................................................... 2 

ÍNDEX DE TAULES ................................................................................................................ 2 

3.1. Introducció i objectius .............................................................................................. 3 

3.2. Entorn geogràfic. Relleu de Barcelona ....................................................................... 3 

3.3. Entorn geològic ........................................................................................................ 4 

3.4. Propietats geotècniques dels materials del quaternari antic (plistocè) ....................... 5 

3.5. L’aigua del subsòl de Barcelona ................................................................................. 8 

3.5.1. Situació de les rieres .............................................................................................. 8 

3.5.2. Les aigües subterrànies ......................................................................................... 9 

3.6. Estudi geotècnic sobre el terreny ............................................................................ 11 

3.6.1. Presa de dades .................................................................................................... 11 

3.6.2. Descripció de les mostres .................................................................................... 12 

3.6.3. Característiques geotècniques ............................................................................ 12 

3.6.4. Nivell freàtic ........................................................................................................ 15 

3.6.5. Profunditats de cimentació i càrregues admissibles ........................................... 16 

3.6.6. Recomanació final ............................................................................................... 19 

Apèndix I: Tall estratigràfic dels sondejos ........................................................................... 21 

Sondeig S-1 (+0,5m) ............................................................................................................... 21 

Sondeig S-2 (+0,2 m) .............................................................................................................. 22 

Sondeig S-3 (+0,2 m) .............................................................................................................. 23 

Sondeig S-4 (0,3 m) ................................................................................................................ 24 

Apèndix II: Tall geotècnic tipus de la zona de projecte ........................................................ 25 

 

 

 

 

ANNEX 3: Geologia i Geotècnia 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

1 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

ÍNDEX DE FIGURES 
 
Figura 1: Detall d’un mapa geològic de la zona de projecte (assenyalada amb color vermell) .... 5 
Figura 2: Mapa de la localització del terreny on s’ha realitzat l’estudi geotècnic ...................... 11 
 

ÍNDEX DE TAULES 
 
Taula 1: Dades generals dels 4 sondejos realitzats ..................................................................... 11 
Taula 2: Dades referents a les mostres analitzades .................................................................... 12 
Taula 3: Característiques geotècniques de la mostra m-1 .......................................................... 13 
Taula 4: Característiques geotècniques de la mostra m-4 .......................................................... 14 
Taula 5: Característiques geotècniques de les mostres m-2 i m-3 ............................................. 15 
Taula 6: resultats de l’anàlisi de l’aigua present al sòl ................................................................ 16 
Taula 7: Càrregues resultants, segons el tipus de capa del terreny ............................................ 17 
Taula 8: Resistència de punta de les diferents capes .................................................................. 19 
Taula 9: Paràmetres geotècnics resultants de les diferents capes ............................................. 20 
 

  

ANNEX 3: Geologia i Geotècnia 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

2 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

3.1. Introducció i objectius 
 

La resposta dinàmica del terreny davant els factors externs que al llarg dels anys hi han anat 
actuant ha configurat la geomorfologia actual d’aquest. 

Un projecte constructiu com el que s’exposa aquí, constitueix en més o menys mesura un 
d’aquests factors i, per tant, en previsió dels possibles problemes que es puguin originar, es fa 
necessària la realització d’un estudi geotècnic que s’avanci a les possibles conseqüències de la 
interacció entre el terreny i l’actuació externa. 

 

3.2. Entorn geogràfic. Relleu de Barcelona 
 

El terme municipal de Barcelona pertany a tres unitats de relleu: el pla que porta el seu mateix 
nom, la Serralada Litoral, i els deltes dels rius Llobregat i Besòs. La ciutat s’estén sobre una 
plataforma lleugerament inclinada cap el mar que enllaça al nord-est amb la besant marítima 
de la Serra de Collserola, on es troba el Tibidabo, punt més alt del terme (512m).  

La plana de Barcelona amb una extensió de 65 km2 adquireix la seva màxima pendent al peu 
de Collserola (10-20°) i es suavitza gradualment fins als 2-4° a mesura que s’acosta al mar. 
Aquesta continuïtat queda interrompuda d’una banda per un seguit de turons situats entre els 
barris d’Horta i Sarrià (turó de Monterols (121m), el Putxet (181m), turó de Can Muntaner 
(189m), turó de Falcó (249m), turó del Carmel (267m), turó de la Rovira (261m) i turó de la 
Peira (133m)) i de l’altra pel bloc de Montjuïc (173m) al front marítim. La progressiva 
constitució del pla com a ciutat ha tendit a fer desaparèixer altres turons de menor 
importància. 

El delta del Besòs té una extensió d’uns 15km2, mentre que el del Llobregat és força més gran 
amb una extensió de 92km2, dels quals gairebé la seva totalitat resten fora del municipi de 
Barcelona. Ambdós sectors són morfològicament molt suaus, amb inclinacions inferiors a l’1% i 
amb alçades que en general no superen els 10-15m sobre el nivell del mar.  

El piemont forma un replà superior del pla de Barcelona separat del replà inferior per un 
escarpament d’uns 15m d’alçada, que constituïa la línia de la costa al començament dels 
temps històrics. La trama urbana ha tendit a fer-lo desaparèixer, però en alguns punts com en 
el tram alt de la Rambla o en el desnivell de la Via Laietana al carrer Juncals, al peu de la plaça 
Urquinaona encara és observable. 

Aquest escarpament voreja per l’oest la plaça de les Glòries i des d’aquest punt  es dirigeix cap 
el nord travessant el barri de Sant Andreu, on recupera el desnivell de 15 m. En aquest tram, la 
línia de RENFE segueix la seva alineació. 
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3.3. Entorn geològic 
 

Així com a la serra de Collserola els materials que afloren són els més antics, roques 
paleozoiques, principalment pissarres però també altres roques com el gres, les calcàries o els 
conglomerats, en el replà superior del pla format pel piemont de la serralada gran part 
d’aquesta litologia queda recoberta per dipòsits sedimentaris cíclics (Tricicle). Aquests cicles, 
que corresponen a diferents intervals de les oscil·lacions climàtiques del quaternari antic, 
estan formats per argiles roges a la base, seguides de llims grocs i d’una crosta calcària a la 
part superior. 

La resta de la plana de Barcelona, està formada per materials molt més recents dipositats a les 
terres guanyades al mar des de l’època romana o poc temps abans.  

Els deltes del Llobregat i el Besòs també són geològicament més recents, ja que la seva 
formació es dugué a terme durant el període holocè (quaternari recent). Entre aquests 
sediments deltaics s’hi troben llims i argiles de les planes d’inundació, argiles dipositades a les 
maresmes associades als deltes, sorres i graves fluvials, argiles i llims dipositats al front deltaic i 
finalment sorres litorals i de platja. 

El contacte entre els materials de la plana del piemont (Tricicle) i els del delta no coincideixen 
exactament amb l’escarpament mencionat anteriorment. Les argiles roges del pla superior 
s’han detectat en superfície en punts propers al desnivell, però pertanyents topogràficament a 
la unitat deltaic. 

Com a conclusió podem dir que el subsòl de Barcelona està format per un substrat rocós o 
semi-rocós, que comprèn els massissos paleozoics de Collserola i dels turons que separen els 
barris de Sarrià i Horta, els sediments miocènics de Montjuïc i Badalona, i les margues i sorres 
pliocenes. La coberta sedimentària ve donada per formacions superficials d’edat quaternària, 
integrada per la plana de Barcelona i els deltes del riu Besòs i Llobregat. 

En concret la zona de projecte es troba a la plana al·luvial de Barcelona (plistocè) com es pot 
veure a la següent Figura, amb un detall del mapa geològic de la ciutat de Barcelona. 
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Figura 1: Detall d’un mapa geològic de la zona de projecte (assenyalada amb color vermell) 

Qbcn. Plana al·luvial del Pla de Barcelona. Plistocè. Cenozoic Quaternari. 

NPs. Sorres i argiles sorrenques. Pliocè. Neogen. 

De totes maneres, el traçat només passa per sobre de la plana al·luvial (Qbcn), i en cap cas es 
toquen les sorres i argiles (NPs), de manera que només caldrà estudiar les propietats dels 
materials del quaternari antic (plistocè). 

3.4. Propietats geotècniques dels materials del quaternari 
antic (plistocè) 

 

Els terrenys del pla de Barcelona corresponen quaternari antic (pleistocè) i presenten una 
pendent suau cap al mar. Aquest fet juntament amb les característiques geotècniques dels 
materials, com veurem a continuació, fan que, en general, puguin ser classificats com a molt 
favorables per les intervencions arquitectòniques i d’enginyeria civil. És de fet, en aquest 
terreny on s’ha desenvolupat bona part de la ciutat.  

Degut a la seva importància, es detallen a continuació els valors de les característiques 
geotècniques de cada nivell del Tricicle barceloní. 
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Argiles roges 

Aquests materials presenten unes característiques òptimes, sobretot i es tan en estat 
compactat: 

• Granulometria: es tracta de sediments de gra fi, gairebé la totalitat del material 
passa pel sedàs núm. 200 (74 micres). Tanmateix, sovint es troben intercalades 
graves o nòduls calcaris. 

• La plasticitat és de tipus mitjà, amb valors d’LP entre 15 i 20 i índex de 
plasticitat Ip entre 15 i 25. En conseqüència, el sediment es classifica com CL a 
la taula de Casagrande. 

• La humitat és de baixa a mitja (10-20%), i és en general inferior al límit plàstic. 
Generalment, són sols no saturats, amb uns índexs de saturació entre el 40% i 
el 80%. Els índexs de consistència acostumen a ser propers a la unitat o 
superior, la qual cosa indica un estat sòlid. 

• Són argiles que no mostren comportament expansiu. 

• La densitat natural és de l’ordre de 1,95-2,10 T/m3. 

• La resistència a la compressió simple és generalment compresa entre qu=2,5-
5,0 kg/cm2. 

• Els paràmetres de resistència al tall són: 

 Cohesió: C=0,2-0,5 kg/cm2 

 Angle de fricció: f=28° 

• El mòdul de deformació és de l’ordre de 300-500 kg/cm2. 

• Característiques reològiques:  

 Índex de porus; e0=0,6 

 Coeficient de compressibilitat: Cc=0,1 

Són sòls clarament preconsolidats, probablement per dessecació i per carbonització, la qual 
cosa els fa poc deformables. La preconsolidació implica que fins que el terreny no experimenta 
pressions superiors a la preconsolidació, que pot ser molt elevada, no comença a deformar-se 
significativament. En conseqüència els assentaments són reduïts i tolerables, fins i tot per a 
càrregues relativament importants, encara que sempre cal considerar la possible existència de 
nivells inferiors llimosos.  

Les argiles roges no presenten dificultats d’excavació per mètodes convencionals. La seva 
elevada plasticitat i cohesió permet excavar i refinar molt acceptablement els talussos verticals 
temporals, l’alçada estable dels quals oscil·la entre 8 i 10 metres.  
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Llims 

Els llims del pla de Barcelona són, en totes les seves característiques geotècniques, de qualitat 
inferior a les argiles.  

• Granulometria: es tracta de sediments de gra força fi, el 70-90% del material 
passa pel sedàs núm. 200 (74 micres).  

• La plasticitat té valors d’LP entre 10 i 20 i índex de plasticitat Ip entre 7 i 15. El 
seu límit líquid és LL=20-30. En conseqüència, el sediment es classifica com CL-
ML a la taula de Casagrande. 

• La humitat és semblant a la de les argiles (15-25%), i és en general inferior al 
límit plàstic. Generalment, són sòls no saturats, amb uns índexs de saturació 
entre el 40% i el 80%. Els índexs de consistència acostumen a ser propers a la 
unitat o superior, la qual cosa indica un estat sòlid. 

• La densitat natural és de l’ordre de 1,9-2,0 T/m3. 

• La resistència a la compressió simple és generalment compresa entre qu=1,5-
2,5 kg/cm2. 

• Els paràmetres de resistència al tall són: 

 Cohesió: C=0,1-0,3 kg/cm2 

 Angle de fricció: f=23-26° 

• Característiques reològiques:  

 Índex de porus; e0=0,6 

 Coeficient de compressibilitat: Cc=0,1 a 0,20 

• Són sòls també parcialment saturats i preconsolidats. 

• La càrrega de treball es situa entre 1 i 2,5 bars. 

La excavació és senzilla, encara que els perfils dels talussos poden presentar petits 
despreniments. 

Així doncs, la seves característiques són menys òptimes que les argiles roges amb l’agreujant 
que són canviants segons el grau d’humitat. Això fa que sigui recomanable profunditzar fins 
l’estrat d’argiles roges i no utilitzar aquest nivell com a capa portant. 

Pel que fa a les crostes calcaries, són nivells molt durs, però la seva irregularitat i el seu reduït 
gruix aconsellen no cimentar directament damunt, ja que es molt freqüent que els llimbs 
inferior presenten un contingut elevat d’humitat, precisament a conseqüència del nivell calcari 
que impedeix l’evaporació. 
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La irregularitat de les crostes calcaries és tan acusada que, en alguns punts de la ciutat, la seva 
potència varia des de pocs centímetres a algun metre en distàncies horitzontals reduïdes.  
Tanmateix, són poc ripables, si bé, con que el seu gruix és petit sovint es poden extreure amb 
maquinaria convencional. 

Els sediments pleistocens són favorables a l’excavació de túnels com s’ha pogut experimentar 
a la xarxa de metro de la ciutat. L’excavació del terreny és fàcil, i la seva baixa deformabilitat 
ha permès, en general, utilitzar mesures raonablement simples de sosteniment.  En qualsevol 
cas, sempre cal fer un estudi detallat i preveure mesures de control de les deformacions en 
superfície. 

3.5. L’aigua del subsòl de Barcelona 
 

3.5.1. Situació de les rieres 
 

Els cursos bàsics d’aigua de la zona de Barcelona són el Llobregat i el Besòs. Entre ambdós rius, 
el pla de la ciutat és creuada per una xarxa hidrològica menor, constituïda per rieres. 

A grans trets, la xarxa hidrològica del pla de Barcelona, a part dels torrents que creuen 
Esplugues i Cornellà, o dels que solquen Badalona, està formada per dos grans cubetes, amb 
una zona central jeràrquicament menys organitzada.  

La cubeta occidental correspon a la conca de la Riera Blanca, que recull les aigües dels torrents 
de Sarrià, Sant Gervasi, les Corts i Sants. A l'altre extrem de la ciutat, la riera d’Horta drena els 
relleus de la Vall d’Hebron i Horta. La part central de la ciutat està creuada per una sèrie de 
rieres de dimensions més reduïdes, però històricament molt importants, entre les quals es 
troben la de Valldonzella, la de Magòria, la de la Creu de Malla o la de Collserola, el Torrent de 
l’Olla i la de Bogatell (que portava les seves aigües cap a l'actual Poblenou).  

El coneixement del traçat de l'antiga xarxa hidrogràfica del pla de Barcelona, actualment ocult 
pel creixement urbanístic, té la seva importància geotècnica, entre altres motius, per: 

• La presència, en ocasions, de sediments recents, poc consolidats, dipositats per 
la riera.  

• Nivells freàtics i possibles aqüífers relacionats amb aquests sediments fluvials i 
l'antiga dinàmica hidrogeológica del torrent. 

• Possible presència de farciments no compactats, efectuats per a anivellar el 
terreny. Aquest cas pot tenir unes repercussions geotècniques molt importants. 

Tanmateix, la importància geotècnica de les rieres ha estat sovint sobre valorada i, de fet, 
l'experiència indica que en molts casos, sobretot en els cursos baixos i mitjans de les rieres, la 
seva presència no és sinó anecdòtica en termes geotècnics. En qualsevol cas, sempre és 
necessari conèixer la seva existència i, en la mesura que sigui possible el seu traçat.  
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La xarxa hidrogràfica no ha estat estable al llarg dels temps històrics, i molt menys al llarg dels 
temps geològics. Cal doncs tenir en compte que les rieres representades en els diferents plans 
de la ciutat corresponen a situacions de funcionalitat entre l'època romana i mitjans el segle 
XIX.  

D'una manera lògica, el traçat de les rieres es situa a les zones topogràficament deprimides del 
terreny. Però, recentment, els avenços en el coneixement de la dinàmica dels cursos 
torrencials associats a cons de dejecció, ha permès elaborar hipòtesis d’on el curs del torrent 
ha quedat, en part a causa de l'acció antròpica, sobreelevat respecte del terreny que l'envolta. 
Un con de dejecció es pot anar formant en el moment que un torrent que surt dóna una zona 
muntanyenca o que salva un talús entra en una zona plana, amb és el cas del talús entre la 
plana de piemont i les planes deltaiques.  

 

3.5.2. Les aigües subterrànies  
 

El subsòl de la ciutat és la seu de nombrosos aqüífers, algun d'ells molt importants, tant pel 
que fa al subministrament històric d'aigua a la ciutat, com també pels problemes hidrològics i 
geotècnics que planteja la seva presència. A continuació es realitza una visió general de les 
diferents unitats geològiques que constitueixen els aqüífers i també un breu anàlisi dels 
problemes geotècnics associats. 

Les roques sedimentàries i metamòrfiques paleozoiques poden albergar alguns aqüífers, 
generalment d'extensió i importància reduïda. Les pissarres, esquists i altres roques 
metamòrfiques són, en general, poc permeables, i la seva permeabilitat és deguda a les 
fissures, a través dels plànols de diaclasses o altres discontinuïtats. 

Els nivells de calcàries paleozoiques també poden tenir petits aqüífers, degut als processos 
càrstics associats. De tota manera, la seva extensió lateral és reduïda.  

El granit en el seu estat sa és molt poc permeable, però quan està alterat en forma de sauló, 
pot contenir petits aqüífers amb permeabilitat per porositat, ja que s'ha de tenir en compte 
que el sauló esdevé un material granular amb característiques similars a les sorres. 

En els materials terciaris de Montjuïc són freqüents les fonts situades en el contacte entre els 
nivells sorrencs poc cimentats, i les argiles margoses subjacents. Entre les més famoses es 
troba la Font del Gat i la font dels Tres Pins. 

Pel que fa al pliocè, aquí trobem el primer aqüífer veritablement important de la ciutat. En 
efecte, les sorres groguenques o verdoses de la part superior de la sèrie constitueixen un mitjà 
aqüífer porós, bastant permeable, i amb una extensió lateral àmplia en el subsòl de la part 
central de la ciutat de Barcelona.  

En la zona de l'Eixample, sota la cobertura de sediments argilosos quaternaris es troben 
aquestes sorres, que al seu torn reposen damunt de les margues blaves que formen la base 
impermeable de l'aqüífer.  
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Les argiles roges, amb graves i nivells de graves de pissarra, de la plana de piemont del 
Quaternari antic, tampoc són un dipòsit impermeable, ja que l'abundant fracció de material 
gruixut, que en ocasions forma veritables capes, li atorga una permeabilitat no menyspreable.  

Bona part de la recarrega dels aqüífers de la plana central de la ciutat prové de pèrdues en la 
xarxa de proveïment. Altres factors com la infiltració de pluja, pèrdues en la xarxa de 
clavegueram i infiltració d'aigües de rec en parcs i jardins, són molt més reduïts.  

En els deltes, tant del Llobregat com del Besós, les graves que formen la base de la sèrie 
sedimentaris constitueixen l'aqüífer profund, de tipus captiu, el qual es troba confinat pel 
nivell d'argiles de la falca intermèdia.  

D’altra banda, la capa de sorres del nivell detrític superior és la seu de l'aqüífer superior, que 
normalment és de tipus lliure, quan no queda recobert per les argiles i llims corresponents a la 
plana d'inundació deltaica. 

Aquests dos aqüífers, el lliure i el captiu, constitueixen dues reserves d'aigua molt importants, 
amb un volum d'emmagatzematge notable, i amb una permeabilitat i transmissivitat també 
molt elevades. En general, aquests dos nivells s'unifiquen en un sol aigües amunt del delta, allà 
on desapareix el tascó intermedi d'argiles i llims.  

Respecte a la piezometria, s'observa com les corbes isopiezomètriques s'eleven terra endins, 
indicant fluxos d'aigua subterrània aproximadament perpendiculars a la línia de costa i als 
topalls deltaics laterals. Els diferents gradients que es poden donar indiquen canvis en la 
permeabilitat del mitjà saturat. 

La posició del nivell freàtic no ha estat constant al llarg del temps, ni tampoc ho serà en el 
futur. A partir d'una situació on els volums d'extracció globals eren superiors a la recarrega 
dels aqüífers, la posició del nivell freàtic es va deprimir, fins a situar-se en molts punts per sota 
del nivell del mar. En els últims anys s'ha produït un ascens del nivell freàtic en alguns sectors 
de Barcelona, a causa de les disminucions en les extraccions, procés que ha comportat la 
inundació de soterranis que en el seu moment van ser excavats en terreny sec, o que ha 
produït filtracions perjudicials.  

Resulta complex predir l'evolució d'aquest ascens en el futur, ja que en definitiva intervenen 
molts paràmetres difícils de conèixer “a priori” (noves taxes d'extracció o recarrega, interacció 
amb infraestructures subterrànies, etc.). 

Dins dels diferents escenaris de futur, que es preveu que d'aquí al 2017, el nivell freàtic pugui 
pujar encara en els deltes una magnitud entre 0-2 m i entre 2-3 m en la part central de la 
ciutat. És necessari ésser doncs molt prudent en la construcció, i és necessari adoptar mesures 
preventives en totes les obres que se situïn a poca distància del nivell freàtic.  
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3.6. Estudi geotècnic sobre el terreny 
 

Per aquest estudi, es prendrà com a referència l’estudi geotècnic realitzat pel Centre Català de 
Geotècnia per la construcció d’un aparcament subterrani al Carrer de Buenos Aires, molt a 
prop de la Plaça de Francesc Macià (la zona del projecte). Es pot considerar que les 
característiques del terreny es mantenen força constants i per la proximitat es prendran les 
dades com a vàlides pel present projecte. A la següent imatge es pot veure la localització 
exacta del terreny on s’han realitzat els sondejos: 

 

Figura 2: Mapa de la localització del terreny on s’ha realitzat l’estudi geotècnic 

 

3.6.1. Presa de dades 
 

L’estudi està basat en 4 sondejos, amb les característiques expressades a continuació: 

SONDEIG Cota relativa Mètode Profunditat (m) 
S-1 +0,5 m Rotació 25,0 m 
S-2 +0,2 m Rotació 25,0 m 
S-3 +0,2 m Rotació 22,0 m 
S-4 +0,3 m Rotació 27,0 m 

TOTAL   99,0 m 

Taula 1: Dades generals dels 4 sondejos realitzats 
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Als sondejos es prenen mostres dels diferents nivells travessats. En aquest cas es van prendre 
28 mostres representatives y 3 mostres inalterades que corresponen als assajos SPT. 

Les mostres analitzades corresponen als sondejos i profunditats següents: 

SONDEIG Profunditat Mostra Tipus 
S-2 2,5 m m-1 A 
S-2 12,0 m m-2 A 
S-1 15,0 m m-3 B 
S-4 9,0 m m-4 B 

Taula 2: Dades referents a les mostres analitzades 

Les mostres van ser portades directament al laboratori en un termini màxim de 24 hores 
després de realitzar l’estudi de camp, pel seu emmagatzematge i conservació, fins al moment 
de realització dels assajos, segons la Norma UNE 103100/95. 

 

3.6.2. Descripció de les mostres 
 

Totes les mostres emmagatzemades al laboratori son revisades per un geòleg, amb la intenció 
de completar la part del sondeig i programar la campanya d’assajos de laboratori. 

MI en S-2 a 2,5 m: (m-1) 

Argiles marró fosc amb vetes de carbonat i gravetes disperses. 

MI en S-2 a 12,0 m: (m-2) 

Argiles marró rogenc amb algun nòdul de carbonat dispers. 

SPT en S-1 a 15,0 m: (m-3) 

Sorres heteromètriques amb gravetes i graves de pissarra i quars, amb abundant matriu 
argilosa marró fosc rogenc. 

SPT en S-4 a 9,0 m: (m-4) 

Llims argilosos marró clar i una mica rogenc, amb graves disperses. 

 

3.6.3. Característiques geotècniques 
 

Segons els sondejos realitzats es distingeixen els següents nivells geotècnics: 
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CAPA R: 

És la capa que es troba a la superfície i té un espessor de 1 a 2,2 metres. 

Correspon a les terres de replè formades per llims argilosos marrons amb sorres, graves y 
restes de ceràmica. 

En alguns casos s’hi pot trobar restes de sòl vegetal argilós amb restes d’arrels.  

En aquesta capa també poden aparèixer restes de cimentacions y possibles serveis enterrats. 

Es tracta d’una capa de naturalesa heterogènia y de baixa resistència que caldrà retirar en els 
treballs d’excavació. 

 

CAPA A: 

Es localitza sota la capa de replens i té un espessor d’entre 2.6 i 3.8m. 

Està formada per argiles de color marró fosc y vermellós amb sorres y graves. 

Entre aquests materials s’hi troben carbonats en forma de nòduls i vetes. 

En general son materials cohesius, secs i mitjanament consolidats en profunditat, amb una 
resistència mitjana. 

En els assajos de camp i de laboratori s’han obtingut els següents paràmetres geotècnics: 

Característiques geotècniques 
Mostres assajades m-1 

Composició Argiles amb gravetes 
Classificació sòls segons U.S.C.S. / H.R.B. CL i A-6 (9,4) 

Límits d’Atterberg 
Límit líquid 30,9 
Límit plàstic 17,4 

Índex de plasticitat (Ip) 13,5 
Granulometria Fins (φ≤0,08 mm) 95,6 % 

Agressivitat del sòl 
pH de la suspensió 7,4 

Contingut en sulfats < 600 mg/kg 
Resultat No agressiu 

Tall directe 
Cohesió (C) 0,18 kg/cm2 

Angle de fricció interna (φ) 27,7° 

Taula 3: Característiques geotècniques de la mostra m-1 

Resistència: Als assajos SPT s’han obtingut valors mitjans de NSPT de 12 a 16. 
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CAPA B: 

Es troba sota els materials de la capa anterior, a una profunditat força uniforme d’entre 4,9 a 
5,3 metres respecte a les cotes de perforació. 

Té un gruix que varia entre 5,1 i 9,1 m. 

Es composa de llims argilós de color marró amb vetes i nòduls de carbonat y graves de pissarra 
dispersa, lleugerament humits i mitjanament consolidats. 

Entre aquests materials es barregen sorres de granulometria fina i molt fina, de forma 
dispersa. 

Cap a la base de la capa aquests materials passen gradualment a ser més argilosos a la vegada 
que adquireixen una tonalitat més rogenca. 

En conjunt són materials cohesius, una mica humits mitjanament consolidats amb una 
resistència baixa i mitja. 

Als assajos de camp i de laboratori s’obtenen els següents paràmetres geotècnics: 

Característiques geotècniques 
Mostres assajades m-4 

Composició Llims argilosos amb graves 
Classificació sòls segons U.S.C.S. / H.R.B. CL i A-6 (11,0) 

Límits d’Atterberg 
Límit líquid 36,5 
Límit plàstic 20,0 

Índex de plasticitat (Ip) 16,5 
Granulometria Fins (φ≤0,08 mm) 81,1 % 

Agressivitat del sòl 
pH de la suspensió 6,4 

Contingut en sulfats < 600 mg/kg 
Resultat No agressiu 

Taula 4: Característiques geotècniques de la mostra m-4 

Resistència: Als assajos SPT s’han obtingut valors mitjans de NSPT de 12 a 18, amb valors 
superiors als nivells amb major continguts de carbonats. 

 

CAPA C: 

El sostre d’aquesta capa es situa sota dels materials anteriors, a una profunditat, respecte a la 
boca dels sondejos de 10,0 a 14,1 metres. 

Té un gruix superior a 15 metres sense haver-se arribat a travessar la base en cap dels 
sondejos realitzats. 

Es composa d’argiles rogenques amb sorres i graves de pissarra i carbonats dispersos. 
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Els carbonats es troben en forma de vetes i nòduls dispersos així com acumulats en nivells i 
nius de petit espessor que aporten a la capa una tonalitat blanquinosa i una major resistència. 

En general, són materials cohesius, amb una fracció granular composta per sorres i graves, de 
secs a molt humits, y ben consolidats, amb una resistència alta. 

Als assajos de camp i de laboratori s’obtenen els següents paràmetres geotècnics. 

Característiques geotècniques 
Mostres assajades m-2 i m-3 

Composició Argiles rogenques amb sorres 
Classificació sòls segons U.S.C.S. / H.R.B. CL, SC i A-6 (3,2 – 12,0) 

Límits d’Atterberg 
Límit líquid 31,0 – 37,4 
Límit plàstic 15,7 - 17,3 

Índex de plasticitat (Ip) 15,3 – 20,1 
Granulometria Fins (φ≤0,08 mm) 43,3 – 90,9 % 

Relacions volumètriques 
Humitat 18,3 % 

Densitat aparent 2,10 g/cm3 
Densitat seca 1,77 g/cm3 

Agressivitat del sòl 
pH de la suspensió 6,6 - 7,1 

Contingut en sulfats < 540 mg/kg 
Resultat No agressiu 

Resistència a compressió 
simple 

Càrrega de ruptura (qu) 3,62 kg/cm2 
Deformació 4,31 % 

Angle de ruptura (θ) 83° 

Taula 5: Característiques geotècniques de les mostres m-2 i m-3 

Resistència: Als assajos SPT s’han obtingut valors mitjans de NSPT de 25 a 35. Els valors 
superiors corresponen als nivells amb major presència de graves o concentració de carbonats. 

 

3.6.4. Nivell freàtic 
 

El nivell de l’aigua dels sondejos s’ha trobat a una profunditat de 17,1 a 17,6m respecte les 
boques de perforació. 

S’ha pres una mostra i el resultat és el següent: 

Paràmetres Resultats 
pH 7,38 μpH 

Magnesi 
Amoni 
Sulfats 

27 mg/l Mg2+ 
2,5 mg/l NH4+ 
163 mg/l SO4

2- 
CO2 agressiu a la cal 

Residu sec 
Conductivitat a 25°C 

0 mg/l 
972 mg/l 

1402 μS/cm 
Duresa total 673 mg/l CO3Ca 
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Bicarbonats 
Clorurs 

336 mg/l CO3H- 
266 ppm Cl- 

Calci 226 ppm Ca2+ 

Taula 6: resultats de l’anàlisi de l’aigua present al sòl 

Segons la Norma TGL11357, l’aigua es classifica al grau “I”: “Nul·la agressivitat al fraguat del 
formigó”. 

 

3.6.5. Profunditats de cimentació i càrregues admissibles 
 

La pressió admissible en una cimentació ve limitada per dos factors que no guarden relació 
entre ells i que seran considerats per separat. 

- Seguretat davant l’esfondrament per ruptura o punxonament del terreny, que 
depèn de la seva resistència a tallant. 

- Seguretat davant l’assentament que pot perjudicar a l’estructura i que depèn de la 
compressibilitat del terreny, de la profunditat de la zona de càrrega en funció de 
l’àrea i de la tolerància de l’estructura als assentaments diferencials. 

Degut a la dificultat de mesurar l’escurçament elàstic i a la separació de l’energia produïda pel 
colpeix del martell, per calcular la capacitat de càrrega s’aplica un coeficient de seguretat 6. 

Per a sòls cohesius, les càrregues admissibles venen donades per les següents fórmules: 

𝑄𝑑𝑟 = 3,7 ∗ 𝑄𝑢    𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑄𝑑 = 2,85 ∗ 𝑄𝑢   𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑠 

𝑄𝑑𝑜 = 2,85 ∗ 𝑄𝑢 ∗ �1 + 0,3
𝐵
𝐿
�     𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝐵 𝑖 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐿 

Les càrregues admissibles es calculen aplicant a les càrregues de ruptura un coeficient de 
seguretat Gs = 3. 

Per a sòls granulars, les càrregues admissibles venen donades per les fórmules: 

𝑄𝑎𝑑 =
𝑁
12

∗ 𝑆 ∗ �
𝐵 + 0,3
𝐵 �

2
    𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝐵 > 1,25 𝑚 

𝑄𝑎𝑑 =
𝑁
8
∗ 𝑆    𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝐵 ≤ 1,25 𝑚 

N = Número de cops del SPT. 

S = Assentaments màxims en polzades. 

B = Ample de la sabata en peus. 
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Per calcular la tensió de treball d’una cimentació directa empotrada al terreny, Terzaghi va 
calcular una fórmula que té en compte el pes de la terra que confina la cimentació. 

𝑄ℎ = 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + 𝑞 ∗ 𝑁𝑞 +
1
2
∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝛾 ∗ 𝛾 

On: 

Qh = Càrrega d’esfondrament 

q = Sobrecàrrega sobre el nivell de cimentació = H*γ 

B = Ample de sabata 

c = Cohesió del terreny de cimentació 

Nc, Nq i Nγ = Factors de capacitat de càrrega que només depenen de Φ. 

 

Aplicant les fórmules descrites es calculen les següents càrregues: 

Capa Tipus de sòl Valor de NSPT 
Qad llosa 
armada 

Qad Sabata 
correguda 

Qad Sabata 
quadrada 

R Replè -- No recolzar No recolzar No recolzar 
A Cohesiu 12 – 16 1,2 kg/cm2 1,0 kg/cm2 1,3 kg/cm2 
B Cohesiu 1 – 18 1,5 kg/cm2 1,3 kg/cm2 1,6 kg/cm2 
C Cohesiu 25 - 35 3,0 kg/cm2 2,5 kg/cm2 3,2 kg/cm2 

Taula 7: Càrregues resultants, segons el tipus de capa del terreny 

Degut a les característiques geotècniques dels diferents nivells existents i a la seva distribució 
en profunditat, és interessant estudiar una cimentació perimetral profunda empotrada als 
materials de la capa C. 

La càrrega màxima que una cimentació profunda pot transmetre al terreny és: 

𝑄𝑐𝑟 = 𝑞𝑝 ∗ 𝐴𝑝 + 𝑓𝑠 ∗ 𝐴𝑠 

On: 

qp = Resistència en punta 

Ap = Àrea de la secció del fust 

fs = Fregament lateral del fust 

As = Àrea lateral del fust 

Segons C.G. Meyerhof (Journal of soil mechanics and Foundation division A.S.C.E. 1956). 
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Segons el document bàsic del CTE el càlcul d’una cimentació profunda a partir dels assajos SPT 
“in situ”, es poden utilitzar les següents fórmules: 

- Resistència de Punta per a sòls granulars:  

La determinació de la resistència de punta per materials granulars es pot determinar a 
partir de resultats “in situ”. 

A partir del valor de NSPT s’obté la següent expressió: 

𝑞𝑝 = 𝑓𝑁 ∗ 𝑁𝑆𝑃𝑇 (𝑀𝑃𝑎) 

On: 

fN = 0,4   per a pilots prefabricats 

fN = 0,2   per a pilots “in situ” 

S’aplicarà un factor de seguretat de 3. 

 

- Resistència de Punta per a sòls cohesius: 

La determinació de la resistència en punta per materials cohesius es pot determinar a 
partir de l’expressió següent: 

𝑞𝑝 = 𝑁𝑝 ∗ 𝐶𝑢 

On: 

Np correspon a un valor de 9 

Cu és la resistència a tallant sense drenatge 

 

- Resistència per Fregament per a sòls granulars: 

La resistència a fregament es pot considerar igual a: 

𝜏𝑓 = 2,5 ∗ 𝑁𝑆𝑃𝑇  (𝑘𝑃𝑎) 

A efectes de càlcul no s’utilitzen valors de N superiors a 50. 

 

- Resistència per fregament en sòls cohesius: 

En el cas de sòls cohesius es pot prendre la següent expressió: 

𝜏𝑓 =
100 ∗ 𝐶𝑢
100 + 𝐶𝑢

   (𝜏 𝑖 𝐶𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑃𝑎) 
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S’aplicarà un factor de seguretat de 2. 

- Resistència de cimentació perimetral mitjançant murs pantalla: 

En aquest cas fN = 0,2 (pilots in situ).7 

El mur pantalla correspon a una successió d’elements que s’intersequen. És per aquest 
motiu que s’aplica un factor reductor de 0,7. 

Aplicant la fórmula, un factor de seguretat 3 per la punta, un factor de seguretat 2 per 
la càrrega al fust i els diferents factors reductors s’obtenen els següents valors: 

 

Capa Tipus de sòl Valor mitjà de 
N 

Càrrega en 
punta Càrrega al fust 

A Cohesiu 14 -- 0,18 kg/cm2 
B Cohesiu 15 -- 0,19 kg/cm2 
C Cohesiu 30 14,28 kg/cm2 0,38 kg/cm2 

Taula 8: Resistència de punta de les diferents capes 

- Ancoratges temporals: 

El CTE tracta els ancoratges com un cas a part i no normalitza cap formulació específica 
en el seu càlcul. 

- Ripabilitat: 

Els materials travessats als sondejos son excavables amb màquines ordinàries de 
moviment de terres.  

En principi es descarta la utilització de llots bentonitics per a la realització de les 
pantalles. 

 

3.6.6. Recomanació final 
 

En base als sondejos analitzats, es diferencien quatre capes denominades R, A, B i C, amb unes 
característiques geotècniques específiques descrites anteriorment. 

La capa R correspon a terres de replè llimoses i argiloses amb restes de ceràmica. 

La capa A està formada per argiles de color marró i rogenc amb sorres i gravetes de pissarra 
disperses i carbonats en forma de vetes i nòduls. 

La capa B són llims argilosos de color marró amb vetes i nòduls de carbonat i gravetes de 
pissarra disperses, una mica humida i mitjanament consolidats. 
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La capa C la constitueixen argiles rogenques amb sorres i graves de pissarra i carbonats 
dispersos. 

Segons el CTE aquest terreny es classifica com T-1. 

No s’han trobat materials agressius amb el fraguat del formigó. 

Es projectarà una excavació d’uns 12 m (respecte la cota del carrer), quedant la base de la 
mateixa als materials de la capa C. 

Atenent a les característiques geològiques, geomètriques i geotècniques dels nivells travessats 
es recomana realitzar: 

- Cimentació perimetral: Per mantenir l’estabilitat dels carrers i dels edificis propers 
es recomana una cimentació profunda mitjançant un mur pantalla empotrat un 
mínim de 5 vegades la seva amplada, en els materials de la capa C i dimensionat 
per transmetre al terreny tensions de treball de 14,28 kg/cm2 per punta i de 
0,38kg/cm2 per fust. 

Degut a l’altura lliure del mur pantalla i com a factor de seguretat, és aconsellable realitzar una 
sèrie d’ancoratges temporals. La zona activa d’aquests es recomana que quedin dintre les 
capes A, B i C. 

- Cimentació directa: mitjançant una llosa armada empotrada en els materials de la 
capa C i dimensionada per transmetre al terreny tensions de treball de 3,0 kg/cm2. 

Per al càlcul de les empentes de les terres sobre els murs pantalla es prendran els següents 
paràmetres geotècnics: 

Paràmetres Capa R Capa A Capa B Capa C 
Cohesió aparent 

kg/cm2 0,08 0,20 0,23 0,22 

Densitat mitja 
T/m3 1,78 2,08 2,06 2,12 

Angle de 
fregament 

intern 
25° 26° 27° 28° 

Permeabilitat - 10-7 10-5 10-4 

Taula 9: Paràmetres geotècnics resultants de les diferents capes 
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Apèndix I: Tall estratigràfic dels sondejos 
 

Sondeig S-1 (+0,5m) 
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Sondeig S-2 (+0,2 m) 
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Sondeig S-3 (+0,2 m) 
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Sondeig S-4 (0,3 m) 
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Apèndix II: Tall geotècnic tipus de la zona de projecte 
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4.1. Introducció i objectius 
 

L’objecte d’aquest annex es la descripció dels paràmetres mínims de traçats adoptats per la 
construcció del sistema de tramvia així com els llistats dels eixos. Per a la definició del traçat 
s’ha partit de la solució extreta de l’estudi d’alternatives. 

El traçat del tramvia que es defineix en aquest projecte es troba íntegrament a la ciutat de 
Barcelona, i va des de la Plaça de Francesc Macià, fins a la Plaça d’Espanya, passant per la Plaça 
dels Països Catalans (Estació de Sants). 

Degut a que es tracta d’una continuació de la línia del Trambaix, el criteri emprat en la 
redacció del projecte ha estat mantenir les mateixes solucions de disseny ja establertes i tots 
els elements que la integren com el tipus de posta de via, de senyalització ferroviària, disseny 
de parades, etc. D’aquesta manera, no s’introdueixen elements de diferent tecnologia a la 
existent que puguin dificultar el posterior manteniment. En definitiva, s’ha procurat reproduir 
la mateixa configuració actual, millorant-la si es possible en algun punt. 

Els paràmetres geomètrics introduïts s’han escollit amb l’objectiu d’assolir un alt grau tant a 
nivell d’explotació (velocitat comercial, manteniment de vies, comoditat de l’usuari) com a 
nivell de seguretat. 

És per això, que s’ha procedit a un càlcul complet dels eixos en planta aconseguint un traçat 
que prima la comoditat de l'usuari, limita la inclinació dels tramvies i les oscil·lacions de la 
suspensió i limita l'espai lateral sobre la via, que va en detriment de l'estabilitat i provoca un 
desgast accelerat dels carrils. 

El tram de tramvia d’aquest projecte esta format per una successió d’alineacions rectes i 
corbes que estaran dissenyades sense peralt en els encreuaments amb vehicles per permetre 
unes bones condicions de pas i amb peralt en trams que no afectin el trànsit rodat.  

Les característiques de confort dels passatgers tenen un caràcter més restrictiu per a la 
geometria que les condicions de seguretat de la circulació de tramvies. Així i tot, s’ha optat per 
un càlcul d'implantació generós quan les condicions d'inserció ho han permès, en particular en 
les transicions, això també és molt important inclús per assegurar la correcta inserció del 
tramvia en el traçat i evitar riscos de desencarrilament. 

En el present projecte s'ha optat per un càlcul d'implantació generós quan les condicions 
d'inserció ho han permès, en particular en les transicions. 

Pel càlcul dels eixos s’ha adoptat un valor màxim de 1m/s2 per a l’acceleració no compensada. 
Això ha permès calcular les longituds de transició amb paràmetres amples adoptant en tot cas 
el valor mínim de 10m a les zones de vies generals. 
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4.1.1. Transicions (clotoides) 
 

Al contrari que succeeix sovint en traçat ferroviari clàssic, on les clotoides són en general 
simètriques respecte la corba, en el cas del tramvia és corrent trobar un obstacle a un costat 
que limiti la velocitat (aparell de via, parada, etc) i a l’altre costat una alineació recta que 
permet assolir velocitat. 

D’altra banda, la longitud del Citades respecte a la longitud més reduïda dels elements 
geomètrics (corbes i clotoides) produeix que el conductor, a la part davantera del tramvia, es 
trobi fora de la corba quan la part posterior del vehicle es troba encara dintre. 

Per tant: 

- S’han evitat, sempre que ha sigut possible, les clotoides massa curtes que limitin la 
velocitat a un valor inferior al permès en la part circular. 

- La velocitat presa en compte pel càlcul de la clotoide serà determinada per a A=1 m/s2. 
- S’adoptaran si és necessari, dissimètriques en funció de la tipologia del lloc. Quan 

tenim una alineació recta que inciti a la velocitat en sortida de corba, la velocitat de 
dimensionament de la clotoide serà la velocitat adoptada en la part circular 
augmentada en un 20%.  

- Entre dues corbes de curvatura de diferent signe s’ha intentat disposar uns elements 
de recta de al menys 10 m per no introduir torsions al material mòbil i no accelerar el 
desgast dels carrils i rodes, ni augmentar el fenomen de retxinament. 

- D’altra banda es manté, per raons de confort i per evitar les oscil·lacions de les 
suspensions, el valor adoptat en el projecte base per a la variació de l’acceleració en el 
temps J=o,4 m/s3. 

- La clotoide, única corba de radi de curvatura de la qual creix des de 0 fins a l’infinit de 
manera lineal, permet satisfer la següent condició: La força centrífuga és proporcional 
a la curvatura i per tant la clotoide assegura la variació lineal d’aquesta força. 

 

4.2. Traçat 
 

En aquest apartat es definiran tots els paràmetres i criteris de disseny escollits per l’execució 
del tram de tramvia objecte del projecte. 

 

4.2.1. Regles pel traçat en planta 
 

Les regles per a la realització del traçat en planta resulten de la necessitat de limitar els efectes 
de la força centrífuga. 
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En efecte, tot punt de massa m animal d’una velocitat  v, sobre una trajectòria circular de radi 
R, sofreix una acceleració perpendicular a la trajectòria de valor igual a: 

𝛾 =
𝑣2

𝑅
 

Una part γ1 d’aquesta acceleració pot ser compensada per la inclinació de la superfície de 
rodament. La resta γ2 = - γ1, constitueix l’acceleració no compensada sentida pel viatger. 

Sent la velocitat un paràmetre primordial en el càlcul de la implantació de les vies de 
ferrocarril, tot seguit es detallen les diverses velocitats màximes i adoptades per al càlcul del 
traçat de la línia de tramvia: 

- 50 km/h en plataforma no segregada (plataforma accessible a tots els vehicles) i en els 
encreuaments. 

- 50 km/h en plataforma protegida (plataforma reservada, separada físicament de 
serveis de vies públiques de circulació general per un dispositiu superable). 

- 70 km/h en plataforma segregada (plataforma reservada, separada físicament de 
serveis de vies públiques de circulació general per un dispositiu infranquejable). 

- 15 km/h sobre un aparell de via en via desviada. 
- 50 km/h sobre un aparell de via en via directa. 
- 35 km/h en entrada de parada. 
-  

4.2.1.1. Limitació de l’acceleració no compensada 
 

Aquesta limitació té per objecte: 

- Conservar una comoditat suficient per al viatger. 
- Limitar la inclinació dels vehicles i les oscil·lacions de suspensió. 
- Limitar els esforços sobre la via que perjudiquen la seva estabilitat i provoquen un 

desgast accelerat dels carrils. 

El límit γ2 que cal prendre en consideració per al càlcul d’implantació de les vies de tramvia és 
el següent: 

𝛾2 = 1 𝑚/𝑠2 

Es proposa que aquest límit que cal prendre en consideració per al càlcul de la velocitat 
d’explotació sigui limitat a un valor de γ2 = 0,68 m/s2. 

Aquest valor és proposat per exemple pels estudis realitzats per l’INRETS a França sobre 
l’ambient vibratori en els vehicles de transport i la tolerància humana a les acceleracions i les 
sacsejades. 

 

4.2.1.2. Radi mínim en corba sense peralt 
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Limitar l’acceleració transversal γ2 equival a limitar inferiorment el radi de les corbes. Sense 
peralt tenim: 

𝛾 = 𝛾2 =
𝑣2

𝑅
 

Per regla general, en ser fixat el radi R pels condicionants fixos de l’entorn, aconseguim 
velocitats màximes en corba sense peralt iguals a: 

𝑣 = �1 (𝑚 𝑠2⁄ ) ∗ 𝑅   → 𝑣 = √𝑅   (𝐶à𝑙𝑐𝑢𝑙) 

Ó: 

𝑣 = �0,68 (𝑚 𝑠2⁄ ) ∗ 𝑅   → 𝑣 = 0,82 ∗ √𝑅   (𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó) 

 

4.2.1.3. Corba de transició 
 

Per a passar de la línia recta a una corba circular, cal realitzar un augment progressiu de la 
curvatura ja que l’aparició sobtada de la força centrífuga a l’entrada de la corba provocaria 
sacsejades importants. 

Com la força centrífuga creix proporcionalment a la curvatura, la corba de transició ha 
d’assegurar un creixement lineal de la curvatura. 

La clotoide és la única corba la curvatura de la qual creix linealment 1/R = 0 fins a 1/R = ∞. 

La clotoide està definida per R*L = A2, és a dir que per un perímetre triat A; el producte de la 
longitud L i del radi R és constant. El paràmetre A defineix sense ambigüitat les dimensions de 
la clotoide. 

 

Figura 1: Esquema dels paràmetres d’una clotoide 
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Per raons de comoditat i per a limitar les oscil·lacions de les suspensions, es limita la variació 
de l’acceleració transversal en el temps a un valor igual a: 

𝑑𝛾
𝑑𝑡

≤ 0,4 𝑚/𝑠3 

Doncs: 

𝑑𝛾
𝑑𝑙

=
𝑑𝑙
𝑑𝑡

=
𝑑(𝑣

2

𝑅 )
𝑑𝑙

∗ 𝑣 ≤ 0,4 𝑚/𝑠3 

Si v és constant s’obté: 

𝑑𝛾
𝑑𝑙

= 𝑣3 =
𝑑(1
𝑅)
𝑑𝑙

≤ 0,4𝑚/𝑠3 

Com R*L=A2, s’obté: 

𝑣3

𝐴2
≤

0,4𝑚
𝑠3

  →   𝐴 ≥ �2,5 ∗ 𝑣3 

La longitud de clotoide necessària per a enllaçar una alineació recta amb un cercle és: 

𝐿 =
𝐴2

𝑅
 

D’això es dedueix la longitud mínima de la clotoide: 

𝐿 ≥ 2,5
𝐴2

𝑅
 

 

4.2.1.4. Acceleració 
 

Quan la sortida de corba és seguida per una alineació que incita a una acceleració immediata, 
la velocitat de càlcul de la clotoide serà presa igual a la velocitat en corba, augmentada d’una 
acceleració de 0,8 m/s2 sobre una distància de 20 m: 

𝑣(𝑎𝑐𝑐) = �𝑣2(𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒𝑎𝑐𝑐) + (2 ∗ 0,8 ∗ 20 ∗ 3,62) 

L’acceleració tangencial constant en la corba de transició, i v1 i v2 les velocitats de base en els 
elements que ho enquadren: 
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Figura 2: Esquema de les velocitats tangencials 

Es pot escriure: 

𝑣2 = 𝛾 ∗ 𝑡 + 𝑣1   𝑖   𝑥 = 𝛾 ∗
𝑡
2

+ 𝑣1 ∗ 𝑡 + 𝑥1 

La longitud de la clotoide ha de verificar: 

𝐿 ≥ 𝑥 − 𝑥1 = 𝛾
(𝑣 − 𝑣1)

2𝛾
+ 𝑣1

(𝑣 − 𝑣1)
𝛾

   →    𝐿 ≥
𝑣12 − 𝑣22

2𝛾
 

Sabent que γ = 0,8 m/s2 tenim: 

𝐿 ≥ 0,625(𝑣12 − 𝑣22) 

Igualment a la desacceleració que és de l’ordre de -1 m/s2, s’obté: 

𝐿 =
𝑣12 − 𝑣22

2
 

Ó: 

𝐿 ≥ 0,5(𝑣12 − 𝑣22) 

 

4.2.1.5. Aplicacions pràctiques de les clotoides 
 

La implantació d’una clotoide necessita una translació del cercle respecte a la recta: 

∆𝑅 =
𝐿2

24𝑅
 

Amb una aproximació del 0,5%. 

 

Les principals corbes de transició que es troba són les següents: 

- La corba de transició és un tram de clotoide del qual el radi varia entre ∞ (enllaç amb 
un element de recta) i el radi de l'arc circular sobre el qual es fa l'enllaç (Figura 1). 
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- La clotoide en vèrtex defineix la connexió entre dos elements rectes de direccions 
diferents. Consta de dos trams de clotoides que tenen, al seu punt de enllaç, el mateix 
radi de curvatura R i la mateixa tangent (Figura 2). 

- La corba de inflexió és una corba en S, que connecta dos arcs circulars de curvatures 
oposades, sense enllaç rectilini. Està constituïda per dos trams de clotoide que, al seu 
punt comú d'origen, tenen ambdues el radi ∞ i la mateixa tangent (Figura 3). 

- La corba en ovoide és una successió de: arc de cercle, clotoide, arc de cercle. El 
segment de clotoide comprés entre aquests dos arcs de cercle de curvatura del mateix 
sentit té, en els punts d'enllaç amb cada u dels arcs de cercle, el mateix radi de 
curvatura i la mateixa tangent que ell (Figura 4). 

- La corba en forma d’ansa és una successió de segments de clotoide amb mateix sentit 
de curvatura, però de paràmetres diferents, aquests segments que tenen cada vegada 
en seu punt d'enllaç, el mateix radi de curvatura i la mateixa tangent (Figura 5). 
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Figura 3: Esquema de les principals corbes de transició 
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4.2.1.6. Compensació de l’acceleració centrífuga per una situació en 
peralt 

 

 

Figura 4: Esquema de la compensació de l’acceleració centrífuga amb el peralt 

 

4.2.1.6.1. Càlcul del peralt 
 

Les definicions que a continuació es presenten no s’apliquen al projecte constructiu del 
present projecte al no existir a priori zones peraltades llevat que condicions conegudes 
posteriorment en obra ho permetin o ho facilitin. No obstant les presentem a continuació a 
títol d’informació. 

Si l’acceleració sentida pel viatger és γ2 = 0 s’obté: 

𝑚𝛾1
∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 

Ó: 

𝑡𝑔𝛼 =
𝑑

1435
=
𝛾1
𝑔

   →    𝑑 = 153 ∗ 𝛾1    →    𝑑 = 153
𝑣2

𝑅
 (𝑚 𝑠⁄ )  ó  𝑑 = 11,8

𝑣2

𝑅
 (𝑘𝑚 ℎ⁄ ) 

Amb vista a assegurar l’estabilitat de la via, la dels vehicles en cas de parada en plena via i la 
comoditat dels viatgers en les mateixes condicions, limitem el peralt a: 

𝑑 = 150𝑚𝑚 
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4.2.1.6.2. Insuficiència de peralt 
 

 

Si el peralt instal·lat és inferior al peralt teòric necessari per a compensar exactament 
l’acceleració centrífuga, com la majoria de les vegades en entorn urbà, hi ha insuficiència de 
peralt (i). Aquesta insuficiència de peralt correspon a l’acceleració no compensada γ2. 

𝑖 = 1500
𝛾2
𝑅

= 1500
𝑣2
𝑅 − 𝑑 ∗ 𝑔

1500
𝑔

 

Per a v2/R = 1 m/s2 s’obté i = 153 mm. 

Per a v2/R = 0,68 m/s2 s’obté i = 100 mm. 

En presència d’un peralt, s’obté en corba la velocitat màxima següent: 

𝑣 = �(𝑑 + 𝑖) ∗ 𝑅
153

 (𝑚 𝑠⁄ )   ó   𝑣 = �
(𝑑 + 𝑖) ∗ 𝑅

11,8
 (𝑘𝑚 ℎ⁄ ) 

 

4.2.2. Regles de disseny del traçat en alçat 
 

4.2.2.1. Realització del peralt 
 

Ambdues files de carrils en alçat formen un angle constat a la tangent. La longitud L d’aquesta 
zona de transició és: 

𝐿 =
𝑑
𝑔

 

Per tenir en compte la rigidesa de les suspensions a la corba es posa en peralt on els bogies 
són inclinats respecte a la caixa i on aquests dos eixos d’un mateix bogie no són paral·lels entre 
sí, limitem la sobreelevació a: 

𝑔 ≤ 4𝑚𝑚 𝑚⁄  

A fi de conservar una comoditat suficient, imposem també: 

𝑔 ≤
180
𝑣

   [𝑣] = 𝑘𝑚 ℎ⁄  𝑒𝑛 𝑐𝑙𝑜𝑡𝑜𝑖𝑑𝑒 

Observació: La sobreelevació no passa instantàniament de zero al valor constat trial, sinó que 
progressivament per una zona el mig de la qual és l’origen de la clotoide .Aquesta zona, d’una 
longitud d’aproximadament 10 m, és una paràbola en alçat, però donat el dèbil valor del 
peralt, és molt pròxim a un arc de cercle. 
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4.2.2.2. Valors màxims de les pendents 
 

El pendent màxim en línia admissible es fixa en un 7,5% per a una arrancada en pendent amb 
càrrega normal. 

El pendent màxim en parada, vies de maniobra o terminals és inferior a 25‰ per a evitar la 
deriva d’un vehicle si no té els frens bloquejats. El problema consta d’excepcions a aquesta 
regla generalment adoptada. No obstant, la descripció del sistema de frenada redactada en 
l’annex sobre material mòbil justificada la possibilitat d’adoptar pendents major sense riscos 
per a la seguretat. 

D’altra banda, una corba en planta, a causa del rodament metàl·lic sobre carrils, indueix una 
resistència a l’avanç que pot ser expressada per: 

𝑟𝑒 =
800
𝑅

 𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑁 𝑡𝑛⁄   [𝑅] = 𝑚 

El pendent màxim induït per la curvatura val 800/R. 

Per tant, en cas de combinació d’un pendent i d’una corba en planta, la relació entre pendent 
p i radi R és: 

𝑝 +
800
𝑅

≤ 75‰  [𝑃] = ‰;  [𝑅] = 𝑚 

En pendent o la rampa màxima aconsellada té un valor inferior a 50‰. 

 

4.2.2.3. Connexió dels pendents 
 

Per enllaçar dos pendents, cal considerar dos elements: la velocitat del tramvia i la diferència 
dels pendents. 

Si R és el radi de connexió de dos pendents de sentit contrari, l’acceleració centrífuga vertical 
sobre la corba és: 

𝛾 =
𝑣2

𝑅
 

Aquesta acceleració s’afegeix en corba convexa o es resta en corba còncava a l’acceleració de 
la gravetat γ/g. 

Aquesta acceleració v2/R és limitada a 0,2 m/s2, o sigui R ≥ 5v2. 

On s’implanta una paràbola de radi de curvatura en el vèrtex R l’equació de la qual és: 

𝑦 =
𝑥2

2𝑅
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Obtenim així: 

Per una velocitat de un radi de 

70 km/h 1 900 m 

60 km/h 1 400 m 

50 km/h 1 000 m 

40 km/h 620 m 

Taula 1: Diferents radis en funció de la velocitat de circulació 

Per a variacions dèbils de pendents, ens obligarem a aplicar un radi que dóna una longitud de 
paràbola mínima de prop de 20 metres. 

S’evita en la mesura que es pugi, descendir a radis inferiors a 1 000 m. 

En cas d'impossibilitat, les radis mínimes admissibles són de 500 metres en corba convexa i de 
300 metres en corba còncava (en alineació recte). 

 

4.2.2.4. Combinació d'una connexió parabòlica en perfil i d'una 
connexió circular en planta 

 

Per raons d'adherència, de potència instal·lada i de comoditat de viatgers, s'evitarà al màxim 
implantar transicions parabòlica en alçat en les zones corbes i de clotoides. A més, la 
col·locació de les vies és molt delicada en aquestes condicions. Si veritablement la topografia 
dels llocs no ho permet, s’acceptarà per a compensar variacions de pendents dèbils, les 
combinacions següents: 

− Radi en planta de 40 a 70 metres R≥3 000 m. 
− Radi en planta de 70 a 200 metres R≥1 500 m. 

Per a descendir per davall d'aquests valors, serà necessari realitzar un estudi fi de distancia al 
sòl del material rodant. 

En el nostre cas s'ha superposat una corba en planta de ràdio 30 m amb un acord vertical de 
paràmetre 1000 m. 
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4.2.3. Velocitat en corba 
 

Velocitats de càlcul definides amb una acceleració transversal d'1 m/s ². Velocitats d'explotació 
definides amb una acceleració transversal de 0,68 m/s ². Longituds de les clotoides calculades 
amb les velocitats de càlcul (Peralt = 000 mm): 

RADI DE 
CORBATURA 

V i L (Sense acceleració) 
V i L (amb probabilitat 

d’acceleració de 0,8m/s2 sobre 
20m) 

Velocitat 
màx. de 

càlcul 

Velocitat 
màx. 

d’explot. 

Longitud 
mini. de 
clotoide 

Retard 
Velocitat 
màx. de 
càlcul 

Longitud 
mini. de 
clotoide 

Retard 

R (m) V (km/h) V (km/h) L (m) D (m) V (km/h) L (m) D (m) 
25 17,828 14,557 12,145 0,246 27,066   
27 18,528 15,128 12,622 0,246 27,532   
30 19,530 15,946 13,305 0,246 28,216   
32 20,170 16,469 13,741 0,246 28,663   
35 21,095 17,224 14,371 0,246 29,321   
37 21,689 17,709 14,776 0,246 29,751   
40 22,551 18,413 15,363 0,246 30,385   
43 23,381 19,091 15,929 0,246 31,007   
45 23,919 19,530 16,295 0,246 31,414   
47 24,445 19,959 16,653 0,246 31,816   
50 25,213 20,586 17,176 0,246 32,410 36,484 1,109 
60 27,619 22,551 18,816 0,246 34,315 36,087 0,904 
70 29,832 24,358 20,323 0,246 36,120 36,074 0,775 
80 31,892 26,040 21,726 0,246 37,839 36,289 0,686 
90 33,827 27,619 23,044 0,246 39,484 36,647 0,622 

100 35,656 29,113 24,291 0,246 41,062 37,098 0,573 
120 39,060 31,892 26,609 0,246 44,050 38,166 0,506 
140 42,189 34,447 28,741 0,246 46,847 39,351 0,461 
160 45,102 36,826 30,726 0,246 49,487 40,586 0,429 
180 47,838 39,060 32,590 0,246 51,992 41,839 0,405 
200 50,426 41,172 34,353 0,246 54,383 43,091 0,387 
250 56,378 46,032 38,407 0,246 59,943 46,164 0,355 
300 61,759 50,426 42,073 0,246 65,030 49,118 0,335 
350 66,707 54,466 45,444 0,246 69,746 51,943 0,321 
400 71,313 58,227 48,582 0,246 74,163 54,644 0,311 
450 75,639 61,759 51,529 0,246 78,332 57,232 0,303 
500 79,730 65,099 54,316 0,246 80,000 54,870 0,251 
550 80,000 68,277 49,882 0,188 80,000 49,882 0,188 
600 80,000 71,313 45,725 0,145 80,000 45,725 0,145 
650 80,000 74,225 42,207 0,114 80,000 42,207 0,114 
700 80,000 77,027 39,193 0,091 80,000 39,193 0,091 
750 80,000 79,730 36,580 0,074 80,000 36,580 0,074 
800 80,000 80,000 34,294 0,061 80,000 34,294 0,061 

Taula 2: Relació de velocitats i radis de curvatura en planta 
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4.2.4. Resum de paràmetres de disseny 
 

• Velocitat màxima de circulació Vmàx = 50 km/h en tram urbà 

• Ample de via 1,435 mm 

• Radi horitzontal mínim de la xarxa i vies de servei  

Desitjable 25 m (en línia) 

Absolut 20 m 

• Radi vertical mínim de la xarxa  

Desitjable 700 m 

Absolut 300 m còncau 
500 m convex 

• Pendent màxim de la xarxa 70 ‰ (entre P12 y pas inferior) 

Desitjable (en rampes sense límit de longitud) 60 ‰ 

Absolut (en situacions puntuals) 70 ‰ 

Pendent màxim excepcional en vies de servei 80 ‰ 

• Distància mínima entre eixos de dues vies 
paral·leles en recta1 

3,17 m (sense bàcul a l’entrevia) 
3,52 m (amb bàcul a l’entrevia) 

• Amplada total mínima de franja reservada( 2 vies 
en recta)1 

6,31 m (sense bàcul a l’entrevia) + separador  
6,66 m (amb bàcul a l’entrevia) + separador 

• Amplada franja en parades 11,97 m (parada andanes laterals) 
10,04 m (parada andana central) 

• Altura del fil de contacte de subministrament 
elèctric sobre el cap de carril 

 

Màxima 6,00 m 

Normal i cruïlles 5,75 m 

Mínima (aplicable només a trajectes inaccessibles a 
d’altres vehicles) 

4,00 m 

• Longitud d’andana a les parades (per a 
composicions de 2 vehicles acoblats) 

Mínim absolut : 62,4 m 
General : 65 m 
Terminals intermediàries: 40 m 

• Altura de la vora de l’andana sobre el cap del 
carril 

28 cm (50 mm per sota del pis interior del 
material mòbil) 

• Peralt màxim  

A les parades 0 mm 

1 Els valors per a corbes horitzontals (circulars o de transició) depèn dels gàlibs dinàmics/cinemàtics del 
material mòbil. 
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Als trams compartits amb trànsit de vianants o de vehicles 
(compatible amb el pendent transversal del vial) 

45mm 

A trams exclusius: 150 mm 

• Transició entre rectes i corbes horitzontals 
circulars: 

Clotoide 
Longitud mínima 10 m 

• Acceleració màxima transversal no compensada: En explotació: 0,68 m/s2 
Dimensionant per a la infraestructura: 1m/ s2 

• Sobre acceleració transversal màxima: 0,40 m/s3 

• Variació de peralt màxima: 2,50 mm/m 

Taula 3: Paràmetres bàsics estàndards de disseny del traçat del tramvia 

 

4.3. El material rodant 
 

4.3.1. Gàlibs 
 

El gàlib és la zona geomètrica que ha d’estar lliure d’obstacles al voltant del tramvia. Es 
distingeixen dos tipus de gàlibs: 

− Gàlib estàtic del material rodant. 
− Gàlib lliure d’obstacles. 

 

4.3.1.1. Gàlib del material rodant 
 

En tenim de dos tipus: 

− Gàlib nominal o estàtic: És la línia geomètrica teòrica que embolica al material en un 
pla transversal quan aquest està parat en buit en una via horitzontal, el seu eix vertical 
de simetria està llavors confós amb l’eix de la via. 

− Gàlibs dinàmic i lliure d’obstacles: en alineació recta. 
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Figura 5: Esquema del gàlib del material rodant 

 

4.3.1.2. Gàlib lliure d’obstacles 
 

El gàlib lliure d'obstacles és el gàlib dins del qual no s'han d'implantar obstacles tals com: 
estructures, pals de senyalització, pals suports de les línies aèries, a l'excepció no obstant això 
de les vores d'andanes. Està definit a partir del gàlib dinàmic augmentat per una làmina d'aire. 
Aquesta làmina d'aire és de: 

− 100 mm en alineació recta. 
− 110 mm en l'exterior d'una corba. 
− 120 mm en l'interior d'una corba. 

 

4.3.2. Càlcul de les influències 
 

Els sobre amples venen diferenciats segons si són deguts a corbes sense peralt, deguts al peralt 
o als perfils longitudinals: 
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ℑ 

4.3.2.1. Sobreamples deguts a les corbes sense peralt 
 

Els sobreamples en corba són introduïts per les fletxes degudes els desplaçaments del costat 
interior i del costat exterior, de l'eix del vehicle amb relació a l'eix de la via. Aquests 
desplaçaments són anomenats més simplement ventre i banya. 

El quadre de les influències en corbes en la pàgina següent, dóna les característiques d'aquests 
sobreamples en corba. 

En una transició entre una alineació recta i una corba de radi R, la regla que cal adoptar 
consisteix: 

- A fer variar linealment el gàlib lliure d’obstacles entre l'origen i l'extremitat de la 
transició. 

- A moure en direcció a l'alineació recta, el gàlib d'un lliure d’obstacles així calculat 
d'una distància igual a la semi -longitud fictícia de la caixa augmentada d'un semi -
entreeix de bugies, en una longitud de 15 m. 

 

4.3.2.2. Sobreamples i sobrealts deguts al peralt 
 

En les corbes en peralt, el material rodant presenta sobreamples i sobrealts que es calculen 
d'acord amb el grau d'inclinació. A titulo informatiu, i/o per a projectes col·laterals s'adjunten 
les formules següents: 

𝐷𝐼 = 𝐻 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − �
𝐺
2
−
𝑉
2
� ∗ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼) 

𝐷𝐻 = �
𝑉
2

+
𝐺
2
� ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐻 ∗ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼) 

 

Figura 6: Esquema dels sobreamples produïts pel peralt 
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4.3.2.3. Sobrealts deguts als perfils longitudinals 
 

Sobrealt a causa del perfil longitudinal en les paràboles convexes o còncaves, serà calculat 
d’acord amb el radi de la paràbola i a les característiques del material. 

 

4.3.2.4. Quadres de les zones d’influència del material rodant en corba 
 

Zona d’influència de material rodant en corba en doble eix, sense bàcul central 

Radi 
Int. (m) 

Gàlibs Dyn 
Entre eix Vies 

Ample 
Plataforma 

G.L.O Radi 

Int. Ext. Int. Ext. Ext. (m) 
20 1567 1709 3816 7322 1687 1819 23.816 
25 1536 1673 3749 7188 1656 1783 28.749 
30 1514 1649 3703 7096 1634 1759 33.703 
35 1500 1631 3671 7032 1620 1741 38.671 
40 1489 1617 3646 6982 1609 1727 43.646 
50 1474 1598 3612 6914 1594 1708 53.612 
60 1463 1585 3588 6866 1583 1695 63.588 
70 1456 1576 3572 6834 1576 1686 73.572 
80 1450 1569 3559 6808 1570 1679 83.559 
90 1446 1563 3549 6788 1570 1673 93.549 

100 1442 1559 3541 6772 1570 1669 103.541 
110 1440 1555 3535 6760 1570 1665 113.535 
120 1437 1552 3529 6748 1570 1662 123.529 
150 1432 1546 3520 6728 1570 1656 153.520 
160 1434 1544 3520 6728 1570 1654 163.520 
200 1439 1539 3520 6728 1570 1649 203.520 
250 1444 1535 3520 6729 1570 1645 253.520 
275 1445 1533 3520 6728 1570 1643 278.520 
280 1446 1533 3520 6729 1570 1643 283.520 
300 1447 1532 3520 6729 1570 1642 303.520 
350 1449 1530 3520 6729 1570 1640 353.520 
400 1450 1529 3520 6729 1570 1639 403.520 
450 1451 1527 3520 6728 1571 1637 453.520 
500 1452 1527 3520 6729 1572 1637 503.520 
700 1454 1524 3520 6728 1574 1634 703.520 

1000 1456 1523 3520 6729 1576 1633 1003.520 
1200 1457 1522 3520 6729 1577 1632 1203.520 
1250 1457 1522 3520 6729 1577 1632 1253.520 
2000 1458 1521 3520 6729 1578 1631 2003.520 
5000 1460 1519 3520 6729 1580 1629 5003.520 
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Taula 4: Zona d’influència de material rodant en corba en doble eix, sense bàcul central 

 
Zona d’influència de material rodant en corba en doble eix, amb bàcul central 

Radi 
Int. (m) 

Gàlibs Dyn Entre eix 
Vies 

Ample 
Plataforma 

G.L.O Radi 

Int. Ext. Int. Ext. Ext. (m) 
20 1567 1709 3466 6972 1687 1819 23.466 
25 1536 1673 3399 6838 1656 1783 28.399 
30 1514 1649 3353 6746 1634 1759 33.353 
35 1500 1631 3321 6682 1620 1741 38.321 
40 1489 1617 3296 6632 1609 1727 43.296 
50 1474 1598 3262 6564 1594 1708 53.262 
60 1463 1585 3238 6516 1583 1695 63.238 
70 1456 1576 3222 6484 1576 1686 73.222 
80 1450 1569 3209 6458 1570 1679 83.209 
90 1446 1563 3199 6438 1570 1673 93.199 

100 1442 1559 3191 6422 1570 1669 103.191 
110 1440 1555 3185 6410 1570 1665 113.185 
120 1437 1552 3179 6398 1570 1662 123.179 
150 1432 1546 3170 6378 1570 1656 153.170 
160 1434 1544 3170 6378 1570 1654 163.170 
200 1439 1539 3170 6378 1570 1649 203.170 
250 1444 1535 3170 6379 1570 1645 253.170 
275 1445 1533 3170 6378 1570 1643 278.170 
280 1446 1533 3170 6379 1570 1643 283.170 
300 1447 1532 3170 6379 1570 1642 303.170 
350 1449 1530 3170 6379 1570 1640 353.170 
400 1450 1529 3170 6379 1570 1639 403.170 
450 1451 1527 3170 6378 1571 1637 453.170 
500 1452 1527 3170 6379 1572 1637 503.170 
700 1454 1524 3170 6378 1574 1634 703.170 

1000 1456 1523 3170 6379 1576 1633 1003.170 
1200 1457 1522 3170 6379 1577 1632 1203.170 
1250 1457 1522 3170 6379 1577 1632 1253.170 
2000 1458 1521 3170 6379 1578 1631 2003.170 
5000 1460 1519 3170 6379 1580 1629 5003.170 

Al. Dr. 1470 1470 3170 6310 1570 1570 Al. Dr. 

Taula 5: Zona d’influència de material rodant en corba en doble eix, amb bàcul central 

4.4. Parades i perfils transversals 
 

4.4.1. Parades 
 

La longitud de les parades serà de 65 metres, tal i com marquen les especificacions exposades 
anteriorment. Aquestes dimensions són les optimes per a composicions de dos vehicles 
acoblats.  

Al. Dr. 1470 1470 3520 6660 1570 1570 Al. Dr. 
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El ample mínim útil en el cas d'andanes laterals, és 2,80 m i de 4 m per a les andanes centrals. 
Totes les parades del present projecte es troben en alineacions rectes i tindran una distància 
entre l’eix de la via i la vora de l’andana de 1367 mm. 

 

4.4.2. Perfil longitudinal i altura de les andanes 
 

Les vies en parada són perfectament horitzontals, excepte excepcions particulars per la 
inserció en l’entorn. Les vies en peralt són rebutjades en parada. Els radis parabòlics són 
almenys de 3000 m. 

L’alçada de les andanes és idèntica per a totes les parades. En concret són 280 mm en relació 
al pla de rodament. 

 

4.4.3. Seccions tipus (Gàlib lliure d’objecte) 
 

4.4.3.1. Secció alineació recta amb peça separadora 

 

Figura 7: Alineació recta amb peça separadora 
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4.4.3.2. Secció normal alineació recta en zones amb vorera 

 

Figura 8: Alineació recta en zones de vorera 

 

4.4.3.3. Secció mínima alineació recta en zones amb vorera 

 

Figura 9: Secció mínima en alineació recta en zones de vorera 
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4.4.3.4. Secció alineació corba 

 

Figura 10: Alineació corba 

 

4.4.3.5. Secció tipus via doble recta amb electrificació central 

 

Figura 11: Via doble recta amb electrificació central 
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4.4.3.6. Secció tipus via doble en corba a la dreta amb electrificació 
central 

 

Figura 12: Via doble en corba a la dreta amb electrificació central 

 

4.4.3.7. Secció tipus via doble en corba a l’esquerra amb electrificació 
central 

 

Figura 13: Via doble en corba a l’esquerra amb electrificació central 
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4.4.3.8. Secció tipus via doble recta sense electrificació central 

 

Figura 14: Via doble recta sense electrificació central 

 

4.4.3.9. Secció tipus via doble en corba (a la dreta) sense electrificació 
central 

 

Figura 15: Via doble en corba a la dreta sense electrificació central 
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4.4.3.10. Secció tipus via doble en corba (a l’esquerra sense 
electrificació central 

 

Figura 16: Via doble en corba a l’esquerra sense electrificació central 

 

4.4.4. Definició de les làmines d’aire 
 

4.4.4.1. Plataforma amb pals laterals 
 

L’entreeix de les vies és indicat per a cada radi en el quadre presentat anteriorment. 

- Aquest entreeix és variable des del radi R = 20 m fins al radi R = 150 m. 
- A partir de R = 150 m, l’entreeix es fixa en 3170 mm. 

Aquestes condicions, la làmina d’aire en part central entre els gàlibs dinàmics és de: 

En alineació recta LA = 230 mm 
En corba: R = 20 m fins R = 150 m LA = 190 mm 
En corba: R = 150 m fins R = 5000 m LA ≥ 190 mm 

Taula 6: Làmina d’aire en funció del tipus d’alineació amb pals laterals 

 

4.4.4.2. Plataforma amb pals centrals 
 

L’entreeix de les vies és indicat per a cada radi en el quadre presentat amb anterioritat. 
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- Aquest entreeix és variable des del radi R = 20 m fins al radi R = 150 m. 
- A partir de R = 150 m, l’entreeix es fixa en 3520 mm. 

En aquestes condicions, la làmina d’aire entre el gàlib dinàmic i l’espai del pal (amplada de 310 
mm) és de: 

En alineació recta LA = 135 mm a cada costat 
En corba: R = 20 m fins R = 150 m LA int = 120 mm 

LA ext = 110 mm 
En corba: R = 150 m fins R = 5000 m LA int ≥ 120 mm 

LA ext ≥ 110 mm 

Taula 7: Làmina d’aire en funció del tipus d’alineació, amb pals centrals 

Els suports centrals no seran utilitzats en les corbes de radis < 150 m. 

 

4.4.5. Entreeix de les vies 
 

L’entreeix de les vies en alineació recta i en corba s’ha donat anteriorment. 

A fi de mantenir una làmina d’aire suficient a les clotoides de connexió entre corba de radi 
petit i alineació recta, s’aplicaran sobreamples a les alineacions rectes adjacents. 

 

4.5. Llistat del traçat 
 

En aquest apartat es presenten les dades obtingudes del programa WinH, al fer el traçat dels 2 
eixos de tramvia projectats. 

 

4.5.1. Traçat en planta 
 

4.5.1.1. Eix 1 
 

Fichero: P:\WINH\WIN\EIX1B 

Título: p:\winh\WIN\eix1b 

Fecha: 04/01/2014 18:47:58 
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ALIN   TIPO    P.K.   LONGITUD   X Tang.     Y Tang.      AZIMUT     RADIO 

                                    XC o I      YC o I              PARAMETRO 

 
1 RECTA 0,000 200,163 428189,2759 4582590,8555 79,98145 0,000 

    0,0000 0,0000   
2 CIRC. 200,163 8,375 428379,6242 4582652,7647 79,98145 -100,000 

    428348,6948 4582747,8614   
3 CIRC. 208,538 8,382 428387,4708 4582655,6853 74,64978 100,000 

    428426,2468 4582563,5093   
4 RECTA 216,920 9,945 428395,3241 4582658,6081 79,98594 0,000 

    0,0000 0,0000   
5 CIRC. 226,865 72,428 428404,7815 4582661,6833 79,98594 33,214 

    428415,0523 4582630,0967   
6 RECTA 299,292 72,788 428446,8278 4582620,4263 218,80761 0,000 

    0,0000 0,0000   
7 CIRC. 372,081 24,119 428425,6355 4582550,7915 218,80761 -500,000 

    428903,9741 4582405,2163   
8 RECTA 396,200 43,424 428419,1724 4582527,5571 215,73670 0,000 

    0,0000 0,0000   
9 CIRC. 439,624 18,358 428408,5474 4582485,4531 215,73670 40,000 

    428369,7632 4582495,2404   
10 CIRC. 457,981 20,131 428400,1982 4582469,2844 244,95402 -40,000 

    428430,6332 4582443,3285   
11 RECTA 478,113 126,778 428391,4534 4582451,3870 212,91396 0,000 

    0,0000 0,0000   
12 RECTA 604,891 20,343 428365,9121 4582327,2080 212,26641 0,000 

    0,0000 0,0000   
13 RECTA 625,234 155,115 428362,0166 4582307,2414 211,61885 0,000 

    0,0000 0,0000   
14 CIRC. 780,349 166,106 428333,8637 4582154,7025 211,61885 -2000,000 

    430300,6467 4581791,7085   
15 RECTA 946,456 40,125 428310,5299 4581990,2916 206,33153 0,000 

    0,0000 0,0000   
16 CIRC. 986,580 39,972 428306,5459 4581950,3651 206,33153 -1056,192 

    429357,5184 4581845,4941   
17 RECTA 1026,552 456,088 428303,3305 4581910,5251 203,92222 0,000 

    0,0000 0,0000   
18 CIRC. 1482,641 20,141 428275,2486 4581455,3021 203,92222 -80,000 

    428355,0968 4581450,3764   
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19 CIRC. 1502,781 20,141 428276,5387 4581435,2559 187,89464 80,000 
    428197,9807 4581420,1353   
20 RECTA 1522,922 17,107 428277,8289 4581415,2095 203,92230 0,000 

    0,0000 0,0000   
21 CIRC. 1540,029 58,508 428276,7756 4581398,1351 203,92230 -70,000 

    428346,6428 4581393,8250   
22 RECTA 1598,537 637,131 428296,5949 4581344,8841 150,71187 0,000 

    0,0000 0,0000   
23 CIRC. 2235,668 21,270 428742,0489 4580889,3549 150,71187 36,550 

    428715,9168 4580863,8007   
24 CIRC. 2256,939 21,270 428751,7933 4580870,7848 187,76001 -36,550 

    428787,6698 4580877,7689   
25 RECTA 2278,209 60,135 428761,5377 4580852,2147 150,71187 0,000 

    0,0000 0,0000   
26 RECTA 2338,344 2,672 428804,8964 4580810,5469 200,00000 0,000 

    0,0000 0,0000   
 

LONGITUD TOTAL: 2341,016 m 

LONGITUD RECTAS: 1841,814 m (78,68%) 

LONGITUD RECTA MÍNIMA: 9,945 m 

LONGITUD RECTA MÁXIMA: 637,131 m 

LONGITUD CURVAS: 499,201 m (21,32%) 

RADIO MÍNIMO: 33,214 m 

RADIO MÁXIMO: 2000 m 

 

4.5.1.2. Eix 2 
 

Fichero: P:\WINH\WIN\EJE2A2 

Título: P:\WinH\WIN\EJE2A2 

Fecha: 05/01/2014 13:27:43 

 

ALIN   TIPO    P.K.   LONGITUD   X Tang.     Y Tang.     AZIMUT     RADIO 

                                    XC o I      YC o I             PARAMETRO 
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1 RECTA 0,000 196,479 

 

428187,5906 

 

4582596,0383 

 

79,98145 

 

0,000       

    0,0000 

 

0,0000 

 

  

2 CIRC. 196,479 10,232 428374,4357 4582656,8082 79,98145 100,000 

    428405,3652 4582561,7116   

3 CIRC. 206,711 10,225 428384,3108 4582659,4700 86,49530 -100,000 

    428363,2564 4582757,2284   

4 RECTA 216,936 9,945 428394,1791 4582662,1296 79,98594 0,000 

    0,0000 0,0000   

5 CIRC. 226,881 80,502 428403,6364 4582665,2048 79,98594 36,917 

    428415,0523 4582630,0967   

6 RECTA 307,383 65,800 428450,3704 4582619,3482 218,80761 0,000 

    0,0000 0,0000   

7 CIRC. 373,183 10,328 428431,2127 4582556,3989 218,80761 -80,000 

    428507,7469 4582533,1068   

8 CIRC. 383,511 16,172 428428,8509 4582546,3519 210,58881 200,000 

    428231,6111 4582579,4644   

9 RECTA 399,684 47,840 428425,5318 4582530,5282 215,73665 0,000 

    0,0000 0,0000   

10 CIRC. 447,524 19,785 428413,8262 4582484,1421 215,73665 -40,000 

    428452,6103 4582474,3548   

11 CIRC. 467,309 18,011 428413,8286 4582464,5582 184,24792 40,000 

    428375,0468 4582454,7615   

12 RECTA 485,320 127,034 428414,2266 4582446,7030 212,91396 0,000 

    0,0000 0,0000   

13 CIRC. 612,354 20,343 428388,6340 4582322,2741 212,91396 -1000,000 

    429368,1300 4582120,8105   

14 RECTA 632,697 153,421 428384,7385 4582302,3075 211,61885 0,000 

    0,0000 0,0000   

15 CIRC. 786,119 166,106 428356,8930 4582151,4341 211,61885 -2000,000 

    430323,6760 4581788,4401   

16 RECTA 952,225 39,768 428333,5592 4581987,0232 206,33153 0,000 

    0,0000 0,0000   

17 CIRC. 991,993 37,844 428329,6105 4581947,4515 206,33153 -1000,000 

    429324,6689 4581848,1599   

18 RECTA 1029,837 444,014 428326,5663 4581909,7323 203,92230 0,000 

    0,0000 0,0000   

20 CIRC. 1501,529 27,678 428290,1560 4581440,7849 239,16283 -50,000 
    428330,9898 4581411,9301   

21 RECTA 1529,207 15,405 428281,0847 4581415,0087 203,92230 0,000 
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    0,0000 0,0000   

22 CIRC. 1544,612 58,508 428280,1362 4581399,6330 203,92230 -70,000 

    428350,0034 4581395,3229   

23 RECTA 1603,120 635,853 428299,9555 4581346,3820 150,71187 0,000 

    0,0000 0,0000   

24 CIRC. 2238,972 22,224 428744,5155 4580891,7669 150,71187 40,000 

    428715,9168 4580863,8007   

25 CIRC. 2261,196 22,224 428754,9646 4580872,4763 186,08183 -40,000 

    428794,0125 4580881,1518   

26 RECTA 2283,419 61,909 428765,4137 4580853,1856 150,71187 0,000 

    0,0000 0,0000   

27 RECTA 2345,328 2,631 428807,3630 4580807,6563 0,00000 0,000 

    0,0000 0,0000   

 

LONGITUD TOTAL: 2347,959 m 

LONGITUD RECTAS: 1800,099 m (77,58%) 

LONGITUD RECTA MÍNIMA: 9,945 m 

LONGITUD RECTA MÁXIMA: 635,853 m 

LONGITUD CURVAS: 520,182 m (22,42%) 

RADIO MÍNIMO: 36,917 m  

RADIO MÁXIMO: 2000 m 

 

4.5.2. Altimetria del terreny 
 

P.K. Eje 1 Eje 2 
0,000 55,756 55,865 
100,000 54,660 54,805 
200,000 52,232 52,304 
300,000 50,945 51,002 
400,000 49,838 49,844 
500,000 48,635 48,238 
600,000 47,709 47,187 
700,000 46,565 46,078 
800,000 45,360 45,042 
900,000 43,880 43,547 
1000,000 41,516 41,294 
1100,000 40,504 40,293 
1200,000 37,446 37,223 
1300,000 36,248 36,065 
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1400,000 34,649 34,424 
1500,000 32,239 32,820 
1600,000 30,820 31,679 
1700,000 30,630 30,470 
1800,000 30,400 30,304 
1900,000 30,307 30,279 
2000,000 30,079 30,003 
2100,000 29,661 29,945 
2200,000 28,497 29,748 
2300,000 28,563 29,697 
2400,000 28,337 29,539 

Taula 8: Altimetria del terreny 

 

4.5.3. Traçat en alçat 
 

4.5.3.1. Eix 1 
 

Nombre del fichero del alzado: P:\WINH\WIN\EIX1B 

Título: EIX1B 

Fecha/hora última modificación: 05/01/2014 12:38:34 

 

NR   P.K. COTA PENDIENTE %/ 

PARAMETRO 
 P.K. INICIO 0,0000 55,7933 -5,0000 
 TANGENTE ENTRADA 214,4427 45,0711 -5,0000 
1 VERTICE  234,4427 44,0711 800,0000 
 TANGENTE SALIDA 254,4427 44,0711 0,0000 

 TANGENTE ENTRADA 354,0768 44,0711 0,0000 

2 VERTICE  371,5768 44,0711 700,0000 
 TANGENTE SALIDA 389,0768 44,9461 5,0000 

 TANGENTE ENTRADA 443,1523 47,6499 5,0000 

3 VERTICE  474,4023 49,2124 -1000,0000 
 TANGENTE SALIDA 505,6523 48,8218 -1,2500 

 TANGENTE ENTRADA 920,1227 43,6409 -1,2500 

4 VERTICE  950,1227 43,2659 -5000,0000 
 TANGENTE SALIDA 980,1227 42,5309 -2,4500 

 TANGENTE ENTRADA 1166,4786 37,9652 -2,4500 

5 VERTICE  1188,9786 37,4139 5000,0000 
 TANGENTE SALIDA 1211,4786 37,0652 -1,5500 

 TANGENTE ENTRADA 1637,0899 30,4682 -1,5500 

6 VERTICE  1669,5899 29,9644 5000,0000 
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 TANGENTE SALIDA 1702,0899 29,8832 -0,2500 

 P.K. FINAL 1640,7191 30,4133 -1,4774 

 

LONGITUD TOTAL: 1640,719  
LONGITUD EN PENDIENTE: 1333,219 ( 81,26% ) 
LONGITUD EN ACUERDOS: 307,500 ( 18,74% ) 
LONGITUD MIN EN PENDIENTE: 54,075  
LONGITUD MAX EN PENDIENTE: 425,611  
LONGITUD RAMPA CON PEND MAX: 54,075  
DISTANCIA MINIMA ENTRE VERTICES: 102,825  

PENDIENTE MINIMA: 0,000  
PENDIENTE MAXIMA: 5,000  
ACUERDO CONVEXO MAXIMO: 5000,000  
ACUERDO CONVEXO MINIMO: 1000,000  
ACUERDO CONCAVO MAXIMO: 5000,000  
ACUERDO CONCAVO MINIMO: 700,000  

 

 

Figura 17: Esquema del traçat de l’eix 1 en alçat 

 

4.5.3.2. Eix 2 
 

Nombre del fichero del alzado: P:\WINH\WIN\EJE2A2 

Título: EJE2A2 

Fecha/hora última modificación: 05/01/2014 14:05:28 

 

NR   P.K. COTA PENDIENTE %/ 

PARAMETRO 
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 P.K. INICIO 0,0000 55,8912 -5,0000 
 TANGENTE ENTRADA 209,2440 45,4290 -5,0000 
1 VERTICE  229,2440 44,4290 800,0000 
 TANGENTE SALIDA 249,2440 44,4290 0,0000 

 TANGENTE ENTRADA 353,3664 44,4290 0,0000 

2 VERTICE  370,8664 44,4290 700,0000 
 TANGENTE SALIDA 388,3664 45,3040 5,0000 

 TANGENTE ENTRADA 434,0004 47,5857 5,0000 

3 VERTICE  465,0004 49,1357 -1000,0000 
 TANGENTE SALIDA 496,0004 48,7637 -1,2000 

 TANGENTE ENTRADA 780,0647 45,3549 -1,2000 

4 VERTICE  793,8147 45,1899 -5000,0000 
 TANGENTE SALIDA 807,5647 44,9493 -1,7500 

 TANGENTE ENTRADA 1614,7617 30,8233 -1,7500 

5 VERTICE  1652,2617 30,1671 5000,0000 
 TANGENTE SALIDA 1689,7617 30,0733 -0,2500 

 P.K. FINAL 1670,8979 30,1561 -0,6273 

 

LONGITUD TOTAL: 1670,898  
LONGITUD EN PENDIENTE: 1431,398 ( 85,67% ) 
LONGITUD EN ACUERDOS: 239,500 ( 14,33% ) 
LONGITUD MIN EN PENDIENTE: 45,634  
LONGITUD MAX EN PENDIENTE: 807,197  
LONGITUD RAMPA CON PEND MAX: 45,634  
DISTANCIA MINIMA ENTRE VERTICES: 94,134  

PENDIENTE MINIMA: 0,000  
PENDIENTE MAXIMA: 5,000  
ACUERDO CONVEXO MAXIMO: 5000,000  
ACUERDO CONVEXO MINIMO: 1000,000  
ACUERDO CONCAVO MAXIMO: 5000,000  
ACUERDO CONCAVO MINIMO: 700,000  
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Figura 18: Esquema del traçat de l’eix 2 en alçat 
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5.1. Introducció 
 

Aquest annex s’ha dividit en dues parts. La primera part tracta de la parada des del punt de 
vista de l’obra civil i detalla les informacions necessàries per a la seva construcció. La segona 
part enfoca la parada des del punt de vista de les instal·lacions, definint quines instal·lacions és 
previst situar a la parada de nova construcció. 

 

5.2. Obra civil 
 

Les parades que es construiran seran idèntiques a nivell d’obra civil a les parades ja en 
funcionament del Trambaix. Les principals característiques es defineixen a continuació. 

 

5.2.1. L’andana 
 

L’element essencial que defineix la parada del tramvia es la plataforma d’accés. Aquesta 
representa la mínima intervenció urbana necessària per el funcionament de la parada. Els 
condicionants bàsics de disseny d'aquesta plataforma són: 

- Alçada respecte a les vies: 28 cm. 
- Distància entre la vora de l’andana i el vehicle serà de 10 cm, com a màxim absolut. 
- Establiment de dues rampes a les capçaleres de la  plataforma. Amb pendent no 

superior al 8% i pels volts del 4% habitualment. 
- Pavimentació anti-relliscant al llarg de tota la plataforma. 
- Diferenciació cromàtica de la vora de la plataforma per indicar l’accés al tramvia. 
- Diferenciació de les textures del paviment per senyalització d’itinerari per invidents 

(panot estriat) 
- Pendent transversal de l’andana (≈2%) per el desguàs de l’aigua. 
- La longitud mínima absoluta d’andana serà presa en 50, ja que els tramvies circulant 

actualment a la xarxa del Trambaix només es composen d’un comboi, però la longitud 
necessària per a 2 combois és de 65m (62,5 m mínim). 

 

5.2.2. Criteris de disseny 
 

Les andanes seran pavimentades amb aglomerat asfàltic. (Base bituminosa en calent de 
composició densa.) 

- L’andana vindrà vorejada a la banda del tramvia per peces de granit de 50 x 50 x 15, 
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- flamejat per evitar el relliscament. 
- La diferenciació de l'itinerari per invidents es planteja mitjançant peces de panot 

estriat. 
- El paviment asfàltic s’estendrà sobre solera de formigó en massa HM-20 de 10 cm 
- La protecció de l’andana depèn de la seva situació urbana. 

 

5.2.3. Les baranes 
 

Les baranes seran d'acer inoxidable sense polir, sent el passamà de diàmetre 88,9 mm i els 
peus drets amb tres pletines de diferent ample (60 i 90 mm) i entre 10 i 12 mm de gruix. El 
reposapeus serà una placa d’ancoratge 150 x 150 x 12 mm per a fixar a la solera de formigó de 
la parada. 

Es planteja la barana a partir de mòduls de 1,3 metres d'amplada. Aquest fraccionament es 
justifica a partir de: 

- Facilitat de muntatge. Les baranes seran fabricades de taller. 
- El fraccionament absorbeix les deformacions degudes a les dilatacions que es 

produeixen en grans longituds. 
- La facilitat per la reparació. 

Per raons de seguretat les baranes tindran una alçada total de 0,95 metres des de la cota de 
terra d’andana. 

 

5.2.4. Els paravents 
 

Els paravents estaran formats per mampares de vidre, fixats al terra i a l’estructura de la 
marquesina. En les marquesines dobles (andana simple) la seva posició es única i protegiran els 
bancs annexes als bàculs. 

Els paravents estaran formats per dos vidres laminats tipus STADIP amb làmina de butiral de 
polivinil transparent amb cantells polits i arestes bisellades. El format dels vidres vindrà 
condicionat per el càlcul posterior. 

 

5.2.5. Les marquesines 
 

Les dimensions de les marquesines fan referència a les característiques del tramvia i l’andana. 

- La llargària es situa a l’entorn de 16 metres. (Els eixos de les portes centrals del 
tramvia es situen a 7.620 i 14.666 metres). 
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- L'alçada no haurà de ser inferior als tres metres, per no tallar la visió del gàlib del 
tramvia. 

- L’amplada fins a cobrir la de l’andana. 

La coberta serà vidrada (vidres tractats a l’àcid per una cara) amb vidre laminat amb lamina de 
butiral de polivinil transparent, de gruixos pendents del càlcul posterior. El modulatge dels 
vidres serà d’un metre entre els eixos dels suports metàl·lics. 

La part central de la marquesina, corresponent al nucli de serveis i informació, serà coberta 
amb polièster del mateix color que el conjunt del compacte. Aquesta part coberta contindrà la 
il·luminació diferenciada de la resta de l'andana. 

L’estructura portant de la coberta constarà d’un nervi central o lateral (marquesines dobles o 
simples) construït a base de perfilaria d’acer inoxidable. Aquest nervi es recolzarà en les dues 
plaques laterals metàl·liques del compacte de serveis i en els bàculs. La coberta ,d’una longitud 
de 16 metres, volarà dos metres des del recolzament dels bàculs. 

El nervi metàl·lic, d’una amplada de 60 cm, es dissenya de forma que resolgui el desguàs de la 
coberta i pugui servir com a plataforma de serveis per la reparació de la coberta i de les 
lluminàries dels bàculs. 

 

5.2.6. Els bàculs 
 

Els bàculs son els elements que donen l’escala urbana a la parada del tramvia. 

Són, a la vegada, el suport de l’enllumenat de l’andana i si escau de la via pública. Sent part 
fonamental en l’estructura portant de la marquesina i el seu desguàs. 

Es construiran a base d’acer inoxidable, amb tractament superficial i del mateix color que la 
resta d’elements de la marquesina. 

 

5.2.7. Els equips de billetatge, informació i instal·lacions 
 

S’opta per la concentració d’aquests serveis dins d’un moble dissenyat com un compacte. 

Les dimensions generals d’aquest compacte son de 4.00 x 0.60 x 3.00 metres. Amb aquesta 
solució evitem la dispersió d’elements al llarg de l’andana suprimint obstacles que podrien 
agreujar el problema de l'escassa amplada de l’andana. 

Un altre motiu es que la concentració dels serveis elèctrics i electrònics comporta establir un 
criteri de racionalitat i economia. La identificació visual del "cervell" de la parada es un objectiu 
important de disseny. Es tracta de que l’usuari identifiqui amb facilitat el centre de serveis i 
informació a partir del color viu del compacte i d’una il·luminació específica. 
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També, i cara als vianants del carrer, el compacte suportarà el logotip identificatiu de la línia 
de transport. 

Els serveis i instal·lacions del mòdul compacte seran: 

- Maquina de billetatge (1100 x 600 x 1800 mm.) 
- Pantalla d’informació al viatger. (560 x 200x 460 mm.) 
- Armari tècnic TELECOM (600 x 450 x 2200 mm.) 
- Armari escomesa elèctrica. 
- Intèrfon públic. (180 x 58 x 260 mm.) 
- Panell d’informació. (recorregut, línies, horaris, etc.) 
- Panell de publicitat. (Institucional, cultural, etc.) 

El compacte de les marquesines doble estarà preparat per a instal·lar-hi dues maquines de 
billetatge, dues pantalles i dos intèrfons i a les marquesines simple (andanes lateral) estarà 
preparat per a instal·lar-hi només una màquina de billetatge, una pantalla i 1 intèrfon. 

La ventilació del compacte es realitzarà frontalment cap l’interior de l’andana i lateralment. Als 
següents apartats es defineixen amb més detall els equips a instal·lar a la parada. 

 

5.3. Instal·lacions 
 

Les parades per a viatgers de Trambaix estan dotades d’instal·lacions i les noves parades seran 
equipades amb tots ells. Així, els equips per a les noves parades, inclouran tot l’ esmentat a la 
següent llista: 

- 1 Màquina autovenda (DAB) 
- 1 Conjunt Megafonia 
- Intèrfons 
- Càmeres CCTV 
- 1 Armari de Telecomunicacions amb ADR per a anell SDH, i equips interfície amb SIV, 

DAB, SCADA, connectat a l’anell de fibra òptica 
- 1 Remota de comunicacions per a alarmes SCADA 
- 1 Pantalla d’informació als viatgers tipus LCD 
- Quadre de Baixa tensió, alimentat d’escomesa FECSA-ENDESA ubicada en algun punt 

pròxim a la parada 
- Escomesa FECSA-ENDESA per a la parada (o bé nova o bé el desplaçament de 

l’existent) 

A continuació es defineixen aquestes actuacions amb més detall. 
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5.3.1. Billetatge (màquines DAB) 
 

A cada una de les marquesines de les parades s’instal·larà una màquina DAB (Dispensador 
Automàtic de Bitllets) de les característiques definides al corresponent plec de condicions 
tècniques. Dites màquines hauran de ser compatibles 100% amb les existents a la xarxa actual 
del Trambaix i es podran integrar a la seva xarxa de comunicacions (anell SDH amb switches de 
F.O.) i de gestió de billetatge sense requerir costos addicionals més enllà dels definits al 
present projecte constructiu. 

 

5.3.2. Megafonia 
 

El projecte preveu l’ instal·lació de megafonia de parada, amb les mateixes prestacions que la 
resta de parades de la xarxa Trambaix. Les actuacions inclouen l’ instal·lació d’altaveus i 
d’amplificadors, sonda microfònica per a autoregulació de megafonia, i control de megafonia 
per a connexió amb PCC. Tots ells segons característiques definides al plec de prescripcions 
tècniques del present projecte i compatible amb la instal·lació existent. 

 

5.3.3. Interfonia 
 

La parades inclouen l’ instal·lació de dos conjunts d’intèrfons encastats als armaris tècnics de 
parada (marquesines). Els intèrfons així subministrats es podran connectar amb el repartidor 
telefònic del PCC a través de la xarxa de fibra sense cap més dificultat que la realització de la 
pròpia instal·lació. Subministraran les mateixes funcionalitats que les actualment instal·lades i 
compliran les condicions especificades al PPTP del present projecte. 

 

5.3.4. Armari de comunicacions 
 

El projecte inclou la instal·lació d’un armari de comunicacions amb una sèrie d’elements 
auxiliars per a habilitar la comunicació en anell SDH de la parada a executar amb el PCC i el 
centre de comunicacions de la xarxa “Trambaix”. L’armari inclou: 

- Armari metàl·lic “Armari Telecom” de dimensions indicades a plànols 
- Commutador de comunicacions òptic (Add-Drop) amb senyalització d’alarmes 
- Commutador Ethernet de 12 ports 10/100 Base T 
- Multiplexor amb targes interfície (Telefonia /Interfonia, Megafonia, Interfície 

Ethernet/ RS 485) 

Els equips instal·lats  a la parada, a través  de connexió Ethernet o bé de les interfícies 
detallades, obtindran accés a la xarxa SDH originada als nodes del PCC. 
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5.3.5. Remota de comunicacions per al sistema SCADA 
 

El sistema SCADA es basa en la supervisió d’alarmes de parada. Es mantindrà tota la 
funcionalitat de supervisió SCADA sobre els equips de parada afegint: 

- Supervisió estat CCTV 
- Supervisió estat Alimentació Senyalització Ferroviària 

Aquestes alarmes funcionaran en base a l’estat dels contactes d’alimentació. L’alarma CCTV 
recollirà l’estat dels magnetotèrmics destinats a l’alimentació del CCTV i donaran la senyal 
d’“Alarma” si alguna de les alimentacions no està en marxa, i la senyal “Normal” si els tres 
tèrmics son en funcionament (tancats). Es cablejarà usant contactes auxiliars del contacte 
d’alimentació de cada tèrmic. 

 

5.3.6. Pantalles informació als viatgers 
 

A cada una de les andanes s’instal·larà una pantalla LCD per a informació als viatgers. 
S’instal·laran a les marquesines, dins de les reserves previstes per a tal fi subministrant les 
mateixes funcionalitats que les actualment en servei. Tindran les característiques esmentades 
al plec de prescripcions particulars del present projecte constructiu. La seva connexió a la xarxa 
SDH de comunicacions es realitzarà a través d’un servidor Ethernet /RS 485 inclòs a l’armari de 
comunicacions a través del cablejat corresponent. 

 

5.3.7. Quadre de baixa tensió 
 

Inclòs a l’abast del projecte hi ha el subministra i la instal·lació d’un quadre de baixa tensió, de 
potència 20 kVA, per a l’alimentació de tots els equips de la parada, inclòs el seu enllumenat i 
l’enllumenat de la marquesina central. Tots els tèrmics d’alimentació disposaran de contactes 
auxiliars lliures de potencial per al recull d’alarmes SCADA abans mencionat. 

 

5.3.8. Escomesa en Baixa Tensió 
 

El projecte inclou la instal·lació d’una escomesa en baixa tensió de 20 KVA per a alimentar tots 
els equips de cada parada a través del seu quadre de Baixa Tensió. 
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5.4. Nova estació de Francesc Macià 
 

Degut a l’actuació projectada, la actual parada de Francesc Macià haurà de ser suprimida i 
caldrà reubicar-la per fer possible la construcció del pas inferior. 

Per qüestions d’espai, la nova parada anirà situada a l’Avinguda de Josep Tarradellas, i serà una 
estació deprimida, però a cel obert. 

Es disposarà en un espai total de 25 m d’ample i 65 m de llarg (el reglamentari per les 
estacions del Trambaix), una estació amb andanes lateral igual que la resta, però amb la 
diferència que caldrà donar-li els accessos adients.  

S’han projectat una sèrie de rampes i escales a ambdós costats de l’estació (per a cada 
andana), per facilitar l’accés a la parada. Les rampes compleixen la normativa d’edificació per 
espais públics, amb una pendent del 10%. També es compleixen els radis de gir mínims (de 
90cm) en els accessos a les rampes. S’hi ha projectat un descans també segons la normativa, 
per fer 2 trams amb un desnivell de 3 m (aprox). Per acabar, també s’hi ha projectat 2 
ascensors per poder pujar i baixar, al costat de Francesc Macià. 

A continuació s’hi adjunta un esquema de la configuració en planta i en alçat de l’estació: 

 

Figura 1: Esquema de planta i alçat de la nova estació de Francesc Macià 
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6.1. Introducció 
 

La implantació d’aquest nou medi de transport públic en el sí d’un entorn urbà totalment 
consolidat, implica notables repercussions en el propi entorn, en la mesura que representa una 
aposta per el transport públic. La interferència o implicació mútua entre els quatre elements 
que són: tramvia, tràfic rodat, ciclistes i vianants, fa que, entre altres aspectes, sigui necessari 
redistribuir la disposició dels espais dedicats a cadascun d’aquests elements. 

Aquesta distribució dels espais neix en particular de la reestructuració urbanística de la zona, 
en particular, de les vies per on desplaça el tramvia. La implantació del tramvia és l’oportunitat 
de reconsiderar no sols la pavimentació sinó també la implantació del mobiliari urbà, 
l’enllumenat públic, la senyalització, les plantacions etc.... 

El projecte d’urbanització lligat al tramvia ha procurat integrar-se amb els projectes de 
condicionament adjacents i respectar les opcions preses.. Els elements verticals existents s’han 
procurat mantenir o desplaçar quan són compatibles en termes d’inserció amb el nou mode de 
transport. De manera, que s’intenta evitar al màxim possible els conflictes potencials amb el 
nou mitjà de transport públic i integrar-lo com a eix vertebrador de la nova urbanització. 

En aquest sentit, la reflexió en aquesta fase de disseny ha insistit en els següents aspectes: 

 

Punt de reflexió 1: El vianant, els ciclistes i vehicles de dues rodes lleugeres. accessibilitat i 
seguretat. 

La reflexió relativa a vianants pot dependre molt del volum de trànsit, segurament en gran 
evolució a l’entorn estudiat i a les pràctiques en termes de trajectes transversals i laterals. 
Quan es pensa en l’encreuament de vianants no podem deslligar la nostra reflexió de 
l’existència o no d’un separador entre tramvies i cotxes , del seu caràcter franquejable o no i 
de la seva amplada. 

Aquest separador és determinant a la hora de considerar la seguretat dels altres usuaris del 
vial en relació amb la velocitat comercial. 

Es pretén mantenir els itineraris per a ciclistes presents en l’actualitat, i millorar-los o crear-ne 
de nous si és possible. 

 

Punt de reflexió 2: Circulació 

La senyalització típica de limitació de velocitat sovint és insuficient per influir en el 
comportament del conductor en seccions amples ( dos i tres carrils de circulació per sentit). 
Serà la pròpia infraestructura urbana i el seu condicionament els que han de contribuir a 
incitar una reducció efectiva de les velocitats del  cotxes. Algunes d’aquestes mesures seran la 
reducció d’amples de carril de circulació, passos de vianants clarament destacats per 
condicionaments particulars o un revestiment diferenciat. 
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D’altra banda, sempre que sigui possible, s’ha de procurar reduir la superfície on les vies del 
tramvia intercepten els carrers, i amb una optimització de la gestió semafòrica dels 
encreuaments reduir el temps de rebuig i eliminar al màxim les esperes injustificades pel 
vehicles privats. 

Cal tenir en compte, també, la necessitat de disposar d’espais físics per a col·locar la 
senyalització viària i altres equipaments indispensables. 

 

Punt de reflexió 3 : Valoració del pas del tramvia: Inserció 

Una de les garanties d’èxit del tramvia és la seva imatge. El tramvia no ha de ser una font 
d’alteracions dels usos actuals dels carrers, però no s’ha d’amagar. D’acord amb les funcions i 
el caràcter dels carrers i de les ciutats que travessa el tramvia ha de constituir un fil conductor i 
tenir identitat pròpia i vertebradora d’uns eixos vials en completa transformació. 

En aquest sentit és fonamental aconseguir marcar clarament punts clau del pas del tramvia. 
Com a elements importants estan d’una banda les parades i per uns altres els encreuaments. 

Les Parades: La parada i el seu entorn han de ser llocs de seguretat i de vida urbana on el 
vianant sigui afavorit. S’ha procurat que la parada s’integri al lloc on es troba per a què no 
desaparegui des del punt visual. Les parades són un element fonamental de la urbanització, i a 
més han de ser acollidores. 

Els encreuaments: l’encreuament viari compartit amb el tramvia ha de tenir caràcter propi i 
una identitat que es percebi de manera homogènia al llarg de la línia. Cal procurar marcar bé 
aquestes zones, no només amb revestiments diferents que de nit no es perceben bé, sinó 
també amb elements verticals com il·luminació pública diferenciada, pals de lluminària i/o 
catenària més elevats, etc. 

 

6.2. Criteris d’implantació geomètrica 
 

Com a obra de nova implantació al sí d’uns sectors en procés de consolidació, les línies de 
tramvia han d’ estar molt integrades i ser respectuoses amb l’entorn i amb la idea de 
integració urbana dels nous horts i parc adjacents. Es considera que la subtilitat de la 
urbanització consisteix en que no cridi l’atenció però que proporcioni, de totes formes, una 
millora de l’entorn conjuntament amb la resta de l’actuació. El tramvia s’ha de convertir, 
llavors, en un element tant comú al carrer com són els vehicles de transport públic o privat que 
el fan servir actualment. 

Així es determinen els criteris d’urbanització a partir de la definició dels espais del carrer: 

- Espai rodat 
- Espai de vianants 

ANNEX 6: Urbanització 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

3 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

- Vies de tramvia 
- Andanes de les parades 

Encara que el tramvia vagi per unes vies segregades del tràfic rodat dels passeigs de vianants, 
hi ha interferència entre ells, de tal forma que apareixen dos altres tipus d’espais: 

- El pas del tramvia per les calçades rodades (als encreuaments). 
- Els passos de vianants sobre la via del tramvia. 

Així doncs, la urbanització a càrrec del projecte de tramvia es defineix de la manera següent: 

- El conjunt de la plataforma i les parades. 
- La reposició de les calçades rodades afectades. 
- La reposició de les voreres afectades (en alguns casos parcial si el paviment ho 

permet). 
- La reposició dels elements de mobiliari urbà i instal·lacions de senyalització afectats. 

Aquests elements únicament seran reemplaçats si el seu estat no permet una 
reimplantació adequada o si el seu aspecte actual és degradat sense renovació 
possible. 

- La reposició d’arbres afectats que no és puguin replantar o mantenir in situ amb 
seguretat. 

- La reposició dels passos de vianants afectats. 

 

6.2.1. Criteris d’urbanització 
 

6.2.1.1. Paviments 
 

Per coherència amb la resta de la línia i amb la finalitat de fer llegible la infraestructura per a 
l’usuari s’ha mantingut el mateix tipus de paviments que a la resta del projecte del tramvia del 
Baix Llobregat. En concret predomina l’asfalt, tant en zones de plataforma com en les andanes 
de parades. 

Amb mes detall, els principals revestiments utilitzats en el projecte són els següents: 

- Paviment asfàltic. 
- Paviments "durs", dels diferents tipus de lloses o llambordes  de formigó o pedra 

(natural o artificial). 

Per a memòria els paviments normalment usats en la resta de la traça del Trambaix són els 
següents: 
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Paviments de Pedra Natural: 

- Paviment de Pedra Granítica Gris Quintana, Gris Pirineus o Ochavo Jaspe, Flamejada, 
de 5 i 6 cm de Gruix de dimensions 60x 40 o 40x2 0. 

- Paviment de pedra de Basalt de Castellfollit de la Roca , Deixada de Serra, de 6cm de 
gruix , 30x50. 

 

Paviments de Peces de Formigó: 

- Paviment de peces prefabricades de Formigó de 60x40 o 40x20 i 5 o 7cm de gruix tipus 
TORHO amb cantell viu. 

- Paviment de Llambordins de Formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de 
gruix, tipus 1. 

- Paviment de llamborda prefabricada de 18x12x7cm amb acabat texturat i antilliscant, 
tipus llambordí de vibrazolit petri en color d’escofet o similar. 

 

Altres Llambordes : 

- Llamborda tipus I.C.A amb cantell bisellat de 20x40x7cm. 
- Llamborda tipus Betulo I.C.A de 10x20x8cm. 

 

Panots: 

- Paviment de Panot per a vorera gris de 20x20x4, classe 1A tipus 1 i 2. 
- Paviment de Panot per a vorera de color de 20x20x4 , classe 1A tipus 1 i 2. 
- Paviment de Panot per a pas de vianants  de color  amb tacs de 20x20x4 , classe 1A 

tipus 1 i 2. 

 

6.2.1.2. Andanes 
 

Per tal de mantenir una imatge unitària, es proposa que les andanes tinguin el mateix 
tractament: 

- Peça de coronament de pedra granítica. 
- Revestiment asfàltic. 
- Marquesina de perfileria d’acer i plafons de polièster i vidre de seguretat. 
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6.2.1.3. Encreuaments per vianants 
 

Les zones d’encreuaments per vianants de la plataforma tramviària no estan marcades amb la 
senyalització reglamentària dels encreuaments de carrers. Per això el revestiment dels 
encreuaments per vianants de la plataforma adquireix una gran importància en termes de 
definició dels espais i per tant de la seguretat. 

Per aquesta raó s’ha adoptat un criteri unitari per a aquests encreuaments que consisteix 
fonamentalment en els punts següents: 

- El gàlib lliure d’obstacles ve marcat per una peça, llosa o marcatge el gruix de la qual es 
troba sempre fora del GLO en passos de vianants a l’excepció de les zones on no 
existeixi refugi possible per als vianants. 

La urbanització ha de canalitzar al màxim als vianants cap a aquests passos per als vianants i es 
farà mitjançant barreres. 

 

6.2.1.4. Enllumenat 
 

Respecte l’enllumenat, s’estableixen dos àmbits d’actuació: 

- Enllumenat en Parada 
- Enllumenat de la Plataforma 

Les lluminàries es col·locaran cada 12 metres, coincidint amb els pals de la catenària i a una 
alçada de 5,45 metres. 

 

Alimentació elèctrica 

Per a l’alimentació dels punts de llum s’empraran cables multipolars amb conductors de coure 
i tensió assignada de 0,6/1 kV. 

Al ser les potències instal·lades iguals o inferiors a les retirades, i al ser les noves longituds de 
cable molt semblants, es consideren vàlides les seccions actuals dels conductors per a la nova 
instal·lació (cablejat tetrapolar 4x10). Aquests cables aniran entubats, en tubs de PVC de 110 
mm de diàmetre exterior, i soterrats a una profunditat mínima de 0,5 m. del nivell del sòl 
mesurats des de la cota inferior del tub. La canalització, a més d’entubada, anirà formigonada i 
s’instal·larà un segon tub de reserva. 

Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi l’existència de cables d’enllumenat 
exterior, situada a una distància mínima del nivell del sòl de 0,10 m i a 0,25 m per damunt del 
tub. 
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Els entroncaments i derivacions es realitzen en caixes de borns, situades dins dels suports de 
les lluminàries o en les arquetes. En l'interior dels suports els conductors també seran de 
coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 

Els punts de llum es connectaran a terra a través de la connexió de terra corresponent a cada 
pal de catenària. 

6.2.1.5. Ferms 
 

Ferms estructurals 

Les zones que requeriran l'existència d'un ferm que suporti nivells de tràfic considerables 
hauran de ser construïdes per a permetre l'ús compartit de la plataforma tant pel tramvia com 
per la resta de circulació urbana. 

Els principals paràmetres de disseny de les seccions de ferms pel trànsit rodat són: 

- Es pren una esplanada I3, ja que són zones on existeix ja un ferm consolidat, el que 
suposa una esplanada d'alta capacitat. 

- Es pren un tràfic dintre del grup T31, que inclou una IMD de pesats entre 100 i 199 
vehicles pesats/dia 

Amb aquests paràmetres, la Norma 6.1-I.C “Ferms” ofereix tres possibilitats a triar: 

- Secció 3131: un paviment flexible compost per 25 cm de tot-U artificial sobre els quals 
se situen 16 cm de barreja bituminosa. 

- Secció 3132: un paviment semirígid amb subbase estabilitzada compost per 12 cm de 
barreja bituminosa sobre 22 cm de “sòl-ciment”. 

- Secció 3134: un paviment rígid compost per 21 cm de formigó vibrat sobre 25 cm de 
tot-U artificial. 

Entre aquestes opcions es tria l'opció flexible ja que és l'existent en la zona i evita 
discontinuïtats tant superficials com de comportament que eviten l'aparició de fissures i 
assentaments diferencials. 

Una vegada presa aquesta secció, les capes que la formen es disposen de la següent manera: 

5cm MBC tipus S-20 

8 cm MBC tipus G-20 

25 cm subbase tot U artificial 

 

Ferms per a vianants 

Es consideren ferms per als vianants aquells que vagin a ser usats exclusivament per vianants o 
vehicles lleugers o aquells que poguessin ser envaïts de forma excepcional per un vehicle 
pesat. Aquests ferms presenten gruixos reduïts en les seves seccions tipus i les seves 
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diferències principals consisteixen en l'acabat superficial que pugui donar-se segons les zones 
que es trobin. 

L'àmplia experiència urbana en aquest tipus  de ferms fa justificable l'ús de  les seccions 
descrites a continuació: 

- Ferm d'aglomerat asfàltic sobre via. Es situa en zona de parada de tramvia i la seva 
principal funció és dissuadir al vianant de la invasió d'àrees de passada del tramvia. 
Estarà compost, partint de la seva base, per les següents capes: 
• 10 cm de formigó de neteja HM-15. 
• 30 cm de formigó en massa HM-25. 
• 4 cm de MBC tipus S-20. 
• 2 cm de capa superficial MBC tipus M-10. 

 

- Ferm d'aglomerat asfàltic sobre andana. Situat sobre les andanes, està compost per les 
següents capes: 
• 25 de tou-u artificial. 
• 10 cm de formigó en massa HM-20. 
• 5 cm de MBC tipus V-a. 

 

- Ferm de vorera de formigó. Compost per: 
• 10 cm de formigó en massa HM-20. 
• 5 cm de paviment de formigó d’àrid vist de color blanc/fosc, amb àrid de palet 
de riu blanc de diàmetre 30 mm de 0,05 de gruix. 

 

- Ferm de vorera de panot hidràulic. Compost per:  
• 10 cm de formigó en massa HM-20. 
• 2 cm de morter c.p. calent M-10. 
• 4 cm de paviment de llosetes de panot hidràulic de 20x20x4 cm. 

 

- Ferm de zona verda. Compost per: 
• 30 cm de terra vegetal. 
• 1cm de receb. 

 

- Ferm de llamborda sobre estructura (via 1). Compost per: 
• 6 cm de formigó en massa HM-20 sobre l'estructura existent. 
• 4 cm de sorra • 8 cm de llambordins de 20x10x8 cm. 
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- Ferm de zona verda sobre estructura (via 1). Compost per: 
• De 1 a 3 cm de formigó en massa HM-20 sobre l'estructura existent. 
• De 14 a 165 cm de sorra. 
• 1cm de receb. 
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7.1. Introducció 
 

La superestructura de la via ha de permetre un repartiment uniforme de les càrregues a la 
plataforma del tramvia, el manteniment de l’ample de via i el guiat, sosteniment dels vehicles 
amb un desgast mínim de conservació i el revestiment de la via, que segons la secció, haurà de 
permetre la circulació de vehicles de carretera, de vianants, o bé aportarà un caràcter 
ornamental. 

Donat que la xarxa prevista recorre zones consolidades pel trànsit actual, es considera que les 
capes de sustentació presenten ja un mínim de capacitat portant adequada al sistema del 
tramvia. En tot cas, durant l’execució de les obres serà necessari realitzar estudis que 
caracteritzin mecànicament l’esplanada actual per garantir que serà com a mínim una 
esplanada E1 i caldrà dur a terme el sanejament necessari per assegurar que es compleixin 
totes les prescripcions del PG-3. 

Per coherència a nivell de manteniment i explotació i per a aprofitar l'experiència adquirida, el 
sistema és similar al ja adoptat a les xarxes actualment del sistema de tramvia 

En aquest projecte es presenta una solució de tipologia de superestructura de via (via amb 
sistema Thyssen-Krupp o similar). S’han concretat dues solucions diferents: 

- Solucions amb sistema Thyssen-Krupp (o similar) i acabat superficial amb llambordes, 
per zones transitables per a vianants. 

- Solucions amb sistema Thyssen-Krupp (o similar) i acabat superficial amb aglomerat, 
per zones transitables amb la circulació rodada. 

La base sobre la que es sustenten aquestes diferents solucions s’ha uniformitzat per a totes 
dues tipologies. 

D'altra banda, sobre estructures i ponts, quan la cota imposada no permet la posta en obra de 
la via Thyssen-Krupp (o similar) clàssica (altura <46 cm), 3 col·locacions particulars podran ser 
contemplades, de les quals, la escollida per aquest projecte és la primera d’elles: 

- El sistema Thyssen-Krupp (o similar) de gruix reduït. La reducció de gruix és realitzada 
suprimint el formigó de base (formigó HM-15, gruix 10 cm). En aquest cas s’arma 
lleugerament la llosa de formigó (formigó HM25). 

- La col·locació directa encolada. El principi d'aquesta col·locació consta d'un 
“assentament” metàl·lic col·locat sota el carril, amb interposició d'una sola estriada de 
goma, o d'una sola antivibràtil. El carril és fixat sobre el “assentament” per fixacions 
apropiades. L’ assentament és fixat a la llosa de formigó per un morter de calat a base 
de resina epòxid-poliuretà. 

- La col·locació de via Edilon Corkelast (o similar), per a la qual el carril és alineat i 
després embegut en una ranura constituïda pel tauler de l'estructura  i  dues vorades o 
peces lineals de formigó enganxades al tauler a la membrana d'estanquitat. 
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7.2. Estructura del ferm 
 

Els càlculs de la superestructura de via es realitzen utilitzant com a vehicle de referència o eix 
equivalent el de la norma espanyola, amb 130 N/mm2, per tal de preveure un cert pas de 
vehicles pesants. Aquesta hipòtesi es més crítica que el pes del tramvia. El tramvia amb més 
càrrega possible, considerant la majoració d’impacte per la velocitat a la que pot circular, és un 
tramvia que a cada una de les seves rodes transmet menys càrrega que l’eix equivalent de la 
norma de ferms espanyola. 

Pel que fa a la via en les línies a explotar, s’ha adoptat, d'igual manera que en el projecte del 
Trambaix, un sistema de llosa amb juntes especials JRI, que permeten reduir el cantell de la 
llosa, respecte al sistema tradicional de llosa amb juntes intercalades. Els principals avantatges 
tècnics del sistema emprat són: 

- L’objecte és la definició d'un nou sistema d'execució de ferms, basat en el formigó com 
a material estructural i en l'aglomerat com a material de rodadura per a carreteres o a 
la via per a ferrocarril, recolzat directament sobre l'esplanada anivellada i compactada. 

- Definició. La innovació consisteix a provocar de forma automàtica un suport entre 
lloses, que proporciona un engranatge solidari (en un pla perpendicular a l'actuació 
principal de les càrregues) entre les mateixes, aconseguint la transmissió dels esforços 
tallants i dels moments flectors a través de les superfícies de contacte. 

Per a això, al lloc on es desitja limitar la longitud de les lloses, es col·loca un junta JRI que 
indueix la fissuració per retracció i/o per càrregues de forma única. La funció de la junta, que 
queda embeguda en el formigó, acaba quan la fissuració de les vores es realitza. La col·locació 
en la part superior d'una junta de goma determina la impermeabilitat de la junta. 

 

Avantatges tècnics 

- El suport al llarg de les vores de les lloses, disminueix les tensions en les mateixes en 
tots els punts, en relació amb els casos de vores lliures. 

- El suport de les lloses proporciona una major garantia d'estabilitat del terreny i una 
major durabilitat del paviment de formigó. 

- Les tensions de tracció importants es produeixen únicament en les fibres inferiors de 
les lloses, no com en el cas tradicional en el que les traccions importants es produeixen 
a la part superior o inferior segons on actuï la càrrega. Això implica la no aparició en el 
futur de fissures superficials que disminueixen la vida de les lloses i una major 
impermeabilització. 

- Es transmet el moment d'una llosa a la contigua quan les traccions es produeixen en la 
cara superior. Aquesta propietat origina un paviment de rasant contínua quant a cota i 
quant a gir. És a dir, s'ha aconseguit un paviment continu però sense tenir que armar-
lo i amb l'avantatge de la discontinuïtat a efectes tèrmics. 

- La càrrega crítica de les lloses passa de la vora al centre quan les càrregues estan lluny 
de la vora. Això és beneficiós perquè es deteriora més el terreny davall les vores a 
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causa de les càrregues i les pluges que davall el centre. Això permet suposar un 
augment de la durabilitat de la llosa, ja que almenys s'eliminen les vores lliures 
transversals. 

- La reparació de la llosa es limita a reparar la zona afectada, ja que si una llosa es trenca 
no perd el seu pla superficial, essent la seva reparació immediata. 

- Les tensions a les lloses amb juntes JRI varien menys que en les tradicionals en funció 
de la qualitat del sòl. Les lloses amb el mateix cantell adquireixen menys tensions en 
un sòl dolent (CBR=4) amb la junta JRI que en un sòl molt bo (CBR=100) sense les 
juntes. 

- Es pot executar una capa de rodadura d'aglomerat en temps fred per damunt del 
formigó, sense que surtin fissures a la zona de juntes (ni en altres zones). 

- Les tensions que s'aconsegueixen en el dentat de les vores són molt petites, per el que 
la durabilitat dels mateixos i la seva eficàcia és indefinida. 

- La capacitat de suport del sòl pot ser molt baixa en ser el paviment continu i no poder 
tenir escalonaments. Únicament s'ha de tenir en compte per al dimensionament del 
gruix de la llosa. Es pot protegir a l'esplanada amb la col·locació d'un junta de goma 
que impermeabilitza el ferm de formigó. 

- El reforç amb aglomerat és possible i més eficaç que en el cas de ferms flexibles, ja que 
la fibra neutra queda més baixa i els efectes tèrmics disminueixen. 

 

 

Figura 1: Alçat d’una junta JRI 
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Figura 2: Diferencia entre una junta JRI i una junta tradicional 

 

Per altra banda, cal tenir en compte que el carril és l’element emprat com a retorn del corrent 
de la catenària. Per aquest motiu, cal evitar les derivacions i els corrents erràtics que puguin 
provocar la corrosió dels elements propers a la via. I és altament recomanable oferir un bon 
aïllament elèctric al sistema derivat del perill de les esmentades corrents erràtiques. 

Per garantir la distància entre carrils tant en el requeriments geomètrics per a la seva 
construcció com al llarg de la seva vida útil, es proposa l’ús de riostres i fixacions elàstiques. 
Aquests dos elements també han de garantir l’aïllament elèctric amb els revestiments de la 
vida, per això les riostres s’envolten amb un perfil aïllant i les fixacions són de material sintètic. 
Així doncs, els elements elàstics i aïllants que composen el sistema són: 

- El carril del patí s’hi fixa un revestiment elastomètric que queda ajustat i que garanteix 
la resistència a l’abrasió i la durada, amorteix les vibracions, redueix el soroll produït 
pel material mòbil i proporciona l’elasticitat adequada a les sol·licitacions. 

- Les riostres transversals i les fixacions també van revestides amb material aïllant. 
- Els materials que conformen els elements elàstics garanteixen l’aïllament elèctric del 

conjunt carril-riostra respecte el revestiment i placa de formigó, per evitar la 
transmissió de corrents erràtics. 

 

Des d’un punt de vista constructiu, l’anivellació de la via s’assoleix amb una capa de morter del 
gruix adient que se situa sota l’elastòmer continu del patí del carril. La capa de morter s’aplica 
a tota la longitud del carril sense espais buits. Alternativament, i suspenent el carril amb la 
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peça d’elastòmer subjecte sota el patí, es pot executar la llosa de forma que no sigui necessari 
el morter d’anivellació, sempre que l’execució de la llosa assoleixi al cota del patí. 

L’amplada de la via es manté amb les riostres metàl·liques que van unides a l’ànima del carril 
per mitjà de cargols cada 3 metres en recta i fins a cada 75 cm en corba quan aquesta és de 
radi reduït (25 metres). També es disposen fixacions elàstiques del carril a la llosa de formigó 
situades només a la part exterior, intercalades amb les riostres per evitar el desplaçament dels 
carrils a conseqüència de la temperatura en el carril i pels esforços longitudinals i transversals. 
Aquests ancoratges subjecten el patí vertical i horitzontalment mitjançant uns borns de 
matèria sintètica que eviten la transmissió d’electricitat del carril a la resta d’elements. 

L’espai lliure que queda entre el carril i el revestiment, en el cas de paviments, es segella amb 
un producte bituminós que s’adhereix tant al carril com al paviment, garantint la seva 
continuïtat qualsevol sigui la seva naturalesa. En el cas del revestiment amb gespa artificial, es 
col·locarà sobre la llosa una capa de drenatge, el geotèxtil i la gespa artificial, mentre que el 
contacte amb el carril s’evita amb la peça d’elastòmer de càmera que arriba fins a cota del 
carril o lleugerament per sota. 

 

Conclusions 

La secció prevista pel projecte és la següent: 

- 20 cm de formigó HM-25 por sota del patí del carril amb 2,5 metres d’amplada (per 
cada via), amb una malla de 20x20 en la zona de la junta i barres longitudinals de 8mm 
de diàmetre a la vora pe a les zones de llamborda i aglomerat. 

- Juntes especials JRI cada 3 m, amb goma de impermeabilització de la junta 
- 10 cm de tot-ú artificial, compactat segons PG-3 
- Explanada mínima amb CBR 5 (E1) 

 

7.3. Carril 
 

El carril triat és el carril Ri55N i l’ample de via entre cares internes de la nova xarxa és 
l’internacional, és a dir, 1.435 mm, amb carril continu soldat. 

El tipus de carril triat és de gorja Ri 55 N per a tota la xarxa, per tal de donar continuïtat a la 
tipologia de carril seleccionat per al sistema tramviaire del Besòs. Alhora aquesta tipologia de 
carril amb un pes de 55,48 Kg/ml es caracteritza per presentar unes proporcions adequades, 
tant d’ample de patí (150 mm), com d’alçada de carril (també 150 mm), així com un radi 
interior del carril (13,8 mm) òptim per al contacte amb la pestanya de la roda. 
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CARACTERÍSTIQUES DEL CARRIL Ri 55 N 

Altura 150 mm 

Amplada del patí 150 mm 

Amplada del cap 56 mm 

Gruix de l’ànima 12 mm 

Amplada de gorja 36 mm 

Profunditat de gorja 47 mm 

Pes 55,48 Kg/ml 

Taula 1: Característiques del carril Ri 55 N 

 

 

Figura 3: Carril Ri 55 N 

 

Disposicions complementàries especials: 

Protecció contra el retxinament 

En les corbes de radi inferior a 80m el carril serà objecte d'un tractament particular per a 
reduir d'una banda el fenomen de retxinament i per a prevenir el seu desgast. En les corbes de 
radi curt la diferència de recorregut en cada carril de les dos rodes d'un mateix eix rígid 
provoca un llisament irregular de la superfície de contacte Carril - Roda. 
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Si la deformació de l'eix sobrepassa cert llindar es produeix un fenomen de “destinació” per 
sacades que engendra l'estimulació de la vibració natural de la roda que genera sorolls al límit 
de les freqüències agudes suportables que es coneixen com “retxinament”. 

Els mitjans utilitzats per a tractar d'eliminar el retxinament en corbeses fa un tractament del 
carril que consisteix a disposar amb soldadura sota fluix de gas un cordó d'acer especial, d'una 
duresa almenys igual a la del carril i amb poca tendència a l’oxidació consecutiva al fregament. 
El cordó es disposa a la taula de rodament del carril del fil de radi curt (el fil de gran radi 
aquesta destinat a rebre un reforç antidesgast.) 

 

Protecció contra el desgast del carril 

En totes les corbes de radi inferior a 80m s'apliqués una protecció especial del carril mitjançant 
reforç de la duresa del metall. Es llevarà en el cap de carril d'un cordó antidesgast disposant un 
metall inoxidable i refractari a base de crom, níquel i magnesi que garanteixi una duresa Brinell 
almenys igual a 450HB. 

 

Toleràncies de col·locació de via 

Les característiques del material mòbil que se subministra dins del marc del projecte, i la 
necessitat de garantir un bon nivell de comoditat als passatgers, exigeixen que l'execució de la 
via es realitzi respectant les toleràncies de col·locació següents: 

 

Paràmetre Formigó 
Traçat  
Desviació del traçat teòric en un punt qualsevol ±4 mm 
Via en alineació: variació (base 10 m) en relació amb el traçat teòric 0,5 mm/m 
Anivellació longitudinal  
Desviació del perfil teòric en un punt qualsevol ±2 mm 
Variació (base 10 m) en relació amb el perfil teòric 0,5 mm/m 
Peralts (anivellació transversal)  
Diferència amb el peralt teòric en un punt qualsevol ±2 mm 
Variació o desnivellació relativa (base 10 m), deduint la variació teòrica en el 
cas de corbes d’enllaç 

0,4 mm/m 

Ample  
Diferència amb l’ample teòric en qualsevol punt (-0,+2) mm 
Variació 1 mm/m 

Taula 2: Toleràncies de col·locació de la via 
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7.4. Revestiments de via 
 

En aquest projecte s’ha optat per tres tipologies pel que fa al revestiment superficial de la via 
fins a la cota del cap del carril, segons les característiques de cada tram: 

- Paviment de pedra artificial, de llamborda o peces prefabricades, per a espais 
transitables per vianants, parades o punts singulars com el tram del pas inferior a la 
Plaça de Francesc Macià. Amb una secció composta per: 

o 10 cm de tot-u artificial. 
o 20 cm de formigó en massa HM-25. 
o 8,5 cm de formigó en massa HM-20. 
o De 1 a 2 cm de sorra o morter. 
o 8 cm de pedra artificial o llambordes. 

 

Figura 4: Esquema d’una via sobre paviment de pedra artificial o llamborda 

 

- Gespa natural: es col·locarà en el tram d’Avinguda de Tarradellas i en el tram del 
Carrer de Tarragona. Constarà de les següents capes: 

o 10 cm de tot-u artificial. 
o 20 cm de formigó en massa HM-25. 
o 40 cm graves drenants. 
o Làmina de geotèxtil. 
o 140 cm de terra vegetal. 
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Figura 5: Esquema d’una via en tram amb gespa natural 

 

- Paviment d’aglomerat asfàltic: constituït per dues capes bituminoses (una de base i 
una altra de rodament) de gruix adequat esteses sobre la capa de formigó compactat. 
La secció serà: 

o 10 cm de tot-u artificial. 
o 20 cm de formigó en massa HM-25. 
o 12 cm de formigó en massa HM-20. 
o 4 cm de MBC tipus S-20. 
o 2 cm de capa superficial MBC tipus M-10. 

 

Figura 6: Esquema d’una via sobre paviment d’aglomerat asfàltic 
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Al Document 3: Plànols d’aquest projecte estan definides les diferents tipologies de les 
seccions. 

 

Per altra banda, per tal d’evitar dany a la via i a la resta de la infraestructura per acció de 
l’aigua, es drena el carril de gorja per mitjà d’unes canaletes de reixa transversals que recullen 
l’aigua a través d’unes fenedures practicades a la gorja del carril cada 30 metres i la plataforma 
mitjançant tubs de drenatge transversals a la via que capten i condueixen les aigües 
d’escorrentia fins a la xarxa d’aigües pluvials existent. 

 

7.5. Aparells de via 
 

Els aparells de via que es col·locaran són del mateix perfil que el carril de la resta de la línia. Es 
proposa per les bifurcacions desviaments tipus DR25-CC, DR50-CC i BR30-CR. El conductor 
actuarà des del seu vehicle en aquells aparells que s’utilitzin en explotació habitual, com en el 

cas de les bifurcacions, o dels aparells de final de línia. A la resta s’actuarà de forma manual o 
des del PCC. El número de tipus d’aparell de via s’ha reduït al mínim, amb la màxima 
estandardització de geometria, components i recanvis. 
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8.1. Introducció i condicions generals 
 

El criteri emprat en la redacció del projecte han estat mantenir la mateixa filosofia de tramvia 
en la prolongació del traçat. En conseqüència, s’han reproduït les mateixes solucions de 
disseny ja adoptats al Trambaix, i tots els seus elements bàsics que l’integren, tipus de posta de 
via, de senyalització ferrovia, LAC, etc. Això per altre banda resulta obligat per tal de no 
introduir elements de diferent tecnologia a la existent a l’actualitat, dificultant d’aquesta 
manera el manteniment posterior. També s’han conservat evidentment els elements que 
configuren la pròpia imatge del conjunt del Tramvia, com ara per exemple el disseny de les 
parades amb els pals de catenària standards. En definitiva, s’ha procurat reproduir la mateixa 
configuració actual, millorant-la si es possible algun punt, a la nova traça. 

Tot seguit es presenta els criteris general d’electrificació i catenària aplicats a la xarxa. 

 

8.1.1. Criteris principals 
 

La catenària que s’ha projectat respon en les seves característiques principals als següents 
condicionants : 

- Màxima seguretat pels usuaris i treballadors 
- Mínim impacte ambiental, en especial l’ impacte visual. 
- Cost d’inversió ajustat. 
- Alta fiabilitat en la operació 
- Baix cost de manteniment 

Com a trets generals s’ha projectat una catenària de tipus tramviaire, es a dir sense cable 
sustentador i amb un únic fil de contacte. Aquestes característiques suposen que caldrà portar 
de forma paral·lela un cable d’acompanyament que proporcioni el corrent necessari en cada 
tram d’acord amb els consums previstos en funció de les freqüències dels tramvies. 

 

8.1.2. Condicions d’operació 
 

El sistema de catenària s’ha dissenyat per les següents condicions d’operació: 

 

CONDICINANT D’OPERACIÓ VALOR 

Velocitat del vent 33 m/s 

Tensió nominal 750 Vcc 

Nivell d’aïllament 1500 Vcc 
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Velocitat màxima del material mòbil 70-100 km/h (segons el tram) 

Taula 1: Condicionals d’operació 

 

8.1.3. Coeficients de seguretat 
 

S’aplicaran els següents coeficients de seguretat en el disseny del sistema, considerant les 
càrregues mes desfavorables d’operació i els límits propis dels materials emprats. 

MATERIAL COEFICIENT DE 

 

 
Fil de contacte gastat en un 20 % 2,3 

Fil de contacte gastat en un 30 % 2,0 

Cable  d’alimentació  addicional,  cable  de 

 

   

2,3 

Altres cables 3,0 

Aïlladors a tracció 3,2 

Aïlladors a flexió 3,2 

Ancoratges al formigó o obres de fàbrica 3,0 

Estructures metàl·liques 1,5 

Estructures de formigó, a tracció 2,7 

Estructures de formigó, a compressió 1,75 

Taula 2:  Coeficients de seguretat 

 

El límit de capacitat de l’esforç dels fils de contacte i cables està definit com 85% del valor del 
punt d’inici de flux de la corba de tensió respecte a l’allargament per materials de coure i 
aliatges de coure. 

 

8.1.4. Distàncies mínimes entre elements i sistemes 
 

Les distàncies mínimes que s’exposen en la següent taula no es poden incomplir ni en el cas 
d’operació en les situacions mes desfavorables. Es procurarà que totes les parts metàl·liques 
sota tensió estiguin per damunt del fil de contacte. Cap part de qualsevol instal·lació haurà 
d’envair el gàlib de seguretat del tramvia. 
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ELEMENTS I SISTEMES DISTÀNCIES 
MÍNIMES 

Parts metàl·liques sota tensió al perfil dels vehicles 115 mm 

Parts metàl·liques sota tensió cap al terra en posició de repòs  

- Formigó 100 mm 

- Metall 115 mm 

Parts metàl·liques sota tensió cap al terra en posició de 
deformada pel pantògraf 

 

- Formigó 80 mm 

- Metall 100 mm 

Pantògraf a edificis, estructures  posades a terra i instal·lacions 150 mm 

Pantògraf a parts metàl·liques, incloent mènsules  

- Perpendicular a l’eix de vies 150 mm 

- Paral·lel a l’eix de vies 150 mm 

Taula 3: Distàncies mínimes entre elements i sistemes 

 

8.1.5. Dades generals de la catenària 
 

L’alçada del fil de contacte estarà respecte al nivell de carril (plànol de rodadura) a: 

En condicions normals 5750 mm 

Mínima 4500 mm 

Màxima 6000 mm 

Tallers i cotxeres 6400 mm 

Taula 4: Alçades del fil de contacte 

 

Sota de ponts l’alçada del fil de contacte es podrà reduir, sempre que no es baixi per sota 
l’alçada mínima. 

La rampa o elevació del fil de contacte entre dos punts de suport no podrà ser superior al 2 %. 

En las zones d’interferència amb els carrers (trànsit no ferroviari), l’alçada mínima serà la 
considerada en condicions normals, es a dir 5750 mm Altres dades son: 
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Alçada del sistema de sustentació 1400 mm 
Descentrament i fletxa màxima en corba +/-150 mm 

Distància màxima entre dos punts de suport 50 m 

Distància de disseny entre dos punts de suport 43 m 

Fil de contacte de coure electrolític dur, ranurat 150 mm2 

Cable de posada a terra 150 mm2 

Taula 5: Altres dades del fil de contacte 

S’ instal·larà un sistema de catenària simple amb un sol fil de contacte. Aquest fil es sustentarà 
mitjançant mènsules i pòrtics funiculars, segons el sistema de suspensions anomenat “Delta”. 
La catenària disposarà de sistemes de compensació automàtica de tensió i serà compensada 
en trams no superiors a 1400 m treballant el fil de contacte a un esforç de tracció de 1500 kg. 

En les corbes on les velocitats son mes aviat baixes, s’ha previst una catenària sense 
compensar per tal de minimitzar elements que compliquin la seva implantació. L’esforç en 
aquests casos es podrà reduir fins a 1000 kg, com a valor nominal (valor efectiu en la posta de 
via en funció de la temperatura) 

En tot el seu recorregut el fil de contacte estarà doblement aïllat. Per un canto les deltes de 
suspensió seran aïllants respecte a la mènsula que subjecta el conjunt, alhora que la mènsula 
està aïllada respecte el pal de la catenària, tant en el punt d’unió com en l’ atirantat de la 
mateixa. 

Donat que en el recorregut urbà els edificis son molt mes alts que els pals d’electrificació i 
aquest en molts casos disposen de dispositius que protegeixen contra descàrregues 
atmosfèriques, no considerem necessari l’ús de parallamps en aquest trams. Tot i així es 
col·locaran en algun pal proper a les subestacions de tracció. Quan la traça circuli per zones 
obertes es col·locarà un parallamps cada cinc pals de catenària. Caldrà considerar l’ús 
d’autovàlvules tant en les subestacions de tracció, com en els armaris d’alimentació de feeder 
a la catenària disposats al llarg de la línia, per evitar la destrucció de l’equipament en cas d’una 
descàrrega atmosfèrica. 

 

8.1.6. Normativa aplicable 
 

La normativa aplicada en el disseny, fabricació i muntatge de la catenària serà: 

Norma Títol 
DIN 57115, part 1 
VDE 0115, part 1 

Ferrocarriles: Construcciones generales y 
protecciones generales 

DIN 57155, part 3 
VDE 0115, part 3 

Ferrocarriles: Normas especiales para equipos 
estacionarios de ferrocarriles 

DIN 51150 
VDE 0150 

Protección contra corrosión provocada por 
corrientes parásitas 
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VDV Schriften 501 part 1 i part 2 Protección anticorrosiva y protección de 
persones contra potenciales peligrosos en 
túnel 

DIN 48138 Aisladores 
DIN VDV 0250, part 602 Cables flexibles especiales 
UNE 21012.71 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas 
DIN 48201 Cables conductores 
UNE 21040.63 Hilos ranurados para las líneas de contacto 
DIN 43141 Hilos de contacto, medidas y capacidad de 

carga permanente 
DIN 1045 Hormigón y hormigón armado, 

dimensionamiento, construcción 
DIN 18800, parts 1,2,3 i 7 Construcciones de acero 
DIN 18801 Construcciones elevadas de acero; 

dimensionamiento, construcción, producción 
EN 10025 Aceros generales de construcción, norma de 

calidad 
DIN 17121 Tubos (sección circular) de acero general de 

construcción, sin costures; especificaciones 
para el suministro 

DIN 50976 Protección anticorrosiva a base de galvanizado 
al fuego 

EN/ISO 9001 Sistemas de control de calidad 

Taula 6: Normativa aplicable 

 

8.2. Descripció dels elements 
 

En aquest apartat es descriuran cadascun dels diferents elements que formen la catenària, 
amb la diversitat de solucions adoptades per cada cas 

 

8.2.1. Línia aèria de contacte 
 

Fil de contacte 

La línia aèria de contacte tindrà un sol fil de les següents característiques: 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Secció 150 mm2 

Diàmetre 14,5 mm 

Pes 1,334 kg/m 

Material Cu electrolític dur 
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Tensió de rotura 5477,4 kg 

Tensió de treball 1500 kg 

Taula 7: Característiques de la línia aèria 

 

Amb la tensió de treball proposada es considera que la catenària està dissenyada per treballar 
típicament a velocitats de 70 km/h. El coeficient de seguretat que suposen aquests valors son: 

Coeficient de seguretat = 5477,4 / 1500 = 3,65 

Com es pot observar aquest valor es molt superior al proposat en la taula de l’apartat 1.3 tot i 
considerant els valors de desgast proposats. 

El desgast es considera que es produeix de forma molt ràpida al inici de la instal·lació del fil de 
contacte, doncs la superfície de fregament es molt petita. Un cop arribi al 20 %, el desgast fins 
al 30 % succeeix de forma molt lenta. 

 

8.2.2. Pals, mènsules i equips de sustentació 
 

Al respecte d’aquests elements s’ha previst en el projecte la mateixa tipologia existent a 
l’actualitat, per tal, per una banda de mantenir la uniformitat del conjunt, i per altre per 
facilitar les tasques de manteniment, conservant les mateixes solucions tècniques ja existent a 
la xarxa en servei. 

 

Pals 

En general s’utilitzaran pals troncocònics idèntics als existents que permeten la integració en la 
seva coronació de l’enllumenat públic. Seran rodons llisos de xapa corbada de 6 mm de gruix 
els normals i de 10mm els reforçats. Quan aquest perfil esdevé insuficient mecànicament, 
s’utilitzaran perfils normalitzats HEB adequats. En tots els casos seran d’acer galvanitzat i 
pintats amb l’acabat adient a l’entorn. 

Quan el traçat es de doble via, els pals es situaran al mig de l’entrevia a una distancia de 1,7 
metres de l’eix de les mateixes en trams rectes, quan el gàlib ho permeti. En les corbes 
s’augmentarà fins a 1,75 metres. 

Els pals de secció tubular podran subjectar únicament una línia de contacte del tramvia o ser 
aprofitades per l’enllumenat públic. En el primer cas, portaran una bola de llautó en el seu 
extrem per guarniment i seran de 8 metres d’alçada. Els perfils HEB seran també normalment 
de 8 metres d’alçada, excepte en aquells casos de mènsula per a doble via que seran de 9 
metres. En el cas del pas del tramvia sota el pont de l’autopista B-23, la mènsula anirà 
ancorada al sostre a una alçada mínima de 6.60 metres. 
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Els pals es cargolaran a la seva fonamentació, el que facilita el seu canvi en cas de 
deteriorament o accident, la regulació fina de la seva perfecte verticalitat i el seu desmuntatge 
per passar pel seu interior per exemple, cables d’alimentació de la catenària. Els massissos de 
fonament dels pals seran de formigó en massa i hauran d’incorporar ancoratges per a la fixació 
del pal i un buit o forat pel pas dels cables. 

 

Mènsules 

Tanmateix les mènsules tindran un aspecte tubular que junt amb els elements de subjecció i 
fixació del fil de contacte conformaran un conjunt estètic i gens agressiu amb l’entorn. El cable 
de tracció que forma la hipotenusa serà aïllant, preparat per les radiacions ultra violetes i 
portarà a l’extrem del pal un tensor per millor regulació de l’horitzontalitat de la mènsula. 
Portaran un braç d’ atirantat únicament si el radi de curvatura del traçat ho requereix. 

Les mènsules incorporen també un aïllador costat del pal. Es fixaran al pal mitjançant 
articulacions, el que permetrà seguir els moviments longitudinals del fil de contacte i del cable 
sustentador provocats per les variacions de temperatura. 

 

Figura 1: Mènsula de la catenària (www.tramvia.org) 

 

8.2.3. Suspensió “Delta” 
 

Per subjectar el fil de contacte a les mènsules o als cables transversals es farà servir el sistema 
denominat “Delta”. 

Aquest sistema consisteix en un cable auxiliar que s’uneix pels seus extrems al fil del contacte. 
Per la seva mitjana es penja a la mènsula i forma un triangle la base del qual és el fil de 
contacte. 

Els elements que el composen són: 
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ELEMENT MATERIAL PES 

Born per fil de contacte CuZn 0,36 kg 

Palanca CuAl 0,27 kg 

Cable sintètic Polièster recobert de poliamida 70 g/m 

Politja Poliamida 0,30 kg 

Taula 8Elements de la suspensió “Delta” 

 

8.2.4. Equips de compensació 
 

El fil de contacte estarà atirantat cada 1400 m aproximadament pels seus extrems mitjançant 
els equips de compensació automàtica. Aquest element permet tenir el cable tensat sempre 
en les mateixes condicions fins i tot amb les variacions produïdes per l’allargament o 
escurçament del cable per efectes tèrmics. 

L’equip de compensació estarà format per una roda dentada de transmissió amb una relació 1 
a 3 i els contrapesos corresponents que seran de plom per disminuir en lo possible el seu 
volum. Tanmateix aquest element portarà un element mecànic que fixarà la mateixa en cas de 
trencament del fil de contacte per evitar la caiguda sobtada i possible destrucció del mateix. 

Entre dos seccions de catenària compensada es farà un cobriment comú per garantir el 
lliscament suau dels pantògraf d’una secció a l’altre. Aquesta zona de cobriment es realitzarà 
en un tram de tres vans. 

Al punt mig de cada  zona de compensació s’instal·larà  un punt fix. Aquest  garantirà un 
moviment equilibrat de catenària per cadascun dels seus cantons. 

Els pals emprats per aquest tipus d’elements seran HEB on calgui els contrapesos, 
estèticament guarnits mitjançant planxes metàl·liques que cobreixen els forats entre ales i 
animes on estaran els contrapesos. 

 

8.2.5. Alimentació de la catenària 
 

El sistema de la catenària estarà dividit en diferents sectors elèctrics que tindran un aïllament 
entremig per permetre la detecció d’avaries i interrompre en cas d’emergència. 

Les longituds elèctriques s’ajustaran a les ubicacions de les subestacions. Els punts 
d’alimentació s’ubicaran el més a prop possible de les subestacions i les catenàries de les dues 
vies seran independents entre si. 

Per la conducció de la corrent de retorn, s’instal·laran connexions elèctriques entre els carrils 
conductors en ambdues vies. Es muntaran connectors entre els dos carrils d’una via cada 125 
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metres i connectors entre les dues vies cada 250 metres. Els connectors de carril seran de 
cable de coure aïllat segons la norma VDE 0271 amb una secció transversal de 50 mm2 i els 

 

connectors de via de 95 mm2. Les connexions es realitzaran mitjançant soldadures 
aluminotècniques. 

Totes les parts metàl·liques de la catenària que no estiguin connectades elèctricament amb el 
fil de contacte ho estaran a un sistema de presa de terra. Aquest es fa necessari en cas, per 
exemple, d’un curt circuit que no afecti als carrils, l’alimentació d’energia des de la subestació 
a la catenària es dissipa a terra immediatament. El sistema de presa a terra no ha de provocar 
corrents parasitàries que, especialment en ambient urbà, poden causar dany a les persones. 
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9.1. Introducció 
 

9.1.1.1. Paviments 
 

9.1.2. Criteris principals 
 

El sistema de senyalització ferroviària és el responsable de garantir la seguretat i la regularitat 
de la circulació de tramvies mitjançant la lògica dels enclavaments disposats. La senyalització 
permet establir els itineraris a seguir per les composicions actuant convenientment sobre els 
aparells i elements de la senyalització, moure les agulles a la seva posició correcte i obrir els 
senyals per informar al conductor que pot circular. En situacions d’emergència, el sistema de 
senyalització ha de portar a terme les accions adequades, ben coordinades i eficaces, i establir 
cantonaments senyalitzats per permetre circulacions en via única temporal. 

L’equipament del sistema de senyalització ferroviària es pot dividir en dos grans grups: 

- Equipament fix: instal·lat al llarg del recorregut i a les estacions. 
- Equipament mòbil: embarcat en el material mòbil. 

 

9.2. Descripció general del sistema 
 

9.2.1. Equipament 
 

L’equipament del material mòbil es correspondrà essencialment amb el de l’altre tipus de 
transport rodat en superfície, és a dir, s’equiparan amb elements de senyalització com ara fars 
frontals de curta i llarga distància, llums vermelles de frenat, intermitents, etc. Cada cabina de 
conducció estarà equipada amb un botó especial que permetrà la parada automàtica i segura 
de la composició en cas d’incapacitat del conductor. 

En general, el tramvia circula en “marxa a la vista”, és a dir, regulant la seva marxa en funció 
dels obstacles visibles que es pugui anar trobant. Al llarg de la línia, hi ha senyals i indicadors 
que informen de diversos aspectes al conductors. Fora dels llocs on la visibilitat sigui reduïda, 
el conductor no rebrà cap informació respecte a la ocupació de la via per davant del tramvia. 

Els trams a on es puguin establir trams en via única temporal, serà possible establir bloqueigs 
de manera totalment automàtica i disposaran de senyalització adequada. Aquestes senyals 
estaran controlades pels enclavaments ubicats prop dels canvis i alliberaran, en situacions 
determinades, les rutes requerides per l’operador si es compleixen les condicions de seguretat. 
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9.2.2. Control de desviament 
 

En tots els trams, excepte els de les regions amb agulles per serveis provisionals, serà necessari 
que el sistema efectuï la petició d’itinerari automàticament segons la línia a que pertanyi el 
tramvia, així s’evitarà que el maquinista hagi de sol·licitar via de destí sempre que passi per 
una agulla. 

Aquesta petició es realitzarà amb la transmissió d’una senyal electromagnètica des del tramvia 
fins a l’equip receptor de peticions. La senyal de maniobra amb indicador permetrà que el 
conductor pugui comprovar visualment sense sortir del tramvia que la petició de moviment de 
l’agulla ha estat ben rebuda. Aquests desviaments també estaran equipats amb un 
comandament local  (manual) per poder indicar al conductor la recepció d’una petició de 
moviment de l’agulla per part de l’equip receptor. 

L’enclavament responsable de la regió marcarà l’itinerari adequat al conductor del vehicle, un 
cop hagi verificat les condicions presents i s’hagi assegurat que no hi ha cap ruta conflictiva 
prèviament autoritzada. 

Cada regió de maniobra estarà protegida per un conjunt de senyals de maniobra d’entrada 
que, controlades per la lògica intrínsecament segura de l’enclavament, presentaran els 
aspectes adequats en cada moment en funció de l’estat d’ocupació de les vies d’aquesta zona. 

 

9.3. Principis d’explotació 
 

9.3.1. Senyals 
 

Les senyals de tipus ferroviari distribuïdes al llarg de la línia informaran al conductor de l’estat 
de la via precedent. Es trobaran en les estacions terminals i en les vies d’enllaç on hi hagi 
possibilitat de conflictes. S’implantaran generalment davant de cada aparell de via de motor 
elèctric i en situació normal indicaran l’estat de l’itinerari. 

L’autorització per a un determinat itinerari es podrà obtenir de tres maneres diferents: 
automàticament mitjançant una senyal electromagnètica, manualment mitjançant un teclat 
embarcat o uns controladors situats prop del senyal origen de moviment. El comandament 
d’itinerari permetrà situar l’aparell de via en la posició desitjada per seguir l’itinerari adient. Els 
controladors es col·locaran de manera que només puguin accedir-hi els conductors del 
tramvia. 

Totes les senyals i indicadors estaran situats a la dreta de la via segons el sentit de la marxa. 
També hi hauran senyals de tipus viari instal·lades en totes les interseccions viàries (carrers, 
passos de vianants). 
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9.3.2. Indicadors 
 

Hi ha dos tipus d’indicadors: els indicadors de destí i els indicadors d’energia de la catenària; i 
es col·locaran només en el sentit de la marxa. 

Els indicadors de destí s’instal·laran en els tallers, al costat de determinades senyals 
d’autorització de moviments quan aquests puguin autoritzar més de dos destins diferents. 
Indicaran mitjançant lletres o xifres la via de destí autoritzada. 

Els indicadors d’energia de la catenària s’instal·laran per indicar l’existència o no d’energia en 
determinats trams de catenària per cobrir diferents tipus d’incidències, actuacions, 
desviaments. Indicaran mitjançant lletres o xifres la presencia o no d’energia a la catenària. 

 

9.3.3. Maniobra 
 

Es considera maniobra qualsevol moviment durant el qual el tramvia hagi de circular per un 
aparell de via. Algunes maniobres estaran senyalitzades, és a dir, el conductor rebrà o no 
l’autorització de recórrer un itinerari per mitjà d’una senyal, en canvi, d’altres, no estaran 
senyalitzades i s’exigirà que es prenguin precaucions especials abans de ser autoritzades. 

 

9.3.4. Explotació 
 

Es consideren dos modes d’explotació: en mode normal i en mode degradat. 

Mode normal 

Els tramvies recorreran el conjunt de la línia d’una estació a l’altra circulant per la via dreta en 
el sentit de la marxa. Les maniobres de retorn a les estacions estaran senyalitzades. 

A les zones de maniobra senyalitzades, la demanda d’autorització de recorregut es realitzarà 
automàticament per part del tramvia permetent disposar a dreta i esquerra de l’aparell de la 
via davant del qual es troba. A més, existirà la possibilitat de comandament local mitjançant 
l’accionament per part del conductor del botó corresponent a l’itinerari sol·licitat, situat en uns 
controladors a la proximitat de la senyal en qüestió. També es podrà  realitzar la petició 
manualment des del controls de cabina del tramvia. 
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Mode degradat 

Entre l’ inici del traçat i la primera parada, s’ establirà tram en via única en cas d’avaria o 
incidència i estaran senyalitzades. Els aparells de via seran d’accionament elèctric. En cas 
d’interrupció del servei degut a un incident o a treballs que s’hagin de realitzar a la línia es 
permetran dos modes d’explotació: 

- Mitjançant la posada en servei d’una via única temporal: una de les vies es neutralitza i 
l’altre es farà servir alternativament en un sentit i en l’altre. Els PCC informarà als 
enclavaments responsables de l’equipament de via aquell tram de l’establiment d’un 
bloqueig en via única. Tot i estar senyalitzades les comunicacions dobles, aquest mode 
d’explotació requerirà precaucions especials. Les comunicacions es realitzaran per 
mitjà dels enclavaments per autoritzar els recorreguts. 

- Mitjançant l’establiment de serveis provisionals: el servei s’interromp a les dues vies i 
s’ha de preveure un servei substitutiu entre les parades terminal provisionals 
mitjançant autobusos. Els trams de línia encara en explotació es gestionaran 
provisionalment com dues línies independents i els tramvies actuaran com una línia 
d’una parada terminal provisional a una parada terminal normal, utilitzant sempre la 
via dreta segons el sentit de la marxa. L’alimentació de la catenària es podrà 
interrompre en cadascuna de les vies a la zona provisionalment no explotada. Es 
necessitarà la presencia d’agents qualificats en el lloc per organitzar, sota la supervisió 
de l’enclavament responsable, els moviments del tramvia. 

 

9.4. Descripció del sistema de senyalització proposat 
 

El sistema de senyalització es dissenyarà d’acord amb les normes específiques aplicables als 
sistemes de senyalització ferroviària i gestionarà les línies i el dipòsit d’acord amb els 
requeriments específics per garantir les necessitats de transport indicades en funció del model 
de transport d’explotació. A més a més, tindrà com a objectiu proporcionar un ambient 
operacional segur i eficient. 

Els elements ubicats en les regions de maniobra (mecanismes d’accionament d’agulles, 
senyals, etc) estaran controlats per les lògiques dels enclavaments situats a les estacions més 
pròximes. 

Els enclavaments evitaran la formació d’itineraris incompatibles a les regions de maniobra 
mitjançant indicacions de senyals i indicadors. Per autoritzar el moviment d’una agulla, 
l’enclavament corresponent verificarà totes les condicions de seguretat per garantir l’operació 
de manera segura. L’autorització de les rutes es farà automàticament als enclavaments al 
rebre les peticions de itinerari de manera automàtica (ocasionalment de manera manual) per 
part dels tramvies. 

El sistema d’enclavament serà el responsable del control i la supervisió dels elements de 
senyalització com ara: 
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- Autorització i comandament del motor d’accionament d’agulles. 
- Verificació de final de moviment d’agulles. 
- Inhibició de l’alimentació del motor d’accionament d’agulles. 
- Accionament de les senyals de maniobra. 
- Supervisió dels circuits de via per la localització segura de les composicions. 
- Supervisió dels dispositius de via que indiquen a l’enclavament la sol·licitud de 

moviment d’agulles (controladors o dispositiu receptor del sistema de control remot). 

 

9.5. Característiques tècniques dels equipaments de via 
 

9.5.1. Senyals i indicadors 
 

Les senyals mostren els itineraris establerts, el funcionament correcte dels equips receptors de 
peticions, la recepció de peticions d’itinerari, etc. Els indicadors de destí i d’energia de la 
catenària permeten informar mitjançant números o lletres la via destí per les vies de dipòsit i 
la presència d’energia en determinats trams de la catenària. 

Els dos seran accionats pels enclavaments de forma segura i adequada per permetre 
l’orientació perfecta als conductors de les composicions i s’instal·laran en condicions totals de 
visibilitat. 

Les principals característiques de les senyals són: 

- Descripció: aquest equipament s’instal·larà en caixes de ferro no corrosiu amb accés 
dorsal. Les senyals estaran formades pels següents elements: leds de colors, caixes 
d’endolls i terminals de connexió de cables. 

- Gamma de temperatures entre -25º i 70º. 
- Característiques del grup de leds: el voltatge del conjunt serà de 12 volts amb potencia 

de 12 vatts (un conjunt). 
- Distància de visibilitat: un mínim de 100 metres. 
- Nombre d’aspectes: cada unitat tindrà diferents aspectes (marcar itineraris). 
- Característiques d’instal·lació: exterior fixada sobre un pal metàl·lic. 
- Caixa metàl·lica: disposarà d’una tapa a la part del darrera amb clau i d’una entrada 

inferior pels cables. La caixa tindrà una capacitat de gir per poder adaptar-se a 
l’element que la fixa al pal. Els terminals de connexió dels cables permetran la 
connexió de fins a 2,5 mm2 de cables. 

- Pal: serà de tub d’acer galvanitzat amb un diàmetre i una alçada apropiades. 

 

9.5.2. Mecanismes d’accionament d’agulles 
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Els mecanismes d’accionament consisteixen bàsicament en un dispositiu de maniobra d’agulles 
amb accionament electromagnètic i amb comprovacions de posició de les agulles. Aquests 
dispositiu està format en principi per dues bobines i un induït que requereixen un 
manteniment mínim, no tenen desgast significatiu ni els hi cal lubricació. 

Les principals característiques i especificacions tècniques d’aquest mecanisme d’accionament 
d’agulles són: 

- Ample de via: de 900 a 1450 mm. 
- Carrera de l’agulla: de 32 a 60 mm. 
- Atac de l’agulla: cargol amb cap de martell. 
- Connexió del comprovador d’agulla: bloc d’agulla. 
- Pressió de la caixa de molla: 1250N (màxim 2000 N). 
- Moment necessari pel canvi manual: 150 a 230 Nm. 
- Temps de duració del canvi: 0,8 a 1,5 segons. 
- Doble imant de tracció: 600/700 Vcc (-30,+20)%. 
- Consum de corrent: 11,17 A amb 600 Vcc, 5% ED. 
- Oli hidràulic per l’esmorteïdor hidràulic: oli tipus Esso J32. 

 

La caixa de terra pel mecanisme d’accionament d’agulles tindrà les següents característiques: 

- Instal·lat centralment. 
- Construït en acer soldat. 
- Caixa de drenatge instal·lada fora de la caixa de terra. 
- Canals pel drenatge de la punta de l’agulla. 
- Connexió en l’agulla amb juntes i cargols de l’agulla. 
- Protegida contra la corrosió. 

 

L’allotjament del mecanisme d’accionament d’agulles tindrà les següents característiques: 

- Tots els muntatges estaran instal·lats dins l’allotjament. 
- Tindrà bona accessibilitat, protecció ideal i permetrà un manteniment fàcil i ràpid dels 

muntatges. 
- Precinte de llarga duració a la tapa. 
- Precinte de l’àrea de connexió mitjançant tubs flexibles d’acordió. 
- Alçada ajustable. 
- Precinte impermeable de l’obertura de l’eix motor. 

 

La unitat d’accionament tindrà una tensió de funcionament d’entre 600 i 750 Vcc. 

La caixa de molla tindrà dos molles amb cargols ajustables i funcionarà a pressió en la direcció 
de la posició de l’extrem de l’agulla quan s’hagi creuat la posició central. 
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9.5.3. Circuits de via 
 

El circuit de via detecta la presencia d’un vehicle ferroviari en una secció de la via sense que 
sigui necessari cap altre sistema de transmissió embarcat, com ara un emissor. Estarà 
dissenyat amb estructures redundants i serà “fail-safe”. 

Els sistema permetrà portar a terme les següents tasques sobre la línia: 

- Senyalització de l’estat, lliure o ocupat, de les seccions de via amb agulles. 
- Protecció de seccions de via única temporal. 
- Anunci d’aproximació i d’alliberació de semàfors de senyalització. 

 

El circuit de via té les següents avantatges respecte altres tecnologies: 

- Compatibilitat electromagnètica amb tipus de cotxes moderns. 
- Compatibilitat amb els sistemes de garantia de via lliure existents. 
- Fiabilitat elevada. 
- Producció de justificacions i justificants de seguretat. 
- Valors elevats de MTBF. 
- Muntatge simple i ràpid. 

 

L’element principal del sistema es situarà en un xassís  o en una caixa de senyalització 
col·locada al llarg de la via i unida amb un cable blindat de cuir amb el circuit de la via. Quan 
una circulació penetra dins el circuit d ela via, el circuit detecta el canvi d’estat i garanteix el 
bloqueig d’un relé de sortida, el retorn del qual serà vigilat per un ordinador de seguretat. La 
secció de la via no es tornarà a alliberar fins que la massa metàl·lica de l’últim cotxe no hagi 
sortit de la zona d’acció. 

 

9.5.4. Lògica de bloqueig de separació 
 

S’utilitzen per possibilitar el manteniment d’una distancia adequada entre tramvies 
consecutius en el mateix sentit, garantint el compliment de l’ interval d’explotació entre 
tramvies. 

Els enclavaments seran els responsables de les lògiques de bloqueig de separació i accionaran 
les senyals d’acord amb les situacions dels circuits de via ubicats davant i les eventuals 
informacions generades per altres enclavaments. 
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9.6. Característiques dels enclavaments definitius 
 

El sistema de interbloqueig de processador vital consistirà en un sistema de interbloqueig 
electrònic amb criteris de disseny i verificació coherent amb els sistemes de relés 
electromagnètics que es fan servir a les aplicacions ferroviàries. 

Les principals característiques d’aquests sistemes són: 

- Elevat nivell de seguretat 
- Estàndards de gran qualitat en termes de disseny i producte 
- Capacitat per adaptar-se a qualsevol necessitat d’aplicació en termes de funcionalitat i 

criteris de funcionament. 

 

Es presentaran en una estructura modular que permetrà utilitzar-los en una àmplia gamma de 
configuracions i aplicacions, proporcionaran opcions de configuració adequades per estacions 
petites, mitjanes i grans. 

Es podran aplicar en vies úniques, vies dobles, en sistemes de dues vies de mida mitjana amb 
la possibilitat de commutar senyalització i també en sistemes grans amb lògica distribuïda 
mitjançant una xarxa de comunicació sense risc d’errades. 

Els enclavaments estaran dissenyats per: 

- Garantir un nivell de seguretat molt elevat demostrat matemàticament 
- Garantir un nivell de qualitat molt elevat en el procés de producció i durant el procés 

de configuració portat a terme en cadascun dels sistemes 

Garantir una facilitat d’ús en una amplia gamma de sistemes de diferents dimensions. 
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10.1. Introducció 
 

10.1.1.1. Paviments 
 

10.1.2. Criteris principals 
 

El present projecte constructiu no representa una gran modificació en el sistema de 
transmissió del Trambaix. Malgrat tot, es necessari realitzar certes actuacions que es 
defineixen al present document. 

El sistema del Trambaix consisteix en una xarxa SDH (Sincronouys Digital Hierarchy) 
d’intercanvi de paquets TCP/ IP. Com ja s’ha definit a l’annex de Parades, s’instal·la un nou 
armari de comunicacions a cada parada. El sistema de transmissió es basa en una xarxa de 
transport de tipus SDH estesa al llarg de la via del tramvia i amb una configuració lògica en 
anell. L’equip compleix absolutament amb tots els requisits de la normativa ETSI i ITU-T. 

Aquest sistema de comunicacions “Backbone” transporta d’una manera segura, al llarg de tota 
la xarxa del tramvia, tant la veu com les dades i comunicacions de la xarxa local. 

Per assolir aquest objectiu, els equips PCM (Pulse Code Modulation) es connecten d’una banda 
amb la xarxa de 2 Mbps amb el sistema de comunicacions general i de l’altra amb cadascun 
dels subsistemes específics de les parades del tramvia. El sistema de comunicacions complet és 
constituït per un rack de comunicacions senzill a cada estació. Aquest rack allotja tots els 
equips de comunicacions de l’estació: Sistema PCM a 2 Mbps, Sistema MDF( Modulació per 
divisió de freqüència) i caixa del terminal òptic. 

El sistema de control general de la xarxa de comunicacions està situat al PCC. Des d’aquest 
punt es poden configurar i monitoritzar tots els elements de la xarxa. 

 

10.2. Xarxa de transmissió 
 

El sistema de transmissió constitueix l’artèria central per la qual circulen el conjunt 
d’informacions relatives a l’explotació de la línia del tramvia. Aquestes informacions poden ser 
de veu i/o dades. 

Aquests sistema de transmissió inclou: 

- Comunicacions telefòniques entre la centraleta PABX (ubicada al PCC) i els terminal 
telefònics remots (ubicats en parades, subestacions, tallers...). 

- Comunicacions telefòniques d’emergència. 
- Transmissions d’àudio del sistema de megafonia entre el PCC i les parades. 
- Transmissions entre els sistemes de senyalització i els equips remots i el PCC. 
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- Dades del sistema de billetatge des de les parades fins la unitat central. 
- Dades del sistema de teleindicadors transmeses entre el PCC i les parades. 
- Senyals de selecció i alarmes del sistema de megafonia cap a les parades, tallers i 

cotxeres. 
- Senyals de comandament i control entre la unitat central del sistema SCADA i les 

unitats remotes. 
- Senyals de vídeo del sistema de videovigilància entre les parades i punts estratègics i el 

PCC. 
- Posició del tramvia al PCC via radio. 

 

El sistema de gestió de la xarxa permetrà: 

- Supervisar permanentment i continuadament l’estat de la xarxa de transmissió i dels 
seus components. 

- Monitoritzar les prestacions de transmissió, qualitat de servei, nivells de transmissió, 
etc. 

- Realitzar reconfiguracions a distància i facilitar els treballs de manteniment. 

 

10.2.1. Xarxa troncal de comunicacions 
 

Està formada per cables de fibres òptiques que uneixen nodes actius, formant un mitjà de 
transport d’alta velocitat, fiable i redundant que suporta els serveis de veu, dades, LAN (Local 
Area Network) i vídeo. 

Els sistema de transport de telecomunicacions ha de tenir les següents característiques: 

- Disponibilitat. 
- Seguretat. 
- Redundància. 
- Facilitat de manipulació. 
- Expansibilitat. 
- Reconfiguració. 
- Flexibilitat. 
- Sistema obert. 

La xarxa troncal es conformarà mitjançant la interconnexió dels nodes òptics a través d’un 
doble anell de dues fibres òptiques monomode, operant en la segona finestra de transmissió 
(longitud d’ona λ = 1310 mm). En condicions normals només romandrà actiu un anell, per on 
es transportarà la informació. L’altre anell es troba en estat de reserva activa  i es posa en 
funcionament quan a l’anell actiu pateix algun problema. 

Alguns d’aquests problemes importants poden ser: 

ANNEX 10: Sistema de Comunicacions 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

3 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

- Si s’arriba a tallar el cable de fibra òptica completament, de manera que tan l’anell 
actiu com el de reserva s’interrompessin, el sistema efectuaria un aïllament del 
problema i mantindria la comunicació entre tots els equips encara que estiguessin 
connectats a l’anell. 

- En el cas d’interrupció de l’alimentació elèctrica o en el cas d’agregar un nou node 
òptic, el sistema seria capaç de reconfigurar-se automàticament. 

La xarxa troncal de telecomunicacions està formada per: 

- Una  part  passiva,  formada  pels  cables  de  fibra  òptica  amb  els  seus components 
- Una part activa, formada pels nodes i sistema de gestió. Cada node estarà equipat amb 

un regenerador de senyals òptiques, interfícies per les aplicacions i interfícies per la 
supervisió i control. 

Cada node tindrà estructura modular per facilitar el recanvi dels mòduls i la modificació de la 
seva configuració. El xassís del node consistirà en un rack de 19” i els mòduls hauran de ser de 
fàcil muntatge. 

 

Fibra òptica 

La xarxa de fibra òptica transcorrerà entubada per dos tubs independents i tindrà sortides de 
repartidors a cada parada on s’instal·lin els equips dels diferents sistemes. La fibra es posarà 
amb arquetes que permetin la seva reposició de forma fàcil i que no es produeixin radis de 
curvatura inadequats. Aquests requeriments estan encaminats a evitar l’alteració de les 
característiques de les fibres per esforços radials motivats per l’efecte pinça dels dipòsits de 
tracció, o bé per sobrepassar les tensions de tracció longitudinals admissibles. 

Durant l’operació d’estesa, així com en la instal·lació definitiva del cable, aquest no haurà de 
ser sotmès en cap moment a curvatures excessives. Els radis mínims correspondran als 
marcats pel fabricants, augmentant-los un 20% com a mínim marge de seguretat. 

 

Arquetes i canalitzacions 

Les arquetes de registre seran normalment prefabricades, de formigó  o de plàstic d’alta 
resistència (polipropilè verge). Tindran les dimensions necessàries, en funció del número de 
conductes que entrin i surtin d’ella, i en qualsevol cas seran aquelles que permetin respectar 
els radis mínims de curvatura dels cables de fibra. 

Les diferents tipologies de la canalització subterrània a realitzar seran fruit de combinar els 
paràmetres de disseny següents: 

- Número de conductes. 
- Tipus de conductes (corrugats de doble paret o llisos). 
- Diàmetre dels tubs. 
- Tipus de paviments pel qual discorre la canalització. 
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- Tipus de protecció de la canalització (formigó o sorra). 

En l’interior d’un dels conductes dedicats a la fibra òptica s’introduiran subconductes 
(normalment de Ø32 o 40 mm) amb la finalitat d’augmentar la capacitat del conjunt de les 
canalitzacions. Els subconjunts aniran equipats amb tapes en cadascun dels seus extrems i fil 
guia. Per norma general, s’instal·larà una sola mànega de fibra per subconducte. 

 

Armaris 

Els armaris utilitzats per la construcció de la xarxa permetran allotjar els equips de senyal de 
telecomunicacions (fibra òptica i/o radiofreqüència) amb els diferents tipus de serveis que la 
xarxa està preparada per oferir. Aquests armaris tindran una estructura interna modular, 
acomodant-se els equips sobre guies perfil de 482.6 mm (rack 19”). Alternativament, els 
equips podran muntar-se sobre plataformes de fixació fixades a la paret del fons de l’armari. 

Els espais dedicats a l’estesa ordenada de cables, es disposaran elements de guiat d’aquests 
que siguin necessaris. No es permetrà la instal·lació de cap cable que quedi fora d’un camí 
prefixat mitjançant els elements adequats. Els diferents cables s’ encintaran de forma que 
quedin instal·lats en masses ordenades. Els cables de fibra òptica mai s’embridaran amb brides 
de nylon. 

A l’interior dels armaris també es disposarà d’un carril pels elements de protecció i distribució 
elèctrica, amb els interruptors automàtics necessaris depenent dels equips allotjats en el seu 
interior, quedant sempre un interruptor automàtic de reserva i dos endolls per la connexió 
provisional d’equips de mesura i prova (presa de tensió de servei). Els interruptors sempre es 
situaran a la part frontal de l’armari, i les guies d’alimentació a la part inferior. 

L’alimentació elèctrica de l’armari es realitzarà amb un sol cable de la secció adequada al 
consum previst pels equips que s’instal·laran a l’armari, que es connectarà a la sortida 
d’interruptor automàtic, dimensionat convenientment, del quadre elèctric de distribució de 
l’armari d’alimentació de la parada. 

Els armaris també disposaran d’il·luminació, alimentada mitjançant un filtre que eviti les 
interferències que produeix la seva posada en marxa i el seu apagat. La presa de tensió serà 
pròpia de cada armari i s’integrarà en la guia d’alimentació. 

Està previst que els armaris tinguin una vida útil de 25 anys, per això han d’estar dissenyats per 
instal·lar-se a la intempèrie. A més, tindran una ventilació forçada d’aire, amb ventiladors 
axials col·locats a la part superior. Aquests ventiladors han de ser accessibles pel seu 
manteniment i han de ser capaços de crear un flux d’aire suficient al voltant dels equips per 
evitar la formació de condensacions sota qualsevol condició desfavorable. 

Cada armari disposarà de dues portes d’accés frontal i dues lateral. L’armari col·locarà sobre 
una base que l’aixecarà de terra: 

- 20 cm en cas d’instal·lació a la intempèrie 
- 15 cm en la instal·lació interior 
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10.2.2. Sistema de radiocomunicacions 
 

En un sistema PMR (Private Mobile Radio) totalment digital, la informació tramesa (veu, dades 
i senyalització) es codifica entre el terminal emissor i el terminal receptor. 

Els avantatges del sistema digital front els sistemes analògics o parcialment digitals són: 

- Alta qualitat de veu. 
- Qualitat constant fins al màxim de cobertura. 
- Protecció intrínseca contra escoltes. 
- Integració de veu i dades. 
- Nivells de recepció menors. 

En cada tramvia existirà un equip de radio tren – terra capaç de suportar les comunicacions 
bidireccionals de veu i dades entre el PCC i el vehicle. 

La radio telefonia serà provada en grup tancat (PGC), preferiblement digital i basada en TETRA 
o GSM-R i amb cobertura en tot el traçat, taller, cotxeres i dependències. Des del PCC es poden 
fer trucades generals, selectives de grup i d’emergència. Els tramvies només podran 
comunicar-se amb l’operador del PCC. 

En els vehicles existirà la possibilitat de transmetre un senyal d’emergència que activarà la 
transmissió amb el PCC i connectarà el vehicle amb els sistemes de control de tràfic, SAE, 
billetatge, megafonia i de teleindicadors del PCC. 

El sistema de radiocomunicacions també cobrirà els terminals portàtils del personal de 
manteniment i seguretat havent de donar cobertura al llarg de tot el traçat, dependències, 
cotxeres i tallers. Prestarà tant servei de dades com de veu. Respecte els serveis de veu, 
existiran diferents usuaris del sistema de radio distribuïts per les línies agrupats en: 

- Conductors. 
- Personal d’explotació. 
- Personal de manteniment. 
- Personal de seguretat. 

 

El PCC actuarà com a centre de control de trucades per a tots els conductors i es podrà 
establir, per a cada grup d’usuaris, els següents tipus de trucades: 

- Trucades selectives. 
- Trucades generals. 
- Trucades d’emergència. 
- Trucades de grup. 
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Cadascun d’aquest grups d’usuaris té diferents requisits de comunicació: 

- Radiotelefonia tren: selectiu, prioritari i dedicat. Trucades selectives, generals i 
d’emergència. 

- Megafonia en tramvies: missatges del PCC al passatge del tramvia. 
- Radiotelefonia de seguretat: comunicació entre PCC i personal de seguretat. 

 

El sistema de radiocomunicacions donarà els següents serveis de dades: 

- SAE (Sistema d’Ajuda a l’Explotació). 
- Posicionament del tren. 
- Sistemes embarcats d’informació al viatger. 
- Paràmetres de diagnòstic del tramvia. 
- Manteniment. 
- Transmissió / recepció de missatges alfanumèrics a equips mòbils. 

 

10.3. Subsistemes de comunicacions 
 

10.3.1. Subsistema de telefonia / interfonia 
 

Aquest sistema està basat en una centraleta telefònica (PABX) apta per la transmissió de veu i 
dades. La PABX controla les comunicacions de tots els sistemes de telefonia general, 
d’explotació i de manteniment, així com el sistema d’emergència. A més, també proporciona la 
comunicació amb la xarxa pública de telefonia. 

El sistema de telefonia està dissenyat per constituir la xarxa privada de telefonia del Tramvia 
de Barcelona. Donat que aquest sistema no té finalitats comercials, no disposarà de consola. 

La interfonia es compon de telèfons “mans lliures” ubicats a punts específics de les estacions. 
Aquesta xarxa de telefonia té les següents prestacions: 

- Directa: només es necessita prémer un botó per establir una trucada. 
- No bloquejable: el canal sempre està disponible. En cas que el receptor d’una trucada 

estigui ocupat s’il·luminarà un indicador visual i sonarà un timbre d’avís de trucada 
pendent. 
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10.3.2. Subsistema de videovigilancia 
 

Es tracta d’un sistema de CCTV que permet recollir i transmetre imatges des de les estacions 
cap als monitors del PCC. 

Es compon d’un sistema de càmeres digitals connectades a uns moduladors que permeten la 
transmissió d’imatges mitjançant línies de fibra òptica dedicades cap al PCC. Les imatges es 
reben als monitors del PCC a través d’una matriu de commutació de vídeo. 

L’operador del PCC pot triar mitjançant una consola les imatges de les parades i de les cotxeres 
cap els monitors i la vídeo gravadora. 

La instal·lació CCTV de cada parada constarà de tres càmeres CCTV i dos elements moduladors, 
per a optimitzar el consum de fibra òptica. Un dels elements moduladors s’instal·larà dins de 
l’armari de Telecomunicacions a la mateixa parada i estarà connectat a la transmissió i a les 
càmeres d’un costat i de l’altre a la Sala Tècnica dels Tallers. 

 

10.3.3. Subsistema de megafonia 
 

El sistema de megafonia està dissenyat per a transmetre fonts sonores als viatgers a les 
estacions com dins el material mòbil. Aquests fonts sonores poden ser: 

- Missatges pre-gravats o emesos directament pel controlador del PCC. 
- Música ambiental. 

Des del PCC es podrà seleccionar mitjançant una consola amb teclat una o vàries parades a les 
quals es vol enviar un missatge. Per realitzar aquesta funció, l’operador disposarà d’un 
micròfon amb els comandaments associats. 

Donat que les parades es troben en zona urbana, la megafonia haurà d’estar molt focalitzada 
en l’ àmbit de la parada i s’utilitzarà només per avisos i no per música o consell comercials. 

S’instal·laran a cada parada els següents equips 

- Amplificadors. 
- Altaveus en andanes. 
- Unitats de control remot. 

En paral·lel amb la sortida dels amplificadors cap als difusors, es connectarà l’entrada de la via 
de retorn. Aquesta mateixa entrada servirà per detectar si els difusors funcionen 
correctament. Si les condicions acústiques ho permeten, s’instal·laran altaveus integrats en els 
equips del sistema de teleindicadors i es col·locarà un altaveu en cadascuna de les cares dels 
panells teleindicadors per donar cobertura a tota l’estació. 
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La unitat de control és l’element més important de la instal·lació i de la que depèn la 
funcionalitat del sistema. Tindrà capacitat per controlar les entrades i les sortides mitjançant 
un bucle de comunicacions RS422. El control i funcionament de la unitat es realitzarà 
mitjançant les seves sortides, relés que s’encarregaran d’efectuar les commutacions d’àudio, 
així com d’activar les entrades de la pròpia unitat. La funció bàsica d’aquest equip serà la 
selecció de la senyal que s’emetrà a l’estació per la línia d’altaveus. 

A cada estació, la unitat de control s’encarregarà de: 

- Gestionar les ordres enviades des de la consola del PCC per mitjà del sistema de 
transmissió de dades per fibra òptica. 

- Informar del seu estat a l’ordinador de comunicacions del PCC de forma que aquest 
tindrà coneixement de la operativitat del sistema en el seu conjunt. 

Les entrades i sortides de les que disposarà l’equip són: 

- Entrades: línia de música ambiental, línia d’avisos del PCC i via de retorn d’andanes. 
- Sortides: sortida d’amplificador d’andana. 
- Comunicació: línia de dades. 

La unitat de control remot i els sistemes de megafonia s’ubicaran a l’interior dels armaris de 
comunicació de les estacions. 

 

10.3.4. Subsistema teleindicadors i d’ informació al viatger 
 

El sistema de teleindicadors té com a objectiu proporcionar informació als viatgers sobre el 
temps d’arribada i de destí dels tramvies, així com altres informacions de caràcter general i 
relatives a l’estat del servei. El sistema ha de ser capaç de: 

- Mostrar als viatgers cadascuna de les estacions de destí dels pròxims tramvies i els 
minuts que falten fins l’arribada dels mateixos. 

- Informar als viatgers sobre qualsevol incidència relativa al servei. 
- Actualització de la informació en temps real. 
- Mostrar als viatgers l’hora local. 

Els missatges que mostraran els teleindicadors podran ser introduïts des del lloc d’operador al 
PCC i des del propi servidor de teleindicadors. 

Els panells indicadors estaran constituïts per un conjunt de mòduls de cristall líquid o LEDs. Els 
panells d’andana exterior, intempèrie, tindran un grau de protecció mecànica elevat, per 
poder suportar les inclemències del temps i els actes vandàlics. 

Cadascuna de les línies formada per mòduls, haurà de poder ser orientada individualment en 
el sentit vertical per poder tenir una perfecta visió des de qualsevol punt de l’andana. Donada 
la naturalesa dels mòduls de cristall líquid, en el cas d’utilitzar aquesta tecnologia per formar 
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un panell teleindicador, el taulell haurà d’estar dotat d’una font de llum. També haurà de tenir 
en compte la necessitat d’incorporar-se un mínim de dos altaveus del sistema de megafonia. 

Els panells teleindicadors estaran ubicats en el punt central de les andanes a les estacions. El 
cablejat d’estació cap a aquests panells s’instal·larà per canalitzacions previstes a l’interior de 
les marquesines, plataformes o qualsevol altre sistema que els deixi inaccessibles a l’usuari. Pel 
disseny dels recolzaments haurà de tenir-se en compte la integració arquitectònica amb 
l’entorn de l’estació. Hi haurà d’haver dos tipus de cablejat pels teleindicadors: un per 
alimentació de 220 V i un altre per comunicació i dades adequat a la interfície elèctrica del 
tipus de canal que dóna el servei. 

Mitjançant aquest sistema integrat al vehicle, s’informarà al viatger de manera automàtica del 
nom de la següent parada i dels corresponents enllaços si s’escau. S’hauran d’utilitzar balises 
instal·lades en via i en el propi sistema de radiotelefonia, sempre i quan es garanteixi la 
precisió del punt on s’ha de donar l’avís. 

En la part superior de totes les portes d’accés de viatgers es col·locarà un esquema de tota la 
línia, indicant l’itinerari recorregut, el pendent i altres informacions de circulació i intercanvis. 
També s’indicaran amb indicadors lluminosos visibles per quin costat es baixarà fins arribar a la 
següent estació. 

 

10.3.5. Subsistema de control d’accessos i detecció de la 
intrusió 

 

L’objectiu d’aquest sistema és garantir l’accés segur a les subestacions elèctriques, PCC, tallers 
i cotxeres, armaris del sistema de transmissió... i permet: 

- Detectar una intrusió en espais controlats. 
- Senyalitzar una intrusió als operadors. 
- Restringir l’accés als espais controlats. 

El sistema disposarà d’una interfície amb el sistema de vídeo que permetrà la visualització i 
enregistrament d’imatges en el cas de possibles intrusions, la detecció de les quals ha de ser 
immediata. 
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11.1. Introducció 
 

Per tal d’establir els requisits generals per a l’especificació tècnica del material mòbil, cal 
considerar com a condicionant principal la necessitat d’interoperativitat entre el tram objecte 
d’aquest estudi i el sistema tramviari ja definit ens els trams construïts del Trambaix; és a dir 
que el material rodant ha de ser capaç de circular amb totes les garanties de fiabilitat i 
seguretat en el tram nou però també en l’antic. 

Aquest annex no quantifica la flota de material mòbil necessària, però sí sintetitza les 
característiques principals dels tramvies que actualment circulen a les xarxes del Trambaix, ja 
que són les característiques que haurien de reunir els vehicles en cas que es decidís que 
l’ampliació de la flota es realitzarà amb material rodant de diferent fabricant. 

 

11.2. Descripció general del vehicle tipus 
 

El vehicle tipus pertany a la família de vehicles Citadis d’ALSTOM. En concret és tracta del 
Citadis 302 de pis baix integral.  

El vehicle tindrà un disseny idèntic al dels vehicles que circularan en els corredors esmentats 
anteriorment, tant pel que fa a la forma del frontal com en la pintura exterior i el disseny 
interior, pensat expressament per a l’àrea de Barcelona. 

El vehicle és bidireccional, cada extrem comporta una cabina de conducció separada del 
compartiment de viatgers per un envà de vidre. 

La llargada del vehicle és de 32,3 m aproximadament, amb una amplada de 2,65m. Això 
permet una capacitat de 218 passatgers, (considerant 4 pas/m2) , 64 dels quals van asseguts. 

Cada unitat bàsica és autònoma, bicabina, articulada i 100% pis baix. 

El vehicle consta de cinc mòduls units entre si mitjançant articulacions i passadissos 
d'intercirculació. En cada un dels mòduls extrems s’hi munta un bogi motor, mentre que en el 
mòdul central s’hi munta un bogi remolc. Cada un dels mòduls intermedis va suspès entre el 
mòdul extrem i el mòdul central. 

En els mòduls amb bogi (M i NP) hi ha seients disposats transversalment sobre l’estructura que 
cobreix els bogis. Aquesta disposició permet assegurar un accés directe dels passatgers als 
seients des del nivell del terra (100% terra baix). 
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Figura 1: Esquema de la composició d’un vehicle 

 

Les cabines de conducció a cada extrem d’una unitat senzilla són idèntiques a nivell de disseny 
i funcionalitat. Serà possible ajuntar dos vehicles en una unitat doble, únicament acoblant la 
cabina “parell” d’un vehicle amb la cabina “imparell” del segon vehicle. Cada extrem d’una 
unitat senzilla està equipat amb elements mecànics i elèctrics (enganxall manual), que permet 
l’acoblament de dos trens.  

El vehicle disposa de dues portes senzilles i de quatre portes dobles per banda. L’alçària del 
terra al nivell de les portes és de 320 mm. Una lleugera inclinació permet passar a l’altura del 
terra del vehicle de 350 mm. 

 

11.2.1. Subministrament energètic 
 

El subministrament d’energia al tren tindrà les següents característiques: 

- Forma de subministrament: per línia de contacte i pantògraf, d’acord amb la xarxa de 
tracció. 

- Tensió nominal d’alimentació: 750 Vcc. La tensió real podrà variar entre els màxims 
previstos a la fitxa UIC 600, amb totes les prestacions nominals en el rang de tensions 
anterior. 

- Alçada de cable aeri: tenint en compte que ha de respectar-se la normativa vial 
aplicable l’alçada normal serà de 5,75 metres, en els encreuaments amb el trànsit 
rodat i, generalment, en els trams no exclosos. El rang real d’alçada funcional del 
pantògraf serà definit pel Contractista. Desviament màxim respecte l’eix de la via: +/- 
350 mm, aproximadament. 

- Rampa màxima del fil de contacte sobre el cap del carril: 1:200. 

La cadena de tracció, el convertidor auxiliar, les connexions i els equips d’aire condicionat 
estan disposats en caixes d’aparells al sostre dels vehicles. 

 

11.2.2. Equips 
 

- Bogis motors i remolc: tipus Arpège per a terra baix. 

Bogí 1 
 

C1 C2 NP M1 M2 

Bogí 2 
 

Bogí 3 
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- Enganxall manual a cada extrem de la unitat. 
- Estructura de caixa engalzada mitjançant cargols i reblons. 
- Portes amb obertura manual interior i exterior, una per mòdul M, una per costat del 

tramvia. 
- Portes oscil·lants-corredisses, algunes equipades amb un llindar mòbil que facilita 

l’accés al vehicle a l’estació. Una porta interior separarà la cabina de conducció del 
departament de passatgers. Cada mòdul M disposarà una porta senzilla que es podrà 
obrir de manera manual tant des de l’interior com des de l’exterior (una porta per 
banda). 

- Finestres fixes, excepte quatre (2 a cada extrem del tren) per assegurar la ventilació en 
cas de fallada a l’equip de climatització. 

- Sistema de tracció que comprèn 4 motors trifàsics autoventilats (2 per bogi motor), 
dos onduladors dobles de 750 V a IGBT (un per mòdul M), i el dispositiu de 
comandament elèctric corresponent. Un mateix ondulador alimenta en paral·lel els 
dos motors de tracció de cada bogi. 

- Motors refrigerats per aigua. 
- Sistema de frenada: 

o Fre elèctric: gràcies als motors de tracció que funcionen en generadors, els 
bogis motors poden frenar-se amb un esforç constant i continuat per 
pràcticament tots els valors de velocitat i qualsevol càrrega del tren (esforç de 
frenada corregit en funció de la càrrega). Un sistema antibloqueig controla la 
frenada per tal d’evitar el bloqueig de les rodes. 

o La frenada elèctrica funciona en recuperació (retorn d’energia de frenada a la 
catenària) o en reostat (dissipació de l’energia de frenada a les resistències de 
frenada muntades sobre el sostre dels vehicles). 

o Fre mecànic, d’accionament hidràulic: la frenada mecànica s’utilitza juntament 
amb la frenada elèctrica, sobretot en cas de fallada d’aquest en una part de la 
unitat. 

o Patins electromagnètics. 
- Climatització independent a les cabines de conducció. 
- Climatització als vagons de passatgers. El control electrònic del sistema de 

climatització permet la regulació de la temperatura, el registre i la comunicació de les 
fallades de l’equip, i l’assistència al manteniment. 

- Sistema SAE embarcat. 
- Ràdio embarcada. 
- Interfonia entre les cabines de conducció. 
- Sistema embarcat de telecomandament automàtic de les agulles. 
- Megafonia. 
- Panells indicadors de destinació exteriors (1 panell frontal a cada extrem, indicant, 

entre d’altres coses, el número de la línia, i 1 panell lateral a cada costat del mòdul 
NP). 

- Panells d’informació de viatgers embarcats (anunci estacions, etc.). 
- Sistema d’home mort de doble seguretat. 
- Alarmes per a passatgers. 
- Sistema antipatinatge/antibloqueig. 
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- Odòmetre. 
- Sistema d’ajuda a la conducció i al manteniment. 
- Sistema de gestió automatitzada de bitllets embarcat (12 cancel·ladores per vehicle). 
- Els equips de tracció-frenada, els equips del sistema d’informació i, en general, tots els 

equips que utilitzen el bus de comunicacions, estan connectats a una única xarxa de 
transmissió de dades. En cas de funcionament en unitat múltiple, la unió elèctrica 
entre els vehicles assegura la continuïtat d’aquesta xarxa. 

El quadre següent detalla els principals equips muntats a cada mòdul: 

M1 i M2 C1 i C2 NP 

- Cabina de conducció 

- Bogi motor 

- Enganxall manual 

- AC cabina de conducció 

- Panell frontal de 
destinació 

- Caixa baixa tensió 

- Caixa de tracció 

- Refrigeració motors 

- 2 portes senzilles 

- AC passatgers 

- Resistències de frenada 

- Caixa de bateries 

- 4 portes dobles 

- Bogi remolc 

- Disjuntor i precàrrega 

- Pantògraf 

- Panells laterals de 
destinació (1 a cada 
banda) 

Taula 1: Equips de cada mòdul 

El vehicle disposarà també de la senyalització exterior reglamentària (fars, llums de posició, 
llums de frenada, llums antiboira, etc.). Als costats, el vehicle tindrà llums intermitents per a la 
senyalització del vehicle a l’estació. 

S’ha previst un sistema de greixatge de les rodes, embarcat als trens. Aquest sistema es 
controlarà automàticament en funció de la posició dels trens a la via. De manera general, el 
greixatge es posarà en marxa a qualsevol corba amb un radi inferior a 80 m. 

 

11.2.3. Resum de les característiques principals del material 
mòbil: 

 

Concepte Dades 
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Composició 5 mòduls articulats 

Dimensions del tramvia  

- Longitud 32.517 mm 

- Amplada 2.650 mm 

- Alçària sense considerar el pantògraf 3.270 mm 

Nombre de portes per banda i mòdul 1 senzilla / 2 dobles / o / 2 dobles / 1 
senzilla 

Alçada terra (portes / zona passatgers) 320 / 350 mm 

Pas lliure entre les portes (senzilles/dobles)  800 mm / 1.300 mm 

Disposició dels seients Transversal 

Nombre de places (asseguts + 4 pas/m2,) 218 

Nombre de seients 64 

Pes (AW0) 39.900 kg 

Tipus de bogi Bogis ARPÈGE, 100% terra baix 

Material caixa Alumini i acer 

Tensió nominal de la línia 750 V cc 

Fre de servei Elèctric + Fricció 

Fre d’urgència  Fricció + Electromagnètic 

Fre d’emergència Elèctric + Fricció + Electromagnètic 

Fre d’estacionament Fricció, sobre els bogis motors 

Climatització Ventilació, calefacció, aire condicionat 

Accionament de les portes Elèctric 

Comandament i control Elèctric – Electrònic 

Resposta al foc NF F16-101 i 102 

Taula 2: Principals característiques del material mòbil 
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11.3. Interfícies del disseny de la línia – material mòbil 
 

Es relacionen a continuació les interfícies més importants de disseny amb el material mòbil, pel 
que es revisen cadascun dels principals elements dissenyats. 

 

11.3.1. Traçat 
 

S’han proposat els següents criteris principals del traçat que poden influir en l’especificació i la 
selecció definitiva del material mòbil: 

- Pendent màxima en la línia i a les seves parades: 
o Desitjable (en rampes sense màxim de longitud): 60%. 
o Absolut (operació, parada i arrancada segures, amb càrrega màxima de 2/3 

passatgers de peu/m2): 75 ‰, de manera que el material sigui capaç 
d’arrencar en elles a plena càrrega i amb la meitat de la motorització 
disponible, amb una acceleració residual de 0,01 g. S’indicarà quina longitud 
màxima amb aquest pendent admet el material proposat, suposant càrrega 
màxima. 

- Pendent màxima en les vies de servei sense passatgers (parada i arrancada segura, 
sense càrrega): 80%. 

- Radi vertical mínim a la línia: 
o Desitjable: 500 m. 
o Absolut: 300 m. 

- Radi horitzontal mínim en la línia i vies de servei: 
o Desitjable: 20 m. 
o Absolut: 18 m. 

- Ample de via: 1,435 metres. 
- Distància entre eixos de dues vies paral·leles en recta: 3,15 m (mínim). 
- Ample total de franja reservada mínim (1 via en recta): 3,65 m. 
- Ample total de franja reservada mínim (2 vies en recta): 6,30 m (sense pal central). 
- Peralt màxim: 

o En parades i estacions: 0%. 
o En trams compartits amb trànsit vial, vianants, etc. (compatible amb el 

pendent transversal del vial): 3%. 
o En trams exclusius: 10%. 

- Transicions entre rectes i corbes horitzontals circulars: clotoide o paràbola cúbica. 
- Gàlibs dinàmics i cinemàtics i les seves conseqüències en corbes horitzontals, circulars i 

de transició (a elaborar pel subministrador de material mòbil). 

En qualsevol cas, i de manera indicativa, complementàriament al present annex, es recullen els 
següents gàlibs indicatius: 

- Gàlib tramvia / obstacle vertical: 25 cm. 
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- Gàlib tramvia / vehicles inclosa senyalització vertical: 150 cm. 
- Gàlib tramvia / tramvia (entrevia 3,40 m): 75 cm. 
- Gàlib tramvia / tramvia en corba (radi 25): 65 cm. 

L’estudi de gàlibs s’ha obtingut com envolvent dels gàlibs d’alguns dels vehicles de 
subministradors reconeguts compatibles amb les especificacions requerides pel material mòbil 
dels tramvies del Baix Llobregat i Besòs, pel que es considera de plena aplicació en la unió de 
les dues xarxes. 

 

11.3.2. Via 
 

Les característiques de la via i del carril coincideixen amb les considerades pels tramvies de 
Llobregat i del Besòs.  

- Ample nominal de la via: 1435 mm. 
- Sobreample de via a les corbes: seran definits i justificats pel Contractista, d’acord amb 

la seva proposta de material mòbil. 
- Tipus de via: via en placa de formigó amb juntes especials pel recolzament de lloses, 

amb fixacions elàstiques i riostres alternades, elastòmetre sota patí, amb elements 
aïllants i elàstics entre el carril i el revestiment. Aquesta tipologia de superestructura, a 
més, dóna continuïtat a la tipologia plantejada en el sistema tramviaire del Besòs. 

- Evacuació d’emergència: lateral. 
- Materials de via: 
- Carril: carril de gorja Ri55N. 
- Fixacions elàstiques i riostres. 
- Desviaments: amb agulles tangencials i radi d’eix de la via desviada de 50 metres en 

línia i 25 metres en línies de servei (cotxeres, etc.). 

 

11.3.3. Parades i estacions 
 

S’indiquen els criteris més importants amb influència en el material mòbil: 

- Longitud d’andana en parades/estacions de 70 metres (incloses rampes d’accés). 
- Alçada del límit de l’andana sobre el cap de carril (50 mm menys que el pis interior del 

material mòbil): 280 mm. 
- Distància del límit de l’andana al material mòbil: 100 mm (excepcionalment 150 mm 

en parades en corba). 

Els valors anteriors es corresponen també amb els de la resta del sistema tramviaire de 
Barcelona. El disseny de la parada correspon al model tipus modular definit en altres parts 
d’aquest projecte.  
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11.3.4. Electrificació 
 

L'equip de tracció està constituït per semiconductors tipus IGBT, de corrent trifàsic.  

A fi d'augmentar la disponibilitat, i com a mesura de racionalització per a l'acabat, el 
manteniment i la reparació, en els mòduls extrems s'instal·len equips elèctrics idèntics. Aquest 
equipament comprèn quatre motors de corrent trifàsic refrigerats per aigua (dos per bogi 
motor), dos onduladors i el corresponent dispositiu de comandament elèctric. 

Cada ondulador doble està assignat al seu bogi corresponent. Els dos motors de tracció un bogi 
alimenten en paral·lel des d'aquest ondulador. 

Tanmateix, es senyalen els paràmetres fonamentals que s’han adoptat en el disseny de la 
xarxa de tracció de la línia aèria de contacte: 

Alçada del fil de contacte de subministrament elèctric sobre el cap del carril: 

- Màxim: 6,00 m. 
- Normal: 5,75 m. 
- Mínim (aplicable només en trajectes inaccessibles a altres vehicles, etc.): 3.75 m. 

Nivells de tensió (UNE-EN-50163): 

- Tensió nominal: 750 Vcc. 
- Tensió mínima: 500 Vcc. 
- Tensió màxima: 900 Vcc. 

S’ha suposat que la catenària està composada per un fil de contacte de 150 mm2 de secció. 

A efectes de retorn de corrent, el carril és el Ri55N, segons s’ha esmentat anteriorment, i 
garanteix l’aïllament adequat per minimitzar els efectes dels corrents estàtics. 

Pel dimensionament de la potència de les subestacions s’han adoptat les característiques 
habituals de metros lleugers (dimensions, pesos, tracció, etc.). 

 

11.3.5. Instal·lacions de seguretat i telecomunicacions 
 

Aquest apartat recull les interfícies més importants entre les instal·lacions de seguretat i 
comunicacions i el material mòbil. S’insisteix aquí en que, a més, haurà d’existir compatibilitat 
amb les instal·lacions i vehicles previstos per les línies del Baix Llobregat i del Besòs. 

El vehicle disposa de la senyalització exterior reglamentària, consistent en dos fars frontals 
amb llums de posició, curtes i llargues, i a la part posterior llums de posició, de fre i antiboira. 
En els laterals de cabina, el vehicle disposa també de llums de direcció (intermitents). 
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A més a més, disposa d’un panell frontal de destinació, amb el nombre de línia, així com un 
panell de destinació a cada lateral de la part central del vehicle. 

Com a comunicació el vehicle disposa d’un sistema de Tren-Terra que possibilita la 
comunicació entre el lloc de comandament central (PCC) i el conductor, així com l’emissió de 
missatges als passatgers des del PCC, prèvia autorització del conductor. 

Així mateix, el material mòbil acull: 

- Equipament de control d’agulles embarcat: aquest equip estarà format per la 
corresponent unitat de control embarcada, botonera de control directe d’agulles pel 
maquinista, integrada en el pupitre de conducció, i la corresponent interfase amb 
l’ordinador embarcat (que es troba s’inclou en el propi material mòbil), amés de les 
corresponents antenes. 

- Equip de radio (veu i dades): aquest equip donarà servei de comunicació vocal 
bidireccional al maquinista amb el PCC. De la mateixa manera, estarà connectat al 
sistema de megafonia del propi vehicle. L’equip de radio donarà servei de transmissió i 
recepció de dades. Mitjançant les corresponents interfícies amb l’ordinador embarcat 
interactuarà amb el sistema d’indicadors i transmetrà dades del sistema de bitlletatge i 
de la posició i estat del vehicle. 

Els dos equips tenen també interfície amb l’ordinador embarcat (que es troba inclòs en el 
propi material mòbil). 

 

11.4. Accessibilitat per les persones de mobilitat reduïda 
 

El sistema haurà de ser totalment accessible i utilitzable amb seguretat per persones de 
mobilitat reduïda (PMR), inclosos els que van en cadires de rodes, i haurà de complir el més 
estricte dels requeriments aplicables, inclosa la normativa de la Generalitat de Catalunya 
vigent sobre aquesta matèria, especialment la llei del 25 de Novembre de 1991 d’Accessibilitat 
i Supressió de Barreres Arquitectòniques, així com la normativa estatal aplicable.  

En aquest sentit el material mòbil haurà de disposar de: 

- 100% de pis baix, i conseqüentment, andana baixa, amb accés mitjançant rampes. 
- Reservar espai en els vehicles per cadires de rodes, cotxets de bebès, etc. 
- Senyalització per usuaris, inclosos incidents, si s’escau. 

El projecte constructiu del material mòbil i de implantació final de la línia es realitzaran 
proporcionant les mesures necessàries per assegurar aquesta accessibilitat. 
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11.5. Components del material mòbil 
 

Si es decidís que l’ampliació de la flota de tramvies s’ha de realitzar amb un model diferent de 
vehicles, el disseny, fabricació, proves i integració del material mòbil haurà d’estar d’acord 
amb la resta d’equips. En aquest sentit, es relacionen de forma no exhaustiva els components 
del material mòbil que haurien de definir-se i coordinar-se. A més, es relacionen una sèrie de 
documents que el fabricant hauria de proporcionar igualment. 

- Característiques de l’entorn del material mòbil: 
o Característiques de la via. 
o Subministrament d’energia. 
o Senyalització i comunicacions tren-terra. 
o Andanes. 
o Condicions climatològiques. 

- Característiques del material mòbil: 
o Consideracions prèvies. 
o Característiques generals. 
o Gàlib del material mòbil. 
o Normativa aplicable. 
o Anàlisis de prestacions. 
o Caixa. 
o Posició de conducció. 
o Enganxada. 
o Portes. 
o Finestres. 
o Seients. 
o Terra. 
o Elements de recolzament, suspensió, guiat i rodadura. 
o Sistema de tracció. 
o Sistema de frenada. 
o Equip antilliscament. 
o Sistemes de comunicació interior. 
o Enllumenat. 
o Ventilació, calefacció i climatització. 
o Sistemes d’informació al passatger. 
o Sol·licitud de parada. 
o Equips d’emergència. 
o Comportament en cas de foc. 
o Confort. 
o Aïllament tèrmic i acústic. 
o Vibracions. 
o Acústica. 
o Fars, senyalització lluminosa i acústica externes. 
o Materials. 

ANNEX 11: Material Mòbil 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

11 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

o Assaigs. 
- Altres funcions: 

o Manual de manteniment. 
o Manual d’operació. 
o Formació de personal. 
o Fiabilitat del material. 
o Garantia i assistència tècnica. 

- Documents a presentar: 
o Llistat de compliment de requisits. 
o Característiques tècniques i prestacions de vehicle proposat. 
o Descripció detallada del vehicle proposat. 
o Llista de materials i la seva classificació. 
o Anàlisis de seguretat. 
o Càlcul de itinerari de les línies. 
o Pla/programa de treball. 
o Pla General de manteniment. 
o Llista dels components principals. 
o Llista de recanvis inclosos en el subministrament. 
o Llista d’eines o equips especials pel manteniment. 
o Pla d’assaigs. 
o Pla de fiabilitat i Pla de control de la fiabilitat. 
o Pla de conjunt del vehicle proposat. 
o Pla de situació dels principals equipaments del vehicle. 
o Esquemes elèctrics. Electrònics i pneumàtics del vehicle. 
o Càlculs i plànols de gàlibs. 
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ANNEX 12. CÀLCUL DEL PAS INFERIOR DE LA PLAÇA DE FRANCESC 
MACIÀ 
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12.1. Descripció general de l’estructura 
 

Actualment la línia del Trambaix arriba per la Diagonal, fins just abans d’arribar a la Plaça de 
Francesc Macià. El traçat proposat pretén creuar la plaça cap a l’Avinguda de Tarradellas, que 
suposa fer un gir de 300º aproximadament. A més de tractar-se d’un gir mol pronunciat, hi ha 
molt poc espai disponible. 

Degut a que la Plaça de Francesc Macià està fortament dominada per l’abundant trànsit rodat, 
la solució que s’adoptarà per creuar la plaça és la de construir un pas inferior perquè el tramvia 
pugui passar sense envair l’espai actual reservat als vehicles. 

L’estructura que en aquest apartat es definirà constarà bàsicament de 4 parts: 

- Rampa d’accés per l’Avinguda Diagonal, a cel obert. 
- Pas inferior per sota la Plaça de Francesc Macià, cobert. 
- Estació del tramvia a l’Avinguda de Tarradellas, amb andanes laterals, deprimida però 

a cel obert. 
- Rampa d’accés per l’Avinguda de Josep Tarradellas, a cel obert. 

 

12.1.1. Característiques geomètriques 
 

Per determinar les dimensions de l’estructura cal veure primer quines són les limitacions en 
traçat que té el tramvia. 

Les característiques que afecten a la construcció d’aquest pas inferior són: 

- Radi mínim de la línia: 25 m. 
- Pendent màxim sense límit de longitud: 6%. 
- Pendent màxim absolut: 7%. 
- Alçada mínima del fil de subministrament elèctric: 4 m (inaccessible a altres vehicles). 
- Longitud habitual de l’andana: 65 m (mínim 62,4 m). 

També cal tenir en compte que els carrers per on discorre el traçat no són totalment plans, ja 
que la Diagonal te una inclinació del 1,35% i Tarradellas un 1,01%. 

Amb aquesta informació, i les limitacions d’espai que ofereix la pròpia Plaça de Francesc 
Macià, es proposa la construcció d’un pas inferior amb les dimensions següents: 

- Rampa d’entrada recta de 10,27 m d’amplada i 226,89 m de longitud, amb una 
inclinació constant del 5%. 

- Tram cobert en corba, amb un radi interior de 30 m i exterior de 40,27 m. Aquest tram 
tindrà inclinació nul·la per facilitat constructiva, i tindrà una profunditat mínima de 6 m 
respecte la superfície. El punt amb menor profunditat serà el de la sortida de 
Tarradellas amb 6 m, mentre que a l’entrada per la Diagonal l’alçada arriba als 8,25 m. 

ANNEX 12: Càlcul del Pas Inferior de la Plaça de de Francesc Macià 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

2 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

- Estació deprimida però a cel obert de 65 m de llarg per 25 m d’ample. La profunditat 
màxima serà de 6 m, al costat muntanya, i de 5,25 m al costat mar. L’estació disposarà 
de rampes i escales per accedir-hi. 

- Rampa de sortida recta de 10,27 m d’ample i 84,98 m de llarg. La pendent serà també 
de 5%. 

 

L’estructura es realitzarà mitjançant pantalles en totes les parts de 2,5 m de llarg i 80 cm de 
gruix i profunditats variables fins als 12 m. La part corba es cobrirà amb una llosa de formigó 
armat de 80 cm de gruix recolzada sobre les pantalles de formigó. Per tancar el suport de la 
llosa, tant a l’entrada com a la sortida s’instal·laran dues bigues de 10,27 m de llum, quadrades 
i de 80 cm de costat, igual que la llosa. 

 

12.1.2. Materials i càrregues considerades 
 

12.1.1.1. Materials 
 

L’estructura es situa al centre de la ciutat de Barcelona, i per tant es considerarà un ambient 
IIa. Es considera també la vida útil del projecte de 100 anys. Per tant, els elements estructurals 
es realitzaran amb els següents materials: 

- HA-35/B/20/IIa 
- Acer passiu de les armadures B500SD 
- Recobriment: rnom = rmin + Δr = 30 mm + 5 mm = 35 mm 

En obra civil és més habitual utilitzar formigó HA-35 ja que proporciona més resistència i va bé 
per a la durabilitat. A més, en el present projecte convé reduir al màxim el procés de 
construcció del pas inferior, per minimitzar l’afectació del trànsit a la plaça de Francesc Macià. 

 

12.1.1.2. Càrregues considerades 
 

Segons la Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera 
(IAP-11) i el Código tècnico de la Edificación (CTE), les càrregues considerades en el càlcul 
estructural són les següents: 

Càrregues permanents: 

- Es considera el pes propi del formigó de 25 kN/m3. 
- Càrrega morta (paviment de calçada i voreres, conductes de serveis, etc.) de 2,5 

kN/m2. 

Sobrecàrregues: 
ANNEX 12: Càlcul del Pas Inferior de la Plaça de de Francesc Macià 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

3 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

- Sobrecàrrega uniforme de 20 kN/m2 causada per l’acció més desfavorable d’un vehicle 
de gran tonatge (12.000 kg en 3x2 m de superfície). S’ha considerat que tot el taulell 
pot estar sotmès a aquest esforç, per estar del costat de la seguretat, ja que es força 
complicat quines podrien ser les càrregues a les que ha estat sotmesa l’estructura, per 
les seves característiques geomètriques singulars i per la posició relativa respecte els 
vehicles que hi passaran per sobre. Al trobar-se l’estructura dins la rotonda, els 
vehicles poden passar en moltes direccions diferents, amb la qual cosa no s’ha pogut 
aplicar la normativa de ponts, que divideix el taulell en carrils i aquí no es donen. 

- Sobrecàrrega a tot el taulell de 4kN/m2 segons les recomanacions del CTE i d’altres 
normatives de carreteres. Tot i que possiblement consideri les accions produïdes pel 
trànsit normal (inclòs dintre l’anterior punt), es considera per seguir estant del costat 
de la seguretat. 

Coeficients de majoració: 

- Permanents: 1,35 
- Sobrecàrregues: 1,5 

 

12.2. Càlcul estructural 
 

Per realitzar les diferents unitats d’obra s’han utilitzat diferents complements del programa 
CYPE. CYPE Muros Pantalla, pel càlcul de les pantalles, i CYPECAD pel càlcul de la llosa superior. 

D’aquesta manera, primer s’ha realitzat el càlcul estructural de la llosa de formigó, per 
determinar els esforços als que sotmet a les pantalles, per després poder realitzar el càlcul de 
les pantalles. 

 

12.2.1. Llosa 
 

La llosa ha estat calculada amb el programa CYPECAD, complement de CYPE. 

La llosa serveix per cobrir la part en corba de tota l’estructura plantejada, de manera que la 
seva forma és la d’una porció de corona circular. Le dimensions, com ja s’han comentat son de 
10,27 m d’ample, amb un radi interior de 30 m i exterior de 40,27 m. En realitat els murs que la 
suporten no són circulars, sinó que són una successió de pantalles rectes de 2,5 m de longitud. 
D’aquesta manera la llosa queda delimitada per una poligonal de 2,5m de constat circumscrita 
a la circumferència de radi 30, i una altra pel tram de radi 40,27. En total hi ha 27 pantalles al 
costat interior, i 35 pantalles al costat exterior. 

Per tancar el perímetre de la llosa, a les dues entrades s’hi ha col·locat unes bigues quadrades 
de 80 cm i una llum de 10,27 m. 
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Tot i que la llosa té una petita inclinació, al haver uns 2 m de desnivell entre el punt més elevat 
i el més baix (separats uns 70 m), s’ha realitzat la simplificació de fer-la horitzontal, ja que la 
pendent és molt reduïda, i perquè el programa presenta problemes de condicions de contorn 
al introduir una superfície amb tant poca inclinació i un perímetre tant complex (54 costats en 
total, 52 pantalles i 2 bigues). 

 

12.2.1.1. Llistat de dades de la obra 
 

 

Listado de datos de la obra  CYPECAD 

LLOSA DEFINITIVA  Fecha: 22/11/13 

 

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2014 

Número de licencia: 120040 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: LLOSA DEFINITIVA  

Clave: LLOSA DEFINITIVA 
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS  
4.1.- Gravitatorias 

Planta S.C.U 
(kN/m²) 

Cargas muertas 
(kN/m²) 

Llosa 24.0 2.5 
Cimentación 0.0 0.0   

 
 
4.4.- Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 
Sobrecarga de uso  

 

5.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
- Donde: 

  

Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de 
combinación (ψ) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
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Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.350 1.350   
3 1.000 1.000 1.500 
4 1.350 1.350 1.500  

  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.600 1.600   
3 1.000 1.000 1.600 
4 1.600 1.600 1.600  

  

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.000  

  
 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

1 Llosa 1 Llosa 6.00 0.00 
0 Cimentación       -6.00  

  
 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y 
MUROS  
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8.1.- Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 
Referenci

a 
Tipo muro GI- 

GF 
Vértices 

Inicial                   Final 
Plant

a 
Dimensiones 

Izquierda+Derecha=T
otal 

M1 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( -9.34, 28.85) ( -7.23, 
29.53) 

1 0.4+0.4=0.8 

M2 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( -7.23, 29.53) ( -4.77, 
30.02) 

1 0.4+0.4=0.8 

M3 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( -4.77, 30.02) ( -2.28, 
30.32) 

1 0.4+0.4=0.8 

M4 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( -2.28, 30.32) (  0.24, 
30.40) 

1 0.4+0.4=0.8 

M5 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (  0.24, 30.40) (  2.75, 
30.28) 

1 0.4+0.4=0.8 

M6 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (  2.75, 30.28) (  5.24, 
29.95) 

1 0.4+0.4=0.8 

M7 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (  5.24, 29.95) (  7.69, 
29.41) 

1 0.4+0.4=0.8 

M8 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (  7.69, 29.41) ( 10.09, 
28.68) 

1 0.4+0.4=0.8 

M9 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 10.09, 28.68) ( 12.43, 
27.74) 

1 0.4+0.4=0.8 

M10 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 12.43, 27.74) ( 14.68, 
26.62) 

1 0.4+0.4=0.8 

M11 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 14.68, 26.62) ( 16.82, 
25.32) 

1 0.4+0.4=0.8 

M12 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 16.82, 25.32) ( 18.86, 
23.84) 

1 0.4+0.4=0.8 

M13 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 18.86, 23.84) ( 20.76, 
22.21) 

1 0.4+0.4=0.8 

M14 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 20.76, 22.21) ( 22.53, 
20.42) 

1 0.4+0.4=0.8 

M15 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 22.53, 20.42) ( 24.13, 
18.49) 

1 0.4+0.4=0.8 

M16 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 24.13, 18.49) ( 25.58, 
16.43) 

1 0.4+0.4=0.8 

M17 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 25.58, 16.43) ( 26.85, 
14.26) 

1 0.4+0.4=0.8 

M18 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 26.85, 14.26) ( 27.93, 
12.00) 

1 0.4+0.4=0.8 

M19 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 27.93, 12.00) ( 28.83,  
9.65) 

1 0.4+0.4=0.8 

M20 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 28.83,  9.65) ( 29.53,  
7.23) 

1 0.4+0.4=0.8 

M21 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 29.53,  7.23) ( 30.02,  
4.77) 

1 0.4+0.4=0.8 

M22 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 30.02,  4.77) ( 30.32,  
2.28) 

1 0.4+0.4=0.8 

M23 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 30.40, -0.24) ( 30.32,  
2.28) 

1 0.4+0.4=0.8 

M24 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 30.28, -2.74) ( 30.40, -
0.24) 

1 0.4+0.4=0.8 
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Referenci
a 

Tipo muro GI- 
GF 

Vértices 
Inicial                   Final 

Plant
a 

Dimensiones 
Izquierda+Derecha=T

otal 
M25 Muro de hormigón 

armado 
0-1 ( 29.95, -5.24) ( 30.28, -

2.74) 
1 0.4+0.4=0.8 

M26 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 29.41, -7.69) ( 29.95, -
5.24) 

1 0.4+0.4=0.8 

M27 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 28.96, -9.11) ( 29.41, -
7.69) 

1 0.4+0.4=0.8 

M28 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (-12.25, 37.86) ( -9.87, 
38.63) 

1 0.4+0.4=0.8 

M29 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( -9.87, 38.63) ( -7.43, 
39.17) 

1 0.4+0.4=0.8 

M39 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 14.72, 37.05) ( 17.02, 
36.06) 

1 0.4+0.4=0.8 

M40 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 17.02, 36.06) ( 19.25, 
34.92) 

1 0.4+0.4=0.8 

M41 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 19.25, 34.92) ( 21.40, 
33.64) 

1 0.4+0.4=0.8 

M42 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 21.40, 33.64) ( 23.47, 
32.23) 

1 0.4+0.4=0.8 

M43 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 23.47, 32.23) ( 25.45, 
30.69) 

1 0.4+0.4=0.8 

M44 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 25.45, 30.69) ( 27.33, 
29.03) 

1 0.4+0.4=0.8 

M45 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 27.33, 29.03) ( 29.10, 
27.26) 

1 0.4+0.4=0.8 

M46 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 29.10, 27.26) ( 30.75, 
25.38) 

1 0.4+0.4=0.8 

M47 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 30.75, 25.38) ( 32.28, 
23.40) 

1 0.4+0.4=0.8 

M48 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 32.28, 23.40) ( 33.69, 
21.32) 

1 0.4+0.4=0.8 

M49 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 33.69, 21.32) ( 34.96, 
19.17) 

1 0.4+0.4=0.8 

M50 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 34.96, 19.17) ( 36.09, 
16.93) 

1 0.4+0.4=0.8 

M51 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 36.09, 16.93) ( 37.09, 
14.63) 

1 0.4+0.4=0.8 

M52 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 37.09, 14.63) ( 37.93, 
12.28) 

1 0.4+0.4=0.8 

M55 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 39.17,  7.43) ( 39.56,  
4.95) 

1 0.4+0.4=0.8 

M56 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 39.56,  4.95) ( 39.79,  
2.46) 

1 0.4+0.4=0.8 

M57 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 39.87, -0.05) ( 39.79,  
2.46) 

1 0.4+0.4=0.8 

M58 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 39.79, -2.55) ( 39.87, -
0.05) 

1 0.4+0.4=0.8 

M59 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 39.55, -5.04) ( 39.79, -
2.55) 

1 0.4+0.4=0.8 

M60 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 39.16, -7.52) ( 39.55, -
5.04) 

1 0.4+0.4=0.8 

M61 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 38.61, -9.96) ( 39.16, -
7.52) 

1 0.4+0.4=0.8 

M62 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 37.98,-11.95) ( 38.61, -
9.96) 

1 0.4+0.4=0.8 

M30 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( -7.43, 39.17) ( -4.95, 
39.56) 

1 0.4+0.4=0.8 
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Referenci
a 

Tipo muro GI- 
GF 

Vértices 
Inicial                   Final 

Plant
a 

Dimensiones 
Izquierda+Derecha=T

otal 
M31 Muro de hormigón 

armado 
0-1 ( -4.95, 39.56) ( -2.46, 

39.79) 
1 0.4+0.4=0.8 

M32 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( -2.46, 39.79) (  0.05, 
39.87) 

1 0.4+0.4=0.8 

M33 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (  0.05, 39.87) (  2.55, 
39.79) 

1 0.4+0.4=0.8 

M34 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (  2.55, 39.79) (  5.04, 
39.55) 

1 0.4+0.4=0.8 

M35 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (  5.04, 39.55) (  7.52, 
39.16) 

1 0.4+0.4=0.8 

M36 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (  7.52, 39.16) (  9.96, 
38.61) 

1 0.4+0.4=0.8 

M37 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (  9.96, 38.61) ( 12.36, 
37.90) 

1 0.4+0.4=0.8 

M38 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 12.36, 37.90) ( 14.72, 
37.05) 

1 0.4+0.4=0.8 

M53 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 37.93, 12.28) ( 38.63,  
9.87) 

1 0.4+0.4=0.8 

M54 Muro de hormigón 
armado 

0-1 ( 38.63,  9.87) ( 39.17,  
7.43) 

1 0.4+0.4=0.8 
 

Empujes y zapata del muro 
Referencia Empujes Zapata del muro 
M1 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M2 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M3 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M4 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M5 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M6 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M7 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M8 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 
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Referencia Empujes Zapata del muro 
M9 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M10 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M11 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M12 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M13 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M14 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M15 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M16 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M17 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M18 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M19 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M20 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M21 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M22 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 
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Referencia Empujes Zapata del muro 
M23 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M24 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M25 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M26 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M27 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M28 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M29 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M39 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M40 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M41 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M42 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M43 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M44 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M45 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 
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Referencia Empujes Zapata del muro 
M46 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M47 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M48 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M49 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M50 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M51 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M52 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M55 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M56 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M57 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M58 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M59 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M60 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M61 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 
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Referencia Empujes Zapata del muro 
M62 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M30 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M31 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M32 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M33 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M34 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M35 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M36 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M37 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M38 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M53 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

M54 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Con vinculación exterior 

  

9.- MATERIALES UTILIZADOS  
9.1.- Hormigones 
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-35; fck = 35 MPa; γc = 1.50 

 
 
9.2.- Aceros por elemento y posición  
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9.2.1.- Aceros en barras 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; γs = 1.15 

 
 
9.2.2.- Aceros en perfiles 
  

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(MPa) 

Módulo de elasticidad 
(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 
Acero laminado  S275  275 210 

 

12.2.1.2. Coeficients utilitzats en el model 
 

  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso  
  

  Categoría de uso 
A. Zonas residenciales 

  
  E.L.U. de rotura. Hormigón 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  E.L.U. de rotura. Aluminio 
EC 
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  
Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   
2 1.350 1.350   
3 1.000 1.000 1.500 
4 1.350 1.350 1.500  

  
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  
Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   
2 1.600 1.600   
3 1.000 1.000 1.600 
4 1.600 1.600 1.600  

  
  E.L.U. de rotura. Acero conformado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  E.L.U. de rotura. Madera 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
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1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 

Comb. PP CM Qa 
1 0.800 0.800   
2 1.350 1.350   
3 0.800 0.800 1.500 
4 1.350 1.350 1.500  

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 
Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 0.500  

  
  Tensiones sobre el terreno 

Acciones características 
  Desplazamientos 

Acciones características 
  

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.000 

 

12.2.1.3. Dimensionament de les armadures: 
 

Amb els resultats obtinguts, el programa dimensiona els armats necessaris per suportar les 
càrregues definides. A l’Apèndix I d’aquest annex, es presenta la taula amb les disposicions de 
les armadures de la llosa, obtingudes amb el programa de càlcul CYPECAD. 

A l’ANNEX 3 es troben plànols amb els detalls de les armadures tant superiors com inferiors. 

 

12.2.1.4. Resum dels resultats del dimensionament de la llosa 
 

 

Cuantías de obra   

LLOSA DEFINITIVA Fecha: 22/11/13 

 

Llosa - Superficie total: 789.63 m2 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) 
Forjados 652.77 522.22 31360 
Vigas 136.86 11.09 694 
 Encofrado lateral 139.42     
Muros 1845.21 738.09 23103 
Pilares (Sup. Encofrado) 0.00     

Total 2774.26 1271.40 55157 
Índices (por m2) 3.513 1.610 69.85   
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12.2.2. Bigues 
 

12.2.2.1. Llistat dades d’obra 
 

Listado de medición de vigas 

Obra: LLOSA DEFINITIVA 

Fecha: 22/11/2013 20:51:46 
 
Materiales: 

Hormigón: HA-35, Yc=1.5 

Acero: B 500 S, Ys=1.15 

  Tipo A.neg. 
kg 

A.pos. 
kg 

A.piel 
kg 

A.est. 
kg 

Total 
kg 

Ø8 
kg 

Ø10 
kg 

Ø12 
kg 

Ø16 
kg 

Ø25 
kg 

V.horm. 
m³ 

Llosa 
*Pórtico 1 
1(B3-B2) 

  
  
Plana 

  
  

87.7 

  
  
164.8 

  
  
16.6 

  
  
71.8 

  
  
340.9 

  
  
88.4 

  
  
26.4 

  
  
27.2 

  
  
34.1 

  
  
164.8 

  
  

5.537 
*Pórtico 2 
1(B1-B0) 

  
Plana 

  
89.1 

  
112.5 

  
16.6 

  
71.8 

  
290.0 

  
88.4 

  
78.6 

  
66.0 

  
57.0   

  
5.550 

Total Llosa   176.8 277.3 33.2 143.6 630.9 176.8 105.0 93.2 91.1 164.8 11.087 
Total Obra   176.8 277.3 33.2 143.6 630.9 176.8 105.0 93.2 91.1 164.8 11.087  
    - A.neg.: Armado de negativos 

    - A.pos.: Armado de positivos 

    - A.piel: Armado piel 

    - A.est.: Armado estribos 

 

Listado de medición de vigas 

Obra: LLOSA DEFINITIVA 

Fecha: 22/11/2013 20:51:46 
 
Materiales: 

Hormigón: HA-35, Yc=1.5 

Acero: B 500 S, Ys=1.15 

Resumen de medición (+10%) 

  Tipo Acero Ø8 
kg 

Ø10 
kg 

Ø12 
kg 

Ø16 
kg 

Ø25 
kg 

Total 
kg 

Llosa B 500 S, Ys=1.15 194.5 115.5 102.5 100.2 181.3 694.0 
Total Obra   194.5 115.5 102.5 100.2 181.3 694.0  

 

12.2.2.2. Comprovació ELU 
 

 

Comprobaciones E.L.U. CYPECAD 

LLOSA DEFINITIVA Fecha: 22/11/13 
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VIGAS 
Vigas 

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

B3 - B2 Cumple Cumple '7.894 m' 
η = 59.6 

'8.073 m' 
η = 62.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 

η = 62.6 

B1 - B0 Cumple Cumple '7.914 m' 
η = 56.5 

'0.758 m' 
η = 55.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 

η = 56.5 
Notación: 

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst : Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl : Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXs t: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYs t: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl : Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st : Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.  

  

Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 

B3 - B2 x: 4.341 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B1 - B0 x: 5.07 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

Notación: 
σc: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
σsr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.  

  

  

Comprobaciones de flecha 

Vigas 

Sobrecarga 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estado 

B3 - B2 fi,Q: 0.59 mm 
fi,Q,lim: 24.72 mm 

fT,max: 1.56 mm 
fT,lim: 27.30 mm 

fA,max: 1.55 mm 
fA,lim: 21.63 mm CUMPLE 

B1 - B0 fi,Q: 0.57 mm 
fi,Q,lim: 24.78 mm 

fT,max: 1.52 mm 
fT,lim: 27.34 mm 

fA,max: 1.50 mm 
fA,lim: 21.68 mm CUMPLE 

 

12.2.2.3. Armat de les bigues 
 

Els armats resultants, segons el model de càlcul aplicat amb CYPECAD. 

 

Listado de armado de vigas CYPECAD 
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LLOSA DEFINITIVA  Fecha: 22/11/13 

 
 
1.1.- Pórtico 1 

 
  

Pórtico 1 Tramo: B3-B2 
Sección 80x80 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [kN·m] -339.22 -- -343.99 

x [m] 0.00 -- 8.65 
Momento 
máx. [kN·m] 262.35 342.13 256.70 

x [m] 2.81 4.34 5.89 
Cortante mín. [kN] -- -86.21 -308.11 
x [m] -- 5.76 8.65 
Cortante 
máx. [kN] 306.80 90.61 -- 

x [m] 0.00 2.94 -- 
Torsor mín. [kN] -5.67 -4.79 -3.50 
x [m] 0.24 4.09 6.40 
Torsor máx. [kN] 4.37 5.59 21.25 
x [m] 2.81 4.86 8.46 

Área Sup. [cm²] 

Re
al 17.97 3.14 17.97 

Nec
. 17.92 0.00 17.92 
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Pórtico 1 Tramo: B3-B2 
Sección 80x80 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Área Inf. [cm²] 

Re
al 19.64 19.64 19.64 

Nec
. 17.92 17.92 17.92 

Área Transv. [cm²/
m] 

Re
al 8.04 8.04 8.04 

Nec
. 7.88 7.88 7.88 

F. Sobrecarga 0.59 mm, L/14628 (L: 8.65 m) 
F. Activa 1.55 mm, L/5583 (L: 8.65 m) 
F. A plazo infinito 1.56 mm, L/5530 (L: 8.65 m)  
  
 
1.2.- Pórtico 2 

 
  

Pórtico 2 Tramo: B1-B0 
Sección 80x80 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [kN·m] -295.76 -- -270.90 

x [m] 0.00 -- 8.67 
Momento 
máx. [kN·m] 248.42 311.20 255.81 

x [m] 2.80 5.07 5.83 
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Pórtico 2 Tramo: B1-B0 
Sección 80x80 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Cortante mín. [kN] -- -101.10 -248.75 
x [m] -- 5.76 8.36 
Cortante 
máx. [kN] 304.72 86.11 -- 

x [m] 0.00 2.91 -- 
Torsor mín. [kN] -6.55 -13.65 -15.62 
x [m] 0.16 4.69 8.47 
Torsor máx. [kN] 4.18 2.57 7.56 
x [m] 1.29 5.36 7.69 

Área Sup. [cm²] 

Re
al 17.97 3.14 17.97 

Nec
. 17.92 0.00 17.92 

Área Inf. [cm²] 

Re
al 17.97 17.97 17.97 

Nec
. 17.92 17.92 17.92 

Área Transv. [cm²/
m] 

Re
al 8.04 8.04 8.04 

Nec
. 7.88 7.88 7.88 

F. Sobrecarga 0.57 mm, L/15113 (L: 8.67 m) 
F. Activa 1.50 mm, L/5768 (L: 8.67 m) 
F. A plazo infinito 1.52 mm, L/5713 (L: 8.67 m)  
 

 

12.2.3. Murs pantalla 
 

Pel dimensionament de les pantalles s’ha utilitzat el complement Muros Pantalla del programa 
CYPE. 

S’han dimensionat diferents murs pantalla en funció de la profunditat d’excavació, i també 
s’ha diferenciat el càlcul per les pantalles que suporten la llosa superior, i les que no. La 
profunditat màxima d’excavació és de 8 m, i s’han col·locat pantalles a partir d’una profunditat 
d’uns 80cm aproximadament. Tots els murs pantalla tenen 2,5 m de longitud i 0,8 m de gruix. 

D’aquesta manera, s’han dimensionat les següents 4 pantalles diferents: 

- Pantalla de 12 m de profunditat amb la llosa superior, per excavacions de fins a 8 m. 
- Pantalla de 12 m sense llosa, per excavacions de fins a 8 m. 
- Pantalla de 8 m, sense llosa, per excavacions de fins a 5 m. 
- Pantalla de 6 m, sense llosa, per a excavacions de fins a 4 m. 

El dimensionament de les pantalles contempla les diferents fases constructives, i aquestes 
estan definides per a cada cas. En el cas de les pantalles més profundes, ha sigut necessari 
instal·lar uns ancoratges passius, per prevenir unes fletxes a la part superior massa grans. 
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12.2.3.1. Pantalla de 12 m amb llosa superior 
 

 

Selección de listados CYPE Muros 
Pantalla 

Pantalla definitiva Fecha: 23/11/13 

 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-30, Control Estadístico 

Acero: B 500 S, Control Normal 

Clase de exposición: Clase IIa 

Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.08 g 

No se considera el sismo en las fases constructivas 

Mayoración esfuerzos en hipótesis sísmica: 1.00  

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Muro pantalla de hormigón armado 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 33.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 33.0 % 

Profundidad del nivel freático: 17.00 m 

  

ESTRATOS 
  

Referencia
s 

Cota 
superior Descripción Coeficientes de 

empuje 
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Referencia
s 

Cota 
superior Descripción Coeficientes de 

empuje 
1 - CAPA 
R 

0.00 m Densidad aparente: 17.5 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.8 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 7.85 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 9810.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 9810.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.37 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 3.08 
Activo intradós: 0.37 
Reposo intradós: 
0.58 
Pasivo intradós: 3.08 

2 - CAPA 
A 

-1.50 m Densidad aparente: 20.4 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.3 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 26 grados 
Cohesión: 19.62 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 19620.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 19620.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.36 
Reposo trasdós: 0.56 
Pasivo trasdós: 3.25 
Activo intradós: 0.36 
Reposo intradós: 
0.56 
Pasivo intradós: 3.25 

3 - CAPA 
B 

-4.00 m Densidad aparente: 20.2 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.8 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 27 grados 
Cohesión: 22.56 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 9810.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 9810.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.34 
Reposo trasdós: 0.55 
Pasivo trasdós: 3.43 
Activo intradós: 0.34 
Reposo intradós: 
0.55 
Pasivo intradós: 3.43 

4 - CAPA 
C 

-11.00 m Densidad aparente: 20.8 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.8 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 28 grados 
Cohesión: 21.58 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 29430.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 29430.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.53 
Pasivo trasdós: 3.63 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 
0.53 
Pasivo intradós: 3.63 
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

  

6.- GEOMETRÍA 
Altura total: 12.00 m 
Espesor: 80 cm 
Longitud tramo: 2.50 m   

7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Fase incial Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -0.80 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  

 
  

Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Excavación Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -8.50 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 3 Losa inferior Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -8.50 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  

 
  

Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Fase Servicio Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -8.50 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  

 

13. 8.- CARGAS 
14. CARGAS EN EL TRASDÓS 

15.   

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 10 kN/m² Fase incial Fase Servicio 16.  17.  

18. 9.- ELEMENTOS DE APOYO 
19.   

20. FORJADOS 
21.   

Descripción Fase de construcción Fase de servicio 
Cota: -8.00 m 
Canto: 50 cm 
Cortante fase constructiva: 0 kN/m 
Cortante fase de servicio: 0 kN/m 
Rigidez axil: 9800000 kN/m² 

Losa inferior Fase Servicio 
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Descripción Fase de construcción Fase de servicio 
Cota: 0.00 m 
Canto: 80 cm 
Cortante fase constructiva: 136 kN/m 
Cortante fase de servicio: 286 kN/m 
Rigidez axil: 9800000 kN/m² 

Fase incial Fase Servicio 

22.  23.  

24. 10.- RESULTADOS DE LAS FASES 
25. Esfuerzos sin mayorar. 

26. FASE 1: FASE INCIAL 
27.   

28. BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 0.14 0.00 0.90 -0.00 7.19 0.00 

-0.75 -0.12 150.72 20.45 -132.41 12.20 0.00 
-2.00 -0.43 175.24 28.04 -98.87 -3.47 0.00 
-3.25 -0.62 199.77 19.59 -69.18 -10.88 0.00 
-4.50 -0.72 224.29 10.39 -53.57 -1.05 0.00 
-5.75 -0.75 248.82 8.65 -41.79 -1.67 0.00 
-7.00 -0.73 273.34 6.69 -32.49 -1.24 0.00 
-8.25 -0.67 297.87 5.68 -25.03 0.00 0.00 
-9.50 -0.57 322.39 6.57 -17.49 1.87 0.00 

-10.75 -0.45 346.92 10.03 -6.97 4.19 0.00 
-12.00 -0.33 371.44 0.00 0.00 -6.53 0.00 

Máximo
s 

0.14 
Cota: 0.00 m 

371.44 
Cota: -12.00 

m 

28.40 
Cota: -1.75 m 

0.69 
Cota: -0.40 m 

12.20 
Cota: -0.75 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-0.75 
Cota: -5.75 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: -12.00 

m 

-139.13 
Cota: -0.41 m 

-12.81 
Cota: -3.75 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

29.  
30.   

31. CON SISMO 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 0.20 0.00 1.08 -0.00 8.67 0.00 

-0.75 -0.16 150.72 20.29 -132.38 13.99 0.00 
-2.00 -0.64 175.24 27.92 -98.30 -6.42 0.00 
-3.25 -0.99 199.77 14.25 -72.29 -16.89 0.00 
-4.50 -1.25 224.29 0.71 -68.01 0.27 0.00 
-5.75 -1.43 248.82 0.82 -67.01 0.15 0.00 
-7.00 -1.51 273.34 1.63 -65.56 1.72 0.00 
-8.25 -1.52 297.87 5.23 -61.21 4.94 0.00 
-9.50 -1.44 322.39 13.64 -48.94 9.70 0.00 

-10.75 -1.30 346.92 28.67 -21.36 15.70 0.00 
-12.00 -1.14 371.44 2.90 -0.00 -23.17 0.00 

Máximo
s 

0.20 
Cota: 0.00 m 

371.44 
Cota: -12.00 

m 

32.59 
Cota: -11.00 

m 

0.82 
Cota: -0.40 m 

15.70 
Cota: -10.75 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-1.52 
Cota: -7.75 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.39 
Cota: -4.00 m 

-139.00 
Cota: -0.41 m 

-33.62 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

32.  
33.   

34. FASE 2: EXCAVACIÓN 
35.   
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36. BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 0.55 0.00 1.40 0.00 11.21 0.00 

-0.75 -0.49 150.72 -41.83 -153.93 8.54 0.00 
-2.00 -2.08 175.24 -35.99 -200.28 0.00 0.00 
-3.25 -3.42 199.77 -35.88 -245.24 2.27 0.00 
-4.50 -4.44 224.29 -28.75 -285.74 9.58 0.00 
-5.75 -5.10 248.82 -13.48 -311.10 16.94 0.00 
-7.00 -5.35 273.34 12.94 -309.49 28.22 0.00 
-8.25 -5.21 297.87 55.43 -263.30 43.40 0.00 
-9.50 -4.73 322.39 78.07 -168.94 4.42 0.00 

-10.75 -4.04 346.92 90.11 -64.00 18.06 0.00 
-12.00 -3.26 371.44 9.53 -0.00 -76.27 0.00 

Máximo
s 

0.55 
Cota: 0.00 m 

371.44 
Cota: -12.00 

m 

94.63 
Cota: -11.00 

m 

0.95 
Cota: -0.40 m 

46.86 
Cota: -8.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-5.35 
Cota: -7.25 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-44.18 
Cota: -0.50 m 

-314.54 
Cota: -6.25 m 

-90.39 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

37.  
38.   

39. CON SISMO 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 0.64 0.00 1.63 0.00 13.02 0.00 

-0.75 -0.57 150.72 -54.11 -158.11 10.02 0.00 
-2.00 -2.42 175.24 -47.24 -218.77 0.00 0.00 
-3.25 -4.00 199.77 -46.09 -277.46 5.56 0.00 
-4.50 -5.22 224.29 -35.64 -327.83 11.61 0.00 
-5.75 -6.02 248.82 -15.93 -358.90 21.99 0.00 
-7.00 -6.37 273.34 16.74 -355.61 32.36 0.00 
-8.25 -6.25 297.87 65.07 -300.50 49.31 0.00 
-9.50 -5.75 322.39 89.04 -191.62 3.67 0.00 

-10.75 -5.00 346.92 102.25 -72.61 21.60 0.00 
-12.00 -4.17 371.44 10.73 0.00 -85.87 0.00 

Máximo
s 

0.64 
Cota: 0.00 m 

371.44 
Cota: -12.00 

m 

107.65 
Cota: -11.00 

m 

1.10 
Cota: -0.40 m 

53.26 
Cota: -8.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-6.38 
Cota: -7.25 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-56.86 
Cota: -0.41 m 

-362.61 
Cota: -6.25 m 

-103.56 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

40.  
41.   

42. FASE 3: LOSA INFERIOR 
43.   

44. BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 0.55 0.00 1.40 0.00 11.21 0.00 

-0.75 -0.49 150.72 -41.83 -153.93 8.54 0.00 
-2.00 -2.08 175.24 -35.99 -200.28 0.00 0.00 
-3.25 -3.42 199.77 -35.88 -245.24 2.27 0.00 
-4.50 -4.44 224.29 -28.75 -285.74 9.58 0.00 
-5.75 -5.10 248.82 -13.48 -311.10 16.94 0.00 
-7.00 -5.35 273.34 12.94 -309.49 28.22 0.00 
-8.25 -5.21 297.87 55.43 -263.30 43.40 0.00 
-9.50 -4.73 322.39 78.07 -168.94 4.42 0.00 
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Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
-10.75 -4.04 346.92 90.11 -64.00 18.06 0.00 
-12.00 -3.26 371.44 9.53 -0.00 -76.27 0.00 

Máximo
s 

0.55 
Cota: 0.00 m 

371.44 
Cota: -12.00 

m 

94.63 
Cota: -11.00 

m 

0.95 
Cota: -0.40 m 

46.86 
Cota: -8.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-5.35 
Cota: -7.25 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-44.18 
Cota: -0.41 m 

-314.54 
Cota: -6.25 m 

-90.39 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

45.  
46.   

47. CON SISMO 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 0.57 0.00 1.54 -0.00 12.31 0.00 

-0.75 -0.50 150.72 -52.78 -157.70 10.63 0.00 
-2.00 -2.14 175.24 -43.72 -215.45 3.30 0.00 
-3.25 -3.50 199.77 -38.53 -266.51 7.56 0.00 
-4.50 -4.51 224.29 -23.29 -304.67 17.91 0.00 
-5.75 -5.14 248.82 3.71 -314.73 27.92 0.00 
-7.00 -5.36 273.34 45.20 -280.68 41.89 0.00 
-8.25 -5.22 297.87 106.01 -180.72 59.40 0.00 
-9.50 -4.84 322.39 44.67 -138.55 21.53 0.00 

-10.75 -4.28 346.92 78.45 -59.13 35.80 0.00 
-12.00 -3.64 371.44 8.82 -0.00 -70.52 0.00 

Máximo
s 

0.57 
Cota: 0.00 m 

371.44 
Cota: -12.00 

m 

106.01 
Cota: -8.25 m 

1.06 
Cota: -0.40 m 

63.20 
Cota: -8.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-5.36 
Cota: -7.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-55.57 
Cota: -0.50 m 

-315.66 
Cota: -5.50 m 

-83.43 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

48.  
49.   

50. FASE 4: FASE SERVICIO 
51.   

52. BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 0.67 0.00 1.54 -0.00 12.36 0.00 

-0.75 -0.58 300.72 -14.34 -300.23 7.67 0.00 
-2.00 -2.38 325.24 -9.54 -313.19 0.00 0.00 
-3.25 -3.78 349.77 -9.43 -325.08 2.27 0.00 
-4.50 -4.77 374.29 -3.98 -333.16 7.01 0.00 
-5.75 -5.33 398.82 9.12 -329.40 15.70 0.00 
-7.00 -5.46 423.34 33.69 -300.92 27.12 0.00 
-8.25 -5.21 447.87 75.36 -229.54 43.37 0.00 
-9.50 -4.67 472.39 66.69 -149.91 5.72 0.00 

-10.75 -3.93 496.92 80.83 -57.72 20.24 0.00 
-12.00 -3.11 521.44 8.44 0.00 -67.54 0.00 

Máximo
s 

0.67 
Cota: 0.00 m 

521.44 
Cota: -12.00 

m 

85.89 
Cota: -11.00 

m 

1.02 
Cota: -0.40 m 

46.99 
Cota: -8.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-5.47 
Cota: -6.75 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-16.62 
Cota: -0.50 m 

-333.73 
Cota: -5.00 m 

-83.40 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

53.  
54.   
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55. CON SISMO 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 0.69 0.00 1.68 0.00 13.46 0.00 

-0.75 -0.59 300.72 -25.37 -304.02 9.77 0.00 
-2.00 -2.44 325.24 -17.37 -328.50 3.27 0.00 
-3.25 -3.86 349.77 -12.24 -346.65 7.51 0.00 
-4.50 -4.85 374.29 1.26 -352.63 15.31 0.00 
-5.75 -5.37 398.82 26.04 -333.88 26.64 0.00 
-7.00 -5.47 423.34 65.65 -273.30 40.76 0.00 
-8.25 -5.22 447.87 125.62 -148.55 59.37 0.00 
-9.50 -4.77 472.39 33.63 -120.71 22.92 0.00 

-10.75 -4.16 496.92 69.67 -53.53 38.19 0.00 
-12.00 -3.48 521.44 7.95 0.00 -63.64 0.00 

Máximo
s 

0.69 
Cota: 0.00 m 

521.44 
Cota: -12.00 

m 

125.62 
Cota: -8.25 m 

1.13 
Cota: -0.40 m 

63.34 
Cota: -8.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-5.49 
Cota: -6.75 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-28.10 
Cota: -0.41 m 

-352.94 
Cota: -4.25 m 

-75.84 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

56.  
57.   
58.  

59. 11.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 
60. Esfuerzos sin mayorar. 

61. Forjados 
Cota: -8.00 m 

Fase Resultado 
Losa inferior Carga lineal: 0.00 kN/m 

Carga lineal (Hipótesis sísmica): 104.56 kN/m 
Fase Servicio Carga lineal: 31.94 kN/m 

Carga lineal (Hipótesis sísmica): 135.90 kN/m 62.  
Cota: 0.00 m 

Fase Resultado 
Fase incial Carga lineal: -14.72 kN/m 

Carga lineal (Hipótesis sísmica): -13.56 kN/m 
Excavación Carga lineal: 48.15 kN/m 

Carga lineal (Hipótesis sísmica): 61.48 kN/m 
Losa inferior Carga lineal: 48.15 kN/m 

Carga lineal (Hipótesis sísmica): 60.04 kN/m 
Fase Servicio Carga lineal: 20.86 kN/m 

Carga lineal (Hipótesis sísmica): 32.83 kN/m 63.  64.  

65. 12.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
66.   

Armado vertical 
trasdós Armado vertical intradós Armado base 

horizontal 
Rigidizador 

vertical 
Rigidizador 
horizontal 

Ø20c/25 Ø25c/25 
Refuerzos: 
- Ø20 L(945), D(5) 
D: Distancia desde 
coronación 

Ø16c/30 2Ø25 5Ø25 

67.  68.  

69. 13.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE 
RESISTENCIA 

Referencia: Llosa inicial_excavació posterior (Pantalla 12m amb forjat superior) 
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Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: 
 

        Norma EHE-98. Artículo  37.2.4 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

        Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 28.4 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

        Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00083  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 

 

 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00083  

 

Cumple 

Longitud de patilla horizontal: 
 

        La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. 
Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de 
Hormigón Armado". 

 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 48 cm 

 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 0.00157  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0.00245  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.00027  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 0.00157  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0.00245  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

    
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00157  

 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00402  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

    
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.00014  
Calculado: 0.00157  

 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.00402  

 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

        EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00559  

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 10.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura vertical Trasdós: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Llosa inicial_excavació posterior (Pantalla 12m amb forjat superior) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura vertical Intradós: 

 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por módulo de pantalla 
 

 

 

  
 

Cumple 
Comprobación a cortante: 

 

Calculado: 378.5 kN 
 

  

     -  Criterio norma EHE: 
 

 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 557.1 kN 
 

Cumple 

     -  Criterio norma EH-91: 
 

 

        Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91) 
 

 

 

Máximo: 1055.2 kN 
 

Cumple 

     -  Criterio norma EC2: 
 

 

        Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2) 
 

 

 

Máximo: 666.7 kN 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.292 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

    
     -  Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.72 m 
Calculado: 0.75 m 

 

Cumple 
     -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 1.62 m 
Calculado: 1.65 m 

 

Cumple 
Rigidizadores horizontales: 

 

    

     -  Diámetro mínimo: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 
mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. 

 

 

 

Mínimo: 25 mm 
Calculado: 25 mm 

 

Cumple 

     -  Separación máxima: 
 

 

        Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. 
 

 

 

Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2.4 m 

 

Cumple 
Rigidizadores verticales: 

 

    

     -  Diámetro mínimo: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 
mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. 

 

 

 

Mínimo: 25 mm 
Calculado: 25 mm 

 

Cumple 

     -  Separación máxima: 
 

 

        Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. 
 

 

 

Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.25 m 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.00 m, Md: -1213.32 kN·m, Nd: 0.00 kN, Vd: 
-49.67 kN, Tensión máxima del acero: 428.165 MPa 
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el 
EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar 
excesivamente restrictivo. 
- Sección crítica a cortante: Cota: -11.00 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -5.00 m, M: -834.33 kN·m, N: 0.00 kN 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud 
tramo: 2.50 m) 70.  71.  
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72. 14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD 
(COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Llosa 
inicial_excavació posterior (Pantalla 12m amb forjat superior) 
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos 
en el intradós y el momento originado por los empujes 
activos en el trasdós: 

 

    

     -  Hipótesis básica: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.67  
 

  
         -  Fase incial: 

 

 

Calculado: 18.175  
 

Cumple 
         -  Excavación: 

 

 

Calculado: 3.357  
 

Cumple 

     -  Hipótesis sísmica: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.25  
 

  
         -  Fase incial: 

 

 

Calculado: 13.527  
 

Cumple 
         -  Excavación: 

 

 

Calculado: 2.5  
 

Cumple 
     -  Losa inferior (1) 

 

 

  No procede 
     -  Fase Servicio (1) 

 

 

  No procede 
(1)  Existe más de un apoyo. 

 

    

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el 
empuje realmente movilizado en el intradós: 

 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Hipótesis básica: 

 

 

Mínimo: 1.67  
 

  
         -  Fase incial: 

 

 

Calculado: 6.782  
 

Cumple 
         -  Excavación: 

 

 

Calculado: 2.505  
 

Cumple 
         -  Losa inferior: 

 

 

Calculado: 2.505  
 

Cumple 
         -  Fase Servicio: 

 

 

Calculado: 2.559  
 

Cumple 
     -  Hipótesis sísmica: 

 

 

Mínimo: 1.25  
 

  
         -  Fase incial: 

 

 

Calculado: 6.123  
 

Cumple 
         -  Excavación: 

 

 

Calculado: 2.057  
 

Cumple 
         -  Losa inferior: 

 

 

Calculado: 2.331  
 

Cumple 
         -  Fase Servicio: 

 

 

Calculado: 2.384  
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 73.  74.  

75. 15.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO 
DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Llosa 
inicial_excavació posterior (Pantalla 12m amb forjat superior) 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 

 

    
     -  Fase incial (1) 

 

 

  No procede 
     -  Excavación (1) 

 

 

  No procede 
     -  Losa inferior (1) 

 

 

  No procede 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Llosa 
inicial_excavació posterior (Pantalla 12m amb forjat superior) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Fase Servicio (1) 

 

 

  No procede 
(1)  No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de deslizamiento pésimo) cuando 

en la fase se ha definido algún forjado. 
 

    

Se cumplen todas las comprobaciones 76.  77.  

78. 16.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro pantalla de hormigón 
armado   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø16 Ø20 Ø25   
Armado vertical trasdós Longitud 

(m) 
Peso (kg) 

  
9x1.82 
9x4.49   

16.38 
40.40 

Armado vertical trasdós Longitud 
(m) 
Peso (kg)   

9x11.3
8 

9x28.0
6 

  

102.42 
252.58 

Armado vertical intradós Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
9x3.02 

9x11.64 
27.18 

104.74 

Armado vertical intradós Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
9x11.08 
9x42.70 

99.72 
384.26 

Armado vertical intradós - Refuerzos Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

  
8x9.45 
8x23.3

1 
  

75.60 
186.44 

Junta lateral positiva Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

  
5x1.80 
5x4.44   

9.00 
22.20 

Junta lateral positiva Longitud 
(m) 
Peso (kg)   

5x11.3
8 

5x28.0
6 

  

56.90 
140.32 

Junta lateral negativa Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

  
3x1.80 
3x4.44   

5.40 
13.32 

Junta lateral negativa Longitud 
(m) 
Peso (kg)   

3x11.3
8 

3x28.0
6 

  

34.14 
84.19 

Armado horizontal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

41x6.2
8 

41x9.9
1 

    

257.48 
406.39 

Armado rigidizadores verticales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
2x11.39 
2x43.89 

22.78 
87.78 

Armado rigidizadores verticales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
2x3.49 

2x13.45 
6.98 

26.90 

Armado rigidizadores verticales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
2x11.39 
2x43.89 

22.78 
87.78 
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Referencia: Muro pantalla de hormigón 
armado   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø16 Ø20 Ø25   
Armado rigidizadores verticales Longitud 

(m) 
Peso (kg) 

    
2x3.49 

2x13.45 
6.98 

26.90 

Armado rigidizadores horizontales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

    
10x3.84 
10x14.8

0 

38.40 
147.97 

Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

257.48 
406.39 

299.84 
739.45 

224.82 
866.33 

  
2012.1

7 
Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud 
(m) 
Peso (kg) 

283.23 
447.03 

329.82 
813.39 

247.30 
952.97 

 
2213.3

9 79.  
80. Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-30, Control 

Estadístico 
Referencia: Muro pantalla de hormigón 
armado 

447.0
3 

813.4
0 

952.9
6 

2213.3
9 

24.00 

Totales 447.0
3 

813.4
0 

952.9
6 

2213.3
9 

24.00 
81.  
 

81.1.1.1. Pantalla de 12 m sense llosa 
 

 

Selección de listados CYPE Muros 
Pantalla 

Pantalla 12m a l'aire lliure Fecha: 23/11/13 

 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-30, Control Estadístico 

Acero: B 500 S, Control Normal 

Clase de exposición: Clase IIa 

Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.08 g 

No se considera el sismo en las fases constructivas 

Mayoración esfuerzos en hipótesis sísmica: 1.00  

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
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3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Muro pantalla de hormigón armado 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 33.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 33.0 % 

Profundidad del nivel freático: 17.00 m 

  

ESTRATOS 
  

Referencia
s 

Cota 
superior Descripción Coeficientes de 

empuje 
1 - CAPA 
R 

0.00 m Densidad aparente: 17.5 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.8 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 7.85 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 9810.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 9810.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.37 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 3.08 
Activo intradós: 0.37 
Reposo intradós: 
0.58 
Pasivo intradós: 3.08 

2 - CAPA 
A 

-1.50 m Densidad aparente: 20.4 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.3 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 26 grados 
Cohesión: 19.62 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 19620.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 19620.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.36 
Reposo trasdós: 0.56 
Pasivo trasdós: 3.25 
Activo intradós: 0.36 
Reposo intradós: 
0.56 
Pasivo intradós: 3.25 

3 - CAPA 
B 

-4.00 m Densidad aparente: 20.2 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.8 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 27 grados 
Cohesión: 22.56 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 9810.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 9810.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.34 
Reposo trasdós: 0.55 
Pasivo trasdós: 3.43 
Activo intradós: 0.34 
Reposo intradós: 
0.55 
Pasivo intradós: 3.43 

4 - CAPA 
C 

-11.00 m Densidad aparente: 20.8 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.8 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 28 grados 
Cohesión: 21.58 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 29430.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 29430.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.53 
Pasivo trasdós: 3.63 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 
0.53 
Pasivo intradós: 3.63 
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

  

6.- GEOMETRÍA 
Altura total: 12.00 m 
Espesor: 80 cm 
Longitud tramo: 2.50 m   

7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Fase incial Tipo de fase: Constructiva 

Cota de excavación: 0.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  

 
  

Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Excavación 1 Tipo de fase: Constructiva 

Cota de excavación: -3.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 3 Anclaje 1 Tipo de fase: Constructiva 

Cota de excavación: -3.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  

 
  

Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Excavación 2 Tipo de fase: Constructiva 

Cota de excavación: -8.50 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 5 Losa inferior Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -8.50 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  
 

8.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 10 kN/m² Fase incial Losa inferior   

9.- ELEMENTOS DE APOYO 
  

ANCLAJES PASIVOS 
  

Descripción Fase inicial Fase final 
Cota: -2.50 m 
Rigidez axil: 100000 kN/m 
Ángulo: 30 grados 
Separación: 2.50 m 

Anclaje 1 Losa inferior 

 
  

FORJADOS 
  

Descripción Fase de construcción Fase de servicio 
Cota: -8.00 m 
Canto: 50 cm 
Cortante fase constructiva: 0 kN/m 
Cortante fase de servicio: 0 kN/m 
Rigidez axil: 9800000 kN/m² 

Losa inferior Losa inferior 

  

10.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE INCIAL 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 -0.21 -0.00 0.47 -0.00 3.76 0.00 

-1.00 -0.21 19.62 1.77 1.12 1.72 0.00 
-2.00 -0.21 39.24 1.37 3.17 -2.56 0.00 
-3.00 -0.21 58.86 -1.25 2.91 -2.74 0.00 
-4.00 -0.22 78.48 -4.09 -0.09 1.14 0.00 
-5.00 -0.23 98.10 -3.00 -3.49 1.00 0.00 
-6.00 -0.23 117.72 -2.03 -5.88 0.92 0.00 
-7.00 -0.23 137.34 -1.11 -7.34 0.94 0.00 
-8.00 -0.22 156.96 -0.14 -7.86 1.07 0.00 
-9.00 -0.21 176.58 1.02 -7.29 1.33 0.00 

-10.00 -0.19 196.20 2.48 -5.38 1.71 0.00 
-11.00 -0.17 215.82 4.36 -1.76 -4.54 0.00 
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Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
-12.00 -0.14 235.44 0.38 0.00 -3.05 0.00 

Máximo
s 

-0.14 
Cota: -12.00 m 

235.44 
Cota: -12.00 

m 

4.36 
Cota: -11.00 

m 

3.37 
Cota: -2.50 m 

3.76 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-0.23 
Cota: -6.50 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-4.09 
Cota: -4.00 m 

-7.86 
Cota: -8.00 m 

-4.54 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
  

FASE 2: EXCAVACIÓN 1 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 -1.63 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

-1.00 -1.64 19.62 0.00 0.00 0.66 0.00 
-2.00 -1.65 39.24 0.74 0.59 0.00 0.00 
-3.00 -1.66 58.86 1.28 1.47 5.00 0.00 
-4.00 -1.67 78.48 -18.25 -6.38 3.74 0.00 
-5.00 -1.67 98.10 -14.58 -22.33 3.62 0.00 
-6.00 -1.66 117.72 -10.91 -34.62 3.85 0.00 
-7.00 -1.62 137.34 -6.81 -43.02 4.65 0.00 
-8.00 -1.55 156.96 -1.65 -46.72 6.15 0.00 
-9.00 -1.43 176.58 5.28 -44.20 8.40 0.00 

-10.00 -1.28 196.20 14.75 -33.23 11.38 0.00 
-11.00 -1.10 215.82 27.41 -10.84 -29.29 0.00 
-12.00 -0.91 235.44 2.28 -0.00 -18.22 0.00 

Máximo
s 

-0.91 
Cota: -12.00 m 

235.44 
Cota: -12.00 

m 

27.41 
Cota: -11.00 

m 

2.10 
Cota: -3.25 m 

13.98 
Cota: -10.75 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-1.67 
Cota: -5.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-18.25 
Cota: -4.00 m 

-46.75 
Cota: -8.25 m 

-29.29 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
  

FASE 3: ANCLAJE 1 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 -1.63 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

-1.00 -1.64 19.62 0.00 0.00 0.66 0.00 
-2.00 -1.65 39.24 0.74 0.59 0.00 0.00 
-3.00 -1.66 58.86 1.28 1.47 5.00 0.00 
-4.00 -1.67 78.48 -18.25 -6.38 3.74 0.00 
-5.00 -1.67 98.10 -14.58 -22.33 3.62 0.00 
-6.00 -1.66 117.72 -10.91 -34.62 3.85 0.00 
-7.00 -1.62 137.34 -6.81 -43.02 4.65 0.00 
-8.00 -1.55 156.96 -1.65 -46.72 6.15 0.00 
-9.00 -1.43 176.58 5.28 -44.20 8.40 0.00 

-10.00 -1.28 196.20 14.75 -33.23 11.38 0.00 
-11.00 -1.10 215.82 27.41 -10.84 -29.29 0.00 
-12.00 -0.91 235.44 2.28 -0.00 -18.22 0.00 

Máximo
s 

-0.91 
Cota: -12.00 m 

235.44 
Cota: -12.00 

m 

27.41 
Cota: -11.00 

m 

2.10 
Cota: -3.25 m 

13.98 
Cota: -10.75 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 
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Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
Mínimo
s 

-1.67 
Cota: -5.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-18.25 
Cota: -4.00 m 

-46.75 
Cota: -8.25 m 

-29.29 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
  

FASE 4: EXCAVACIÓN 2 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 -2.74 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

-1.00 -3.18 19.62 -0.00 0.00 0.66 0.00 
-2.00 -3.62 39.24 0.74 0.59 0.00 0.00 
-3.00 -4.06 96.66 -64.73 -31.41 0.44 0.00 
-4.00 -4.47 116.28 -61.55 -94.72 3.73 0.00 
-5.00 -4.81 135.90 -55.00 -152.77 11.44 0.00 
-6.00 -5.03 155.52 -40.32 -199.27 20.39 0.00 
-7.00 -5.07 175.14 -16.11 -225.27 30.95 0.00 
-8.00 -4.94 194.76 19.34 -220.18 43.33 0.00 
-9.00 -4.61 214.38 55.62 -174.67 6.72 0.00 

-10.00 -4.15 234.00 65.58 -113.52 15.85 0.00 
-11.00 -3.59 253.62 85.43 -36.37 -81.78 0.00 
-12.00 -3.00 273.24 8.58 0.00 -68.65 0.00 

Máximo
s 

-2.74 
Cota: 0.00 m 

273.24 
Cota: -12.00 

m 

85.43 
Cota: -11.00 

m 

0.96 
Cota: -2.50 m 

50.22 
Cota: -8.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-5.08 
Cota: -6.75 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-64.73 
Cota: -2.75 m 

-227.36 
Cota: -7.25 m 

-81.78 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
  

FASE 5: LOSA INFERIOR 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 -2.74 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

-1.00 -3.18 19.62 0.00 0.00 0.66 0.00 
-2.00 -3.62 39.24 0.74 0.59 0.00 0.00 
-3.00 -4.06 96.66 -64.73 -31.41 0.44 0.00 
-4.00 -4.47 116.28 -61.55 -94.72 3.73 0.00 
-5.00 -4.81 135.90 -55.00 -152.77 11.44 0.00 
-6.00 -5.03 155.52 -40.32 -199.27 20.39 0.00 
-7.00 -5.07 175.14 -16.11 -225.27 30.95 0.00 
-8.00 -4.94 194.76 19.34 -220.18 43.33 0.00 
-9.00 -4.61 214.38 55.62 -174.67 6.72 0.00 

-10.00 -4.15 234.00 65.58 -113.52 15.85 0.00 
-11.00 -3.59 253.62 85.43 -36.37 -81.78 0.00 
-12.00 -3.00 273.24 8.58 -0.00 -68.65 0.00 

Máximo
s 

-2.74 
Cota: 0.00 m 

273.24 
Cota: -12.00 

m 

85.43 
Cota: -11.00 

m 

0.96 
Cota: -2.50 m 

50.22 
Cota: -8.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-5.08 
Cota: -6.75 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-64.73 
Cota: -2.75 m 

-227.36 
Cota: -7.25 m 

-81.78 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 
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CON SISMO 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 -3.06 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

-1.00 -3.46 19.62 -0.00 0.00 1.94 0.00 
-2.00 -3.85 39.24 1.45 1.21 0.00 0.00 
-3.00 -4.25 100.36 -69.54 -32.92 3.38 0.00 
-4.00 -4.62 119.98 -62.65 -98.90 10.38 0.00 
-5.00 -4.92 139.60 -48.59 -153.53 20.43 0.00 
-6.00 -5.08 159.22 -24.04 -187.64 31.72 0.00 
-7.00 -5.09 178.84 12.37 -189.91 44.54 0.00 
-8.00 -4.94 198.46 62.19 -147.52 58.92 0.00 
-9.00 -4.67 218.08 13.15 -125.25 23.49 0.00 

-10.00 -4.30 237.70 40.20 -95.95 33.38 0.00 
-11.00 -3.85 257.32 77.80 -33.14 -74.35 0.00 
-12.00 -3.37 276.94 7.82 0.00 -62.52 0.00 

Máximo
s 

-3.06 
Cota: 0.00 m 

276.94 
Cota: -12.00 

m 

77.80 
Cota: -11.00 

m 

1.97 
Cota: -2.50 m 

66.57 
Cota: -8.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-5.11 
Cota: -6.50 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-70.00 
Cota: -2.75 m 

-193.52 
Cota: -6.50 m 

-74.35 
Cota: -11.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
  
 

11.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 
Esfuerzos sin mayorar. 

Anclajes pasivos 
Cota: -2.50 m 

Fase Resultado 
Anclaje 1 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 0.00 kN 

Carga lineal (En la dirección del anclaje): 0.00 kN/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 0.00 kN 
Carga lineal (En proyección horizontal): 0.00 kN/m 

Excavación 2 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 188.99 kN 
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 75.60 kN/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 163.67 kN 
Carga lineal (En proyección horizontal): 65.47 kN/m 

Losa inferior Carga puntual (En la dirección del anclaje): 188.99 kN 
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 75.60 kN/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 163.67 kN 
Carga lineal (En proyección horizontal): 65.47 kN/m 
Carga puntual (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 207.49 kN 
Carga lineal (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 83.00 kN/m 
Carga puntual (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 179.69 kN 
Carga lineal (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 71.88 kN/m  

Forjados 
Cota: -8.00 m 

Fase Resultado 
Losa inferior Carga lineal: 0.00 kN/m 

Carga lineal (Hipótesis sísmica): 101.42 kN/m   

12.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  

Armado vertical 
trasdós Armado vertical intradós Armado base 

horizontal 
Rigidizador 

vertical 
Rigidizador 
horizontal 
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Armado vertical 
trasdós Armado vertical intradós Armado base 

horizontal 
Rigidizador 

vertical 
Rigidizador 
horizontal 

Ø12c/15 Ø12c/15 
Refuerzos: 
- Ø12 L(835), D(295) 
D: Distancia desde 
coronación 

Ø16c/30 2Ø12 5Ø12 

  

13.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE 
RESISTENCIA 
Referencia: Pantalla 12m (Pantalla 12m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: 
 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

        Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 28.4 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

        Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00083  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 

 

 

 

Mínimo: 0.00037  
Calculado: 0.00083  

 

Cumple 

Longitud de patilla horizontal: 
 

        La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. 
Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de 
Hormigón Armado". 

 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 48 cm 

 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.00027  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

    
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 3e-005  
Calculado: 0.00094  

 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.00188  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

Calculado: 0.00094  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 7e-005  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 2e-005  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

        EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00282  

 

Cumple 
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Referencia: Pantalla 12m (Pantalla 12m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 13.8 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 6.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura vertical Trasdós: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por módulo de pantalla 
 

 

 

  
 

Cumple 
Comprobación a cortante: 

 

Calculado: 341.7 kN 
 

  

     -  Criterio norma EHE: 
 

 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 512.4 kN 
 

Cumple 

     -  Criterio norma EH-91: 
 

 

        Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91) 
 

 

 

Máximo: 1064.8 kN 
 

Cumple 

     -  Criterio norma EC2: 
 

 

        Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2) 
 

 

 

Máximo: 659.3 kN 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.218 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

Mínimo: 0.42 m 
 

  
     -  Base trasdós: 

 

 

Calculado: 0.45 m 
 

Cumple 
     -  Base intradós: 

 

 

Calculado: 0.45 m 
 

Cumple 
Rigidizadores horizontales: 

 

    

     -  Diámetro mínimo: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 
mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 

 

Cumple 

     -  Separación máxima: 
 

 

        Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. 
 

 

 

Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2.4 m 

 

Cumple 
Rigidizadores verticales: 

 

    

     -  Diámetro mínimo: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 
mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 

 

Cumple 

     -  Separación máxima: 
 

 

        Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. 
 

 

 

Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.25 m 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -7.25 m, Md: -909.45 kN·m, Nd: 0.00 kN, Vd: -
33.49 kN, Tensión máxima del acero: 434.783 MPa 
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el 
EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar 
excesivamente restrictivo. 
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Referencia: Pantalla 12m (Pantalla 12m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 
- Sección crítica a cortante: Cota: -11.00 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -7.25 m, M: -568.41 kN·m, N: 0.00 kN 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud 
tramo: 2.50 m)   

14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES 
DE SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Pantalla 12m 
(Pantalla 12m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos 
en el intradós y el momento originado por los empujes 
activos en el trasdós: 

 

    

     -  Hipótesis básica: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.67  
 

  
         -  Fase incial: 

 

 

Calculado: 31.903  
 

Cumple 
         -  Excavación 1: 

 

 

Calculado: 15.698  
 

Cumple 
         -  Anclaje 1: 

 

 

Calculado: 13.452  
 

Cumple 
         -  Excavación 2: 

 

 

Calculado: 3.523  
 

Cumple 
     -  Losa inferior (1) 

 

 

  No procede 
(1)  Existe más de un apoyo. 

 

    

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el 
empuje realmente movilizado en el intradós: 

 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Hipótesis básica: 

 

 

Mínimo: 1.67  
 

  
         -  Fase incial: 

 

 

Calculado: 7.177  
 

Cumple 
         -  Excavación 1: 

 

 

Calculado: 5.894  
 

Cumple 
         -  Anclaje 1: 

 

 

Calculado: 5.894  
 

Cumple 
         -  Excavación 2: 

 

 

Calculado: 2.657  
 

Cumple 
         -  Losa inferior: 

 

 

Calculado: 2.657  
 

Cumple 
     -  Hipótesis sísmica. 

Losa inferior: 
 

 

Mínimo: 1.25  
Calculado: 2.472  

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   

15.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Pantalla 12m 
(Pantalla 12m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 

 

    

     -  Combinaciones sin sismo: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  
 

  
         -  Excavación 1: Coordenadas del centro del círculo (-1.95 m ; 

5.00 m) - Radio: 17.50 m: 
 

 

Calculado: 7.995  
 

Cumple 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Pantalla 12m 
(Pantalla 12m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 
         -  Anclaje 1: Coordenadas del centro del círculo (-1.95 m ; 

5.00 m) - Radio: 17.50 m: 
 

 

Calculado: 7.995  
 

Cumple 
         -  Excavación 2: Coordenadas del centro del círculo (-3.03 m ; 

0.65 m) - Radio: 13.15 m: 
 

 

Calculado: 2.314  
 

Cumple 
     -  Losa inferior (1) 

 

 

  No procede 

     -  Combinaciones con sismo: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.2  
 

  
         -  Excavación 1: Coordenadas del centro del círculo (-2.27 m ; 

7.88 m) - Radio: 20.38 m: 
 

 

Calculado: 5.103  
 

Cumple 
         -  Anclaje 1: Coordenadas del centro del círculo (-2.27 m ; 

7.88 m) - Radio: 20.38 m: 
 

 

Calculado: 5.103  
 

Cumple 
         -  Excavación 2: Coordenadas del centro del círculo (-3.94 m ; 

3.26 m) - Radio: 15.76 m: 
 

 

Calculado: 2.021  
 

Cumple 
(1)  No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de deslizamiento 

pésimo) cuando en la fase se ha definido algún forjado. 
 

    
  

16.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro pantalla de hormigón armado   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armado vertical trasdós Longitud (m) 

Peso (kg) 
15x1.27 
15x1.13   

19.05 
16.91 

Armado vertical trasdós Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x11.63 
15x10.33   

174.45 
154.88 

Armado vertical intradós Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x1.27 
15x1.13   

19.05 
16.91 

Armado vertical intradós Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x11.63 
15x10.33   

174.45 
154.88 

Armado vertical intradós - Refuerzos Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x8.35 
14x7.41   

116.90 
103.79 

Junta lateral positiva Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.26 
6x1.12   

7.56 
6.71 

Junta lateral positiva Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x11.63 
6x10.33   

69.78 
61.95 

Junta lateral negativa Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.26 
5x1.12   

6.30 
5.59 

Junta lateral negativa Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x11.63 
5x10.33   

58.15 
51.63 

Armado horizontal Longitud (m) 
Peso (kg)   41x6.28 

41x9.91 
257.48 
406.39 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

2x11.40 
2x10.12   

22.80 
20.24 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

2x3.50 
2x3.11   

7.00 
6.21 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

2x11.40 
2x10.12   

22.80 
20.24 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

2x3.50 
2x3.11   

7.00 
6.21 

Armado rigidizadores horizontales Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x3.69 
10x3.28   

36.90 
32.76 
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Referencia: Muro pantalla de hormigón armado   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 
742.19 
658.91 

257.48 
406.39 

  
1065.30 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

816.41 
724.80 

283.23 
447.03 

  
1171.83  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-30, Control 

Estadístico 
Referencia: Muro pantalla de hormigón 
armado 

724.8
0 

447.0
3 

1171.8
3 

24.00 

Totales 724.8
0 

447.0
3 

1171.8
3 

24.00 
 
 

81.1.1.2. Pantalla de 8 m 
 

 

Selección de listados CYPE Muros 
Pantalla 

Pantalla 8m a l'aire lliure Fecha: 23/11/13 

 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-30, Control Estadístico 

Acero: B 500 S, Control Normal 

Clase de exposición: Clase IIa 

Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.08 g 

No se considera el sismo en las fases constructivas 

Mayoración esfuerzos en hipótesis sísmica: 1.00  

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Muro pantalla de hormigón armado 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 33.0 % 
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Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 33.0 % 

Profundidad del nivel freático: 17.00 m 

  

ESTRATOS 
  

Referencia
s 

Cota 
superior Descripción Coeficientes de 

empuje 
1 - CAPA 
R 

0.00 m Densidad aparente: 17.5 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.8 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 7.85 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 9810.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 9810.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.37 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 3.08 
Activo intradós: 0.37 
Reposo intradós: 
0.58 
Pasivo intradós: 3.08 

2 - CAPA 
A 

-1.50 m Densidad aparente: 20.4 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.3 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 26 grados 
Cohesión: 19.62 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 19620.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 19620.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.36 
Reposo trasdós: 0.56 
Pasivo trasdós: 3.25 
Activo intradós: 0.36 
Reposo intradós: 
0.56 
Pasivo intradós: 3.25 

3 - CAPA 
B 

-4.00 m Densidad aparente: 20.2 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.8 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 27 grados 
Cohesión: 22.56 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 9810.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 9810.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.34 
Reposo trasdós: 0.55 
Pasivo trasdós: 3.43 
Activo intradós: 0.34 
Reposo intradós: 
0.55 
Pasivo intradós: 3.43 

4 - CAPA 
C 

-11.00 m Densidad aparente: 20.8 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.8 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 28 grados 
Cohesión: 21.58 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 29430.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 29430.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.53 
Pasivo trasdós: 3.63 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 
0.53 
Pasivo intradós: 3.63 
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

  

6.- GEOMETRÍA 
Altura total: 8.00 m 
Espesor: 80 cm 
Longitud tramo: 2.50 m   

7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Fase incial Tipo de fase: Constructiva 

Cota de excavación: 0.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  

 
  

Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Excavación 1 Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -5.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  
 

8.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 10 kN/m² Fase incial Excavación 1   

9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE INCIAL 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de 
axiles 

(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 -0.19 -0.00 0.49 -0.00 3.96 0.00 

-0.75 -0.19 14.71 1.55 0.77 2.08 0.00 
-1.50 -0.19 29.43 3.09 2.70 -1.91 0.00 
-2.25 -0.20 44.14 1.61 4.29 -2.10 0.00 
-3.00 -0.20 58.86 -0.02 4.69 -2.37 0.00 
-3.75 -0.21 73.57 -1.88 3.76 -2.72 0.00 
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Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de 
axiles 

(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
-4.50 -0.22 88.29 -1.97 2.06 1.08 0.00 
-5.25 -0.24 103.00 -1.22 0.97 0.85 0.00 
-6.00 -0.25 117.72 -0.65 0.35 0.61 0.00 
-6.75 -0.26 132.43 -0.25 0.07 0.37 0.00 
-7.50 -0.27 147.15 -0.04 0.00 0.12 0.00 

Máxim
os 

-0.19 
Cota: 0.00 m 

156.96 
Cota: -8.00 

m 

3.09 
Cota: -1.50 m 

4.70 
Cota: -2.75 m 

3.96 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-0.28 
Cota: -8.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 

m 

-2.56 
Cota: -4.00 m 

-0.00 
Cota: -7.75 m 

-2.72 
Cota: -3.75 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
  

FASE 2: EXCAVACIÓN 1 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de 
axiles 

(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 -8.79 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.75 -8.15 14.71 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
-1.50 -7.52 29.43 0.74 0.23 0.00 0.00 
-2.25 -6.88 44.14 0.74 0.78 0.00 0.00 
-3.00 -6.24 58.86 0.74 1.33 0.44 0.00 
-3.75 -5.60 73.57 2.44 2.50 5.93 0.00 
-4.50 -4.96 88.29 6.12 6.22 7.01 0.00 
-5.25 -4.33 103.00 13.74 14.17 -26.22 0.00 
-6.00 -3.70 117.72 -2.84 15.67 -13.90 0.00 
-6.75 -3.08 132.43 -10.21 9.35 -1.73 0.00 
-7.50 -2.46 147.15 -8.48 2.05 10.36 0.00 

Máxim
os 

-2.05 
Cota: -8.00 m 

156.96 
Cota: -8.00 

m 

13.74 
Cota: -5.25 m 

16.38 
Cota: -5.75 m 

18.40 
Cota: -8.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-8.79 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 

m 

-10.64 
Cota: -7.00 m 

-0.00 
Cota: -1.00 m 

-26.22 
Cota: -5.25 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
  

CON SISMO 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de 
axiles 

(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 -13.58 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.75 -12.50 14.71 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
-1.50 -11.41 29.43 1.45 0.48 0.00 0.00 
-2.25 -10.32 44.14 1.45 1.57 0.00 0.00 
-3.00 -9.23 58.86 1.75 2.74 3.38 0.00 
-3.75 -8.15 73.57 5.92 5.86 9.92 0.00 
-4.50 -7.06 88.29 12.65 13.69 11.61 0.00 
-5.25 -5.98 103.00 22.92 28.06 -43.44 0.00 
-6.00 -4.92 117.72 -6.27 29.99 -25.28 0.00 
-6.75 -3.87 132.43 -19.58 17.69 -2.72 0.00 
-7.50 -2.83 147.15 -16.02 3.86 19.66 0.00 

Máxim
os 

-2.14 
Cota: -8.00 m 

156.96 
Cota: -8.00 

m 

22.92 
Cota: -5.25 m 

31.55 
Cota: -5.75 m 

34.57 
Cota: -8.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 
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Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de 
axiles 

(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
Mínimo
s 

-13.58 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 

m 

-20.26 
Cota: -7.00 m 

-0.00 
Cota: -1.00 m 

-43.44 
Cota: -5.25 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
  
 

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  

Armado vertical 
trasdós 

Armado vertical 
intradós 

Armado base 
horizontal 

Rigidizador 
vertical 

Rigidizador 
horizontal 

Ø12c/15 Ø12c/15 Ø16c/30 2Ø12 4Ø12   

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE 
RESISTENCIA 
Referencia: Pantalla 8m (Pantalla 8m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: 
 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

        Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 28.4 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

        Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00083  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 

 

 

 

Mínimo: 0.00018  
Calculado: 0.00083  

 

Cumple 

Longitud de patilla horizontal: 
 

        La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. 
Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de 
Hormigón Armado". 

 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 48 cm 

 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.00027  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós: 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0.00018  
Calculado: 0.00094  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

Mínimo: 4e-005  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
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Referencia: Pantalla 8m (Pantalla 8m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

        EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00188  

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 13.8 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 13.8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura vertical Trasdós: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por módulo de pantalla 
 

 

 

  
 

Cumple 
Comprobación a cortante: 

 

Calculado: 57.2 kN 
 

  

     -  Criterio norma EHE: 
 

 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 406.7 kN 
 

Cumple 

     -  Criterio norma EH-91: 
 

 

        Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91) 
 

 

 

Máximo: 1064.8 kN 
 

Cumple 

     -  Criterio norma EC2: 
 

 

        Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2) 
 

 

 

Máximo: 637.9 kN 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.042 mm 

 

Cumple 
Rigidizadores horizontales: 

 

    

     -  Diámetro mínimo: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 
mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 

 

Cumple 

     -  Separación máxima: 
 

 

        Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. 
 

 

 

Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2 m 

 

Cumple 
Rigidizadores verticales: 

 

    

     -  Diámetro mínimo: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 
mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 

 

Cumple 

     -  Separación máxima: 
 

 

        Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. 
 

 

 

Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.25 m 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -5.75 m, Md: 78.89 kN·m, Nd: 0.00 kN, Vd: 
4.86 kN, Tensión máxima del acero: 73.799 MPa 
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el 
EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar 
excesivamente restrictivo. 
- Sección crítica a cortante: Cota: -5.25 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -5.75 m, M: 40.95 kN·m, N: 0.00 kN 
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Referencia: Pantalla 8m (Pantalla 8m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud 
tramo: 2.50 m)   

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES 
DE SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Pantalla 8m 
(Pantalla 8m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en 
el intradós y el momento originado por los empujes activos en el 
trasdós: 

 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Hipótesis básica: 

 

 

Mínimo: 1.67  
 

  
         -  Fase incial: 

 

 

Calculado: 59.398  
 

Cumple 
         -  Excavación 1: 

 

 

Calculado: 5.333  
 

Cumple 
     -  Hipótesis sísmica. 

Excavación 1: 
 

 

Mínimo: 1.25  
Calculado: 3.261  

 

Cumple 

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje 
realmente movilizado en el intradós: 

 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Hipótesis básica: 

 

 

Mínimo: 1.67  
 

  
         -  Fase incial: 

 

 

Calculado: 7.318  
 

Cumple 
         -  Excavación 1: 

 

 

Calculado: 3.924  
 

Cumple 
     -  Hipótesis sísmica. 

Excavación 1: 
 

 

Mínimo: 1.25  
Calculado: 3.254  

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   

13.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro pantalla de hormigón armado   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armado vertical trasdós Longitud (m) 

Peso (kg) 
15x8.45 
15x7.50   

126.75 
112.53 

Armado vertical intradós Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x8.45 
15x7.50   

126.75 
112.53 

Junta lateral positiva Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x8.44 
6x7.49   

50.64 
44.96 

Junta lateral negativa Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x8.44 
5x7.49   

42.20 
37.47 

Armado horizontal Longitud (m) 
Peso (kg)   28x6.28 

28x9.91 
175.84 
277.53 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

2x8.63 
2x7.66   

17.26 
15.32 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

2x8.63 
2x7.66   

17.26 
15.32 

Armado rigidizadores horizontales Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x3.69 
8x3.28   

29.52 
26.21 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

410.38 
364.34 

175.84 
277.53 

  
641.87 
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Referencia: Muro pantalla de hormigón armado   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

451.42 
400.77 

193.42 
305.29 

  
706.06  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-30, Control 

Estadístico 
Referencia: Muro pantalla de hormigón 
armado 

400.7
7 

305.2
9 

706.0
6 

16.00 

Totales 400.7
7 

305.2
9 

706.0
6 

16.00 
 
 

81.1.1.3. Pantalla de 6 m 
 

 

Selección de listados CYPE Muros 
Pantalla 

Pantalla 6m a l'aire lliure Fecha: 23/11/13 

 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-30, Control Estadístico 

Acero: B 500 S, Control Normal 

Clase de exposición: Clase IIa 

Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.08 g 

No se considera el sismo en las fases constructivas 

Mayoración esfuerzos en hipótesis sísmica: 1.00  

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Muro pantalla de hormigón armado 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 33.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 33.0 % 
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Profundidad del nivel freático: 17.00 m 

  

ESTRATOS 
  

Referencia
s 

Cota 
superior Descripción Coeficientes de 

empuje 
1 - CAPA 
R 

0.00 m Densidad aparente: 17.5 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.8 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 7.85 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 9810.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 9810.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.37 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 3.08 
Activo intradós: 0.37 
Reposo intradós: 
0.58 
Pasivo intradós: 3.08 

2 - CAPA 
A 

-1.50 m Densidad aparente: 20.4 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.3 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 26 grados 
Cohesión: 19.62 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 19620.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 19620.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.36 
Reposo trasdós: 0.56 
Pasivo trasdós: 3.25 
Activo intradós: 0.36 
Reposo intradós: 
0.56 
Pasivo intradós: 3.25 

3 - CAPA 
B 

-4.00 m Densidad aparente: 20.2 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.8 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 27 grados 
Cohesión: 22.56 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 9810.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 9810.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.34 
Reposo trasdós: 0.55 
Pasivo trasdós: 3.43 
Activo intradós: 0.34 
Reposo intradós: 
0.55 
Pasivo intradós: 3.43 

4 - CAPA 
C 

-11.00 m Densidad aparente: 20.8 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.8 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 28 grados 
Cohesión: 21.58 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 29430.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 29430.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.53 
Pasivo trasdós: 3.63 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 
0.53 
Pasivo intradós: 3.63 
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

  

6.- GEOMETRÍA 
Altura total: 6.00 m 
Espesor: 80 cm 
Longitud tramo: 2.50 m   

7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Fase incial Tipo de fase: Constructiva 

Cota de excavación: 0.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  

 
  

Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Excavación 1 Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -4.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  
 

8.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 10 kN/m² Fase incial Excavación 1   

9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE INCIAL 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de 
axiles 

(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 -0.20 0.00 0.48 0.00 3.84 0.00 

-0.50 -0.20 9.81 0.96 0.36 1.92 0.00 
-1.00 -0.20 19.62 1.92 1.20 1.92 0.00 
-1.50 -0.20 29.43 2.88 2.52 -2.08 0.00 
-2.00 -0.20 39.24 1.84 3.57 -2.10 0.00 
-2.50 -0.20 49.05 0.78 4.09 -2.15 0.00 
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Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de 
axiles 

(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
-3.00 -0.20 58.86 -0.31 4.07 -2.23 0.00 
-3.50 -0.20 68.67 -1.44 3.50 -2.35 0.00 
-4.00 -0.21 78.48 -2.63 2.33 1.40 0.00 
-4.50 -0.21 88.29 -1.94 1.28 1.32 0.00 
-5.00 -0.22 98.10 -1.29 0.55 1.23 0.00 
-5.50 -0.22 107.91 -0.69 0.13 1.14 0.00 
-6.00 -0.22 117.72 0.00 -0.00 1.05 0.00 

Máxim
os 

-0.20 
Cota: -1.50 m 

117.72 
Cota: -6.00 

m 

2.88 
Cota: -1.50 m 

4.15 
Cota: -2.75 m 

3.84 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-0.22 
Cota: -6.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 

m 

-2.63 
Cota: -4.00 m 

-0.00 
Cota: -6.00 m 

-2.42 
Cota: -3.75 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
  

FASE 2: EXCAVACIÓN 1 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de 
axiles 

(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 -7.66 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.50 -7.16 9.81 0.00 -0.00 0.00 0.00 
-1.00 -6.66 19.62 -0.00 -0.00 0.66 0.00 
-1.50 -6.16 29.43 0.74 0.23 0.00 0.00 
-2.00 -5.66 39.24 0.74 0.59 0.00 0.00 
-2.50 -5.16 49.05 0.74 0.96 0.00 0.00 
-3.00 -4.67 58.86 0.74 1.33 0.44 0.00 
-3.50 -4.17 68.67 1.42 1.89 4.10 0.00 
-4.00 -3.67 78.48 3.92 3.49 11.61 0.00 
-4.50 -3.17 88.29 1.94 5.68 -14.65 0.00 
-5.00 -2.68 98.10 -4.16 4.21 -4.92 0.00 
-5.50 -2.18 107.91 -5.41 1.51 4.78 0.00 
-6.00 -1.69 117.72 -1.81 0.00 14.48 0.00 

Máxim
os 

-1.69 
Cota: -6.00 m 

117.72 
Cota: -6.00 

m 

6.82 
Cota: -4.25 m 

5.68 
Cota: -4.50 m 

14.48 
Cota: -6.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-7.66 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 

m 

-5.41 
Cota: -5.50 m 

-0.00 
Cota: -1.00 m 

-19.52 
Cota: -4.25 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
  

CON SISMO 
Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de 
axiles 

(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
0.00 -11.46 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

-0.50 -10.65 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 
-1.00 -9.84 19.62 0.00 0.00 1.94 0.00 
-1.50 -9.03 29.43 1.45 0.48 0.00 0.00 
-2.00 -8.22 39.24 1.45 1.21 0.00 0.00 
-2.50 -7.41 49.05 1.45 1.94 0.00 0.00 
-3.00 -6.60 58.86 1.75 2.74 3.38 0.00 
-3.50 -5.79 68.67 3.99 4.38 7.74 0.00 
-4.00 -4.98 78.48 8.40 7.96 7.46 0.00 
-4.50 -4.17 88.29 1.92 11.01 -24.82 0.00 
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Cota 
(m) 

Desplazamient
os 

(mm) 

Ley de 
axiles 

(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 
-5.00 -3.37 98.10 -8.35 7.85 -7.73 0.00 
-5.50 -2.57 107.91 -10.08 2.76 9.32 0.00 
-6.00 -1.76 117.72 -3.29 0.00 26.36 0.00 

Máxim
os 

-1.76 
Cota: -6.00 m 

117.72 
Cota: -6.00 

m 

10.27 
Cota: -4.25 m 

11.01 
Cota: -4.50 m 

26.36 
Cota: -6.00 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimo
s 

-11.46 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 

m 

-10.28 
Cota: -5.25 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-33.38 
Cota: -4.25 

m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
  
 

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  

Armado vertical 
trasdós 

Armado vertical 
intradós 

Armado base 
horizontal 

Rigidizador 
vertical 

Rigidizador 
horizontal 

Ø12c/15 Ø12c/15 Ø16c/30 2Ø12 3Ø12   

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE 
RESISTENCIA 
Referencia: Pantalla 6m (Pantalla 6m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: 
 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

        Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 28.4 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

        Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00083  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 

 

 

 

Mínimo: 0.00018  
Calculado: 0.00083  

 

Cumple 

Longitud de patilla horizontal: 
 

        La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. 
Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de 
Hormigón Armado". 

 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 48 cm 

 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.00027  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 
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Referencia: Pantalla 6m (Pantalla 6m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós: 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 6e-005  
Calculado: 0.00094  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós: 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 3e-005  
Calculado: 0.00094  

 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

        EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00188  

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 13.8 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 13.8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura vertical Trasdós: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por módulo de pantalla 
 

 

 

  
 

Cumple 
Comprobación a cortante: 

 

Calculado: 27.2 kN 
 

  

     -  Criterio norma EHE: 
 

 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 406.7 kN 
 

Cumple 

     -  Criterio norma EH-91: 
 

 

        Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91) 
 

 

 

Máximo: 1064.8 kN 
 

Cumple 

     -  Criterio norma EC2: 
 

 

        Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2) 
 

 

 

Máximo: 637.9 kN 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.014 mm 

 

Cumple 
Rigidizadores horizontales: 

 

    

     -  Diámetro mínimo: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 
mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 

 

Cumple 

     -  Separación máxima: 
 

 

        Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. 
 

 

 

Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2 m 

 

Cumple 
Rigidizadores verticales: 

 

    

     -  Diámetro mínimo: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 
mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 

 

Cumple 

     -  Separación máxima: 
 

 

        Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. 
 

 

 

Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.25 m 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
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Referencia: Pantalla 6m (Pantalla 6m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.50 m, Md: 27.53 kN·m, Nd: 0.00 kN, Vd: 
4.80 kN, Tensión máxima del acero: 25.748 MPa 
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el 
EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar 
excesivamente restrictivo. 
- Sección crítica a cortante: Cota: -4.25 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -4.50 m, M: 14.19 kN·m, N: 0.00 kN 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud 
tramo: 2.50 m)   

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES 
DE SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Pantalla 6m 
(Pantalla 6m a l'aire lliure) 
Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos 
en el intradós y el momento originado por los empujes activos 
en el trasdós: 

 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Hipótesis básica: 

 

 

Mínimo: 1.67  
 

  
         -  Fase incial: 

 

 

Calculado: 111.209  
 

Cumple 
         -  Excavación 1: 

 

 

Calculado: 8.387  
 

Cumple 
     -  Hipótesis sísmica. 

Excavación 1: 
 

 

Mínimo: 1.25  
Calculado: 4.365  

 

Cumple 

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el 
empuje realmente movilizado en el intradós: 

 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Hipótesis básica: 

 

 

Mínimo: 1.67  
 

  
         -  Fase incial: 

 

 

Calculado: 7.453  
 

Cumple 
         -  Excavación 1: 

 

 

Calculado: 4.215  
 

Cumple 
     -  Hipótesis sísmica. 

Excavación 1: 
 

 

Mínimo: 1.25  
Calculado: 3.519  

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   

13.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro pantalla de hormigón armado   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armado vertical trasdós Longitud (m) 

Peso (kg) 
15x6.45 
15x5.73   

96.75 
85.90 

Armado vertical intradós Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x6.45 
15x5.73   

96.75 
85.90 

Junta lateral positiva Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x6.44 
6x5.72   

38.64 
34.31 

Junta lateral negativa Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x6.44 
5x5.72   

32.20 
28.59 

Armado horizontal Longitud (m) 
Peso (kg)   21x6.28 

21x9.91 
131.88 
208.15 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

2x6.37 
2x5.66   

12.74 
11.31 
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Referencia: Muro pantalla de hormigón armado   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 

Peso (kg) 
2x6.37 
2x5.66   

12.74 
11.31 

Armado rigidizadores horizontales Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x3.69 
6x3.28   

22.14 
19.66 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

311.96 
276.98 

131.88 
208.15 

  
485.13 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

343.16 
304.68 

145.07 
228.96 

  
533.64  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-30, Control 

Estadístico 
Referencia: Muro pantalla de hormigón 
armado 

304.6
8 

228.9
6 

533.6
4 

12.00 

Totales 304.6
8 

228.9
6 

533.6
4 

12.00 
 
 

Apèndix I: Disposició de les armadures de la llosa superior 
 

 

Armados de losas CYPECAD 

LLOSA DEFINITIVA Fecha: 22/11/13 

 

Malla 1: Losa maciza 

———————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————— 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: No se dispone 

Armadura Base Superior: No se dispone 

Canto: 80 

Alineación  8: Inferior 50+ ( 37.25,-11.69)-( 38.54, -9.51)      1Ø12c/12.5 

               Superior 50+ ( 37.25,-11.69)-( 38.54, -9.51)      1Ø12c/12.5 

Alineación  9: Inferior 50+ ( 37.00,-11.62)-( 38.71, -8.74)      1Ø12c/12.5 

               Superior 50+ ( 37.00,-11.62)-( 39.09, -8.09)      1Ø12c/12.5 

Alineación 10: Inferior     ( 36.78,-11.49)-( 39.26, -7.32)      1Ø12c/12.5 

               Superior     ( 36.76,-11.54)-( 38.88, -7.97)      1Ø12c/12.5 

Alineación 11: Inferior     ( 36.57,-11.37)-( 39.04, -7.19)      1Ø12c/12.5 

               Superior     ( 36.51,-11.46)-( 39.04, -7.19)      1Ø12c/12.5 

Alineación 12: Inferior 50+ ( 36.26,-11.39)-( 39.85, -5.34)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 36.26,-11.39)-( 39.60, -5.77)      1Ø12c/12.5 

Alineación 13: Inferior 50+ ( 36.02,-11.31)-( 39.64, -5.21)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 36.05,-11.26)-( 39.38, -5.64)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 14: Inferior     ( 35.79,-11.21)-( 39.42, -5.08)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 35.90,-11.03)-( 37.05, -9.09)      1Ø12c/12.5 

                            ( 37.07, -9.05)-( 39.42, -5.09)      1Ø12c/12.5 

Alineación 15: Inferior 50+ ( 35.53,-11.15)-( 40.10, -3.45)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 35.68,-10.90)-( 36.83, -8.96)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.85, -8.92)-( 39.84, -3.89)      1Ø12c/12.5 

Alineación 16: Inferior 50+ ( 35.29,-11.08)-( 39.89, -3.32)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 35.47,-10.78)-( 36.62, -8.83)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.64, -8.80)-( 39.63, -3.76)      1Ø12c/12.5 

Alineación 17: Inferior 50+ ( 35.04,-11.00)-( 39.67, -3.19)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 35.22,-10.70)-( 35.92, -9.52)      1Ø12c/12.5 

                            ( 37.07, -7.58)-( 39.92, -2.77)      1Ø12c/12.5 

Alineación 18: Inferior     ( 34.80,-10.91)-( 39.97, -2.21)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 34.89,-10.77)-( 35.86, -9.14)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.85, -7.45)-( 39.71, -2.65)      1Ø12c/12.5 

Alineación 19: Inferior     ( 34.59,-10.78)-( 39.75, -2.08)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 34.67,-10.64)-( 35.64, -9.01)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.86, -6.95)-( 40.07, -1.53)      1Ø12c/12.5 

Alineación 20: Inferior 50+ ( 34.30,-10.77)-( 40.05, -1.09)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 34.46,-10.52)-( 35.42, -8.88)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.64, -6.83)-( 39.86, -1.41)      1Ø12c/12.5 

Alineación 21: Inferior 50+ ( 34.06,-10.70)-( 39.83, -0.96)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 34.24,-10.39)-( 35.21, -8.76)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.43, -6.70)-( 39.64, -1.28)      1Ø12c/12.5 

Alineación 22: Inferior     ( 33.82,-10.62)-( 39.87, -0.41)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 33.91,-10.47)-( 35.33, -8.07)      1Ø12c/12.5 

                            ( 37.28, -4.77)-( 40.14,  0.05)      1Ø12c/12.5 

Alineación 23: Inferior     ( 33.60,-10.49)-( 38.50, -2.22)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.55, -3.82)-( 39.91,  0.15)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 33.69,-10.34)-( 35.11, -7.94)      1Ø12c/12.5 

                            ( 37.07, -4.64)-( 39.93,  0.18)      1Ø12c/12.5 

Alineación 24: Inferior     ( 33.39,-10.36)-( 38.54, -1.67)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.59, -3.27)-( 39.70,  0.29)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 33.48,-10.21)-( 34.90, -7.82)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.85, -4.51)-( 39.71,  0.30)      1Ø12c/12.5 

Alineación 25: Inferior 50+ ( 33.08,-10.39)-( 35.40, -6.48)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.45, -8.08)-( 39.86,  1.05)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 33.26,-10.08)-( 34.68, -7.69)      1Ø12c/12.5 

                            ( 37.42, -3.06)-( 40.14,  1.52)      1Ø12c/12.5 

Alineación 26: Inferior 50+ ( 32.84,-10.31)-( 35.31, -6.13)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.36, -7.73)-( 39.90,  1.61)      1Ø16c/12.5 
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               Superior     ( 32.87,-10.26)-( 34.75, -7.09)      1Ø12c/12.5 

                            ( 37.21, -2.93)-( 39.92,  1.65)      1Ø12c/12.5 

Alineación 27: Inferior     ( 32.61,-10.19)-( 35.10, -6.01)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.15, -7.61)-( 40.07,  2.38)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 32.65,-10.13)-( 34.53, -6.96)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.99, -2.81)-( 39.71,  1.77)      1Ø12c/12.5 

Alineación 28: Inferior     ( 32.40,-10.07)-( 34.88, -5.88)      1Ø16c/12.5 

                            ( 33.93, -7.48)-( 39.86,  2.51)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 32.44,-10.00)-( 34.32, -6.83)      1Ø12c/12.5 

                            ( 37.02, -2.27)-( 40.03,  2.81)      1Ø12c/12.5 

Alineación 29: Inferior 50+ ( 32.10,-10.08)-( 34.67, -5.75)      1Ø16c/12.5 

                            ( 33.72, -7.35)-( 39.64,  2.64)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 32.22, -9.87)-( 34.10, -6.71)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.80, -2.15)-( 39.82,  2.93)      1Ø12c/12.5 

Alineación 30: Inferior 50+ ( 31.86,-10.00)-( 34.58, -5.41)      1Ø16c/12.5 

                            ( 33.63, -7.01)-( 37.89,  0.18)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.95, -1.42)-( 39.81,  3.41)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 32.01, -9.75)-( 33.89, -6.58)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.59, -2.02)-( 39.60,  3.06)      1Ø12c/12.5 

Alineación 31: Inferior     ( 31.63, -9.90)-( 34.36, -5.28)      1Ø16c/12.5 

                            ( 33.42, -6.88)-( 37.81,  0.53)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.86, -1.07)-( 39.59,  3.54)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 31.79, -9.62)-( 33.67, -6.45)      1Ø12c/12.5 

                            ( 37.45, -0.07)-( 40.02,  4.25)      1Ø12c/12.5 

Alineación 32: Inferior     ( 31.41, -9.77)-( 33.77, -5.80)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.82, -7.40)-( 37.85,  1.08)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.90, -0.52)-( 39.76,  4.31)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 31.43, -9.74)-( 32.25, -8.36)      1Ø12c/12.5 

                            ( 37.24,  0.06)-( 39.80,  4.38)      1Ø12c/12.5 

Alineación 33: Inferior 50+ ( 31.12, -9.77)-( 33.68, -5.46)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.73, -7.06)-( 37.76,  1.43)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.81, -0.17)-( 39.67,  4.65)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 31.21, -9.61)-( 32.03, -8.23)      1Ø12c/12.5 

                            ( 37.02,  0.19)-( 39.83,  4.92)      1Ø12c/12.5 

Alineación 34: Inferior 50+ ( 30.88, -9.69)-( 33.46, -5.33)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.52, -6.93)-( 37.67,  1.77)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.72,  0.17)-( 39.45,  4.77)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 31.00, -9.49)-( 31.82, -8.11)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.81,  0.31)-( 39.62,  5.05)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 35: Inferior     ( 30.64, -9.60)-( 33.25, -5.20)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.30, -6.80)-( 37.58,  2.11)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.64,  0.51)-( 39.62,  5.55)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.78, -9.36)-( 31.60, -7.98)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.59,  0.44)-( 39.40,  5.18)      1Ø12c/12.5 

Alineación 36: Inferior     ( 30.42, -9.48)-( 33.03, -5.07)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.09, -6.67)-( 37.50,  2.45)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.55,  0.85)-( 39.54,  5.89)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.57, -9.23)-( 31.39, -7.85)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.67, -7.38)-( 33.90, -3.62)      1Ø12c/12.5 

                            ( 37.16,  1.88)-( 39.66,  6.10)      1Ø12c/12.5 

Alineación 37: Inferior     ( 30.21, -9.35)-( 32.82, -4.95)      1Ø16c/12.5 

                            ( 31.87, -6.55)-( 37.41,  2.80)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.46,  1.20)-( 39.45,  6.24)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 30.14, -9.46)-( 34.31, -2.43)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.94,  2.01)-( 39.45,  6.23)      1Ø12c/12.5 

Alineación 38: Inferior 50+ ( 29.90, -9.38)-( 32.60, -4.82)      1Ø16c/12.5 

                            ( 31.66, -6.42)-( 37.32,  3.14)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.37,  1.54)-( 39.62,  7.01)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 29.90, -9.38)-( 34.09, -2.30)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.73,  2.14)-( 39.23,  6.36)      1Ø12c/12.5 

Alineación 39: Inferior     ( 29.66, -9.30)-( 32.51, -4.48)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.57, -6.08)-( 37.11,  3.27)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.16,  1.67)-( 39.40,  7.14)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.65, -9.31)-( 33.88, -2.18)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.86,  2.86)-( 39.54,  7.37)      1Ø12c/12.5 

Alineación 40: Inferior     ( 29.44, -9.17)-( 32.55, -3.93)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.61, -5.52)-( 37.02,  3.61)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.07,  2.01)-( 39.31,  7.48)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.41, -9.23)-( 33.92, -1.62)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.65,  2.98)-( 39.33,  7.50)      1Ø12c/12.5 

Alineación 41: Inferior     ( 29.23, -9.05)-( 31.19, -5.73)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.25, -7.33)-( 34.13, -0.78)      1Ø16c/12.5 

                            ( 33.18, -2.38)-( 39.23,  7.82)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.16, -9.15)-( 34.12, -0.79)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.43,  3.11)-( 39.36,  8.04)      1Ø12c/12.5 

Alineación 42: Inferior     ( 29.52, -8.06)-( 31.09, -5.41)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.94, -5.67)-( 36.72,  4.08)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.77,  2.48)-( 39.14,  8.16)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 28.95, -9.03)-( 33.91, -0.66)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.22,  3.24)-( 39.14,  8.17)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 43: Inferior     ( 29.69, -7.29)-( 32.67, -2.25)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.73, -3.85)-( 36.63,  4.42)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.67,  2.80)-( 39.18,  8.72)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.31, -7.93)-( 34.32,  0.53)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.85,  4.79)-( 39.18,  8.72)      1Ø12c/12.5 

Alineación 44: Inferior     ( 29.86, -6.51)-( 32.71, -1.70)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.77, -3.29)-( 36.42,  4.56)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.46,  2.93)-( 38.96,  8.85)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.47, -7.16)-( 34.11,  0.65)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.63,  4.91)-( 38.96,  8.85)      1Ø12c/12.5 

Alineación 45: Inferior     ( 29.90, -5.96)-( 32.88, -0.92)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.94, -2.51)-( 36.34,  4.90)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.36,  3.26)-( 39.00,  9.41)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.26, -7.03)-( 33.89,  0.78)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.42,  5.04)-( 39.01,  9.41)      1Ø12c/12.5 

Alineación 46: Inferior     ( 30.06, -5.18)-( 32.92, -0.37)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.98, -1.96)-( 36.12,  5.04)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.15,  3.39)-( 38.79,  9.53)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.43, -6.26)-( 33.68,  0.91)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.20,  5.17)-( 38.79,  9.54)      1Ø12c/12.5 

Alineación 47: Inferior     ( 30.10, -4.63)-( 32.96,  0.19)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.02, -1.40)-( 36.92,  6.87)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.97,  5.27)-( 38.70,  9.88)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.98, -4.84)-( 34.18,  2.26)      1Ø12c/12.5 

                            ( 35.99,  5.30)-( 38.58,  9.67)      1Ø12c/12.5 

Alineación 48: Inferior     ( 30.14, -4.07)-( 33.00,  0.75)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.06, -0.84)-( 36.83,  7.21)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.88,  5.61)-( 38.74, 10.43)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.76, -4.71)-( 33.97,  2.39)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.39,  6.48)-( 38.83, 10.58)      1Ø12c/12.5 

Alineación 49: Inferior     ( 30.31, -3.30)-( 33.04,  1.31)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.10, -0.28)-( 36.74,  7.55)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.79,  5.95)-( 38.65, 10.78)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.67, -4.37)-( 33.75,  2.51)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.59,  7.29)-( 38.73, 10.90)      1Ø12c/12.5 

Alineación 50: Inferior     ( 30.35, -2.74)-( 33.08,  1.86)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.14,  0.27)-( 36.65,  7.89)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.71,  6.29)-( 38.44, 10.90)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.22, -2.95)-( 33.54,  2.64)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.37,  7.42)-( 38.57, 11.13)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 51: Inferior     ( 30.26, -2.39)-( 32.99,  2.21)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.05,  0.62)-( 36.69,  8.45)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.75,  6.85)-( 38.35, 11.25)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.24, -2.44)-( 34.26,  4.35)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.16,  7.54)-( 38.36, 11.25)      1Ø12c/12.5 

Alineación 52: Inferior     ( 30.30, -1.84)-( 33.03,  2.76)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.09,  1.17)-( 36.61,  8.79)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.66,  7.19)-( 38.26, 11.59)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.02, -2.31)-( 34.05,  4.48)      1Ø12c/12.5 

                            ( 35.94,  7.67)-( 38.41, 11.83)      1Ø12c/12.5 

Alineación 53: Inferior     ( 30.34, -1.28)-( 33.07,  3.32)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.13,  1.73)-( 38.18, 11.93)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.06, -1.76)-( 33.83,  4.60)      1Ø12c/12.5 

                            ( 35.73,  7.80)-( 38.19, 11.96)      1Ø12c/12.5 

Alineación 54: Inferior     ( 30.38, -0.72)-( 32.98,  3.66)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.04,  2.07)-( 37.79, 11.76)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.10, -1.20)-( 33.62,  4.73)      1Ø12c/12.5 

                            ( 36.03,  8.81)-( 38.24, 12.53)      1Ø12c/12.5 

Alineación 55: Inferior     ( 30.42, -0.16)-( 32.90,  4.01)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.95,  2.42)-( 37.69, 12.10)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.29, -0.39)-( 33.40,  4.86)      1Ø12c/12.5 

                            ( 35.82,  8.94)-( 38.03, 12.66)      1Ø12c/12.5 

Alineación 56: Inferior     ( 30.34,  0.18)-( 32.94,  4.56)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.99,  2.97)-( 37.59, 12.41)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.07, -0.27)-( 33.19,  4.99)      1Ø12c/12.5 

                            ( 35.60,  9.06)-( 37.95, 13.02)      1Ø12c/12.5 

Alineación 57: Inferior     ( 30.38,  0.74)-( 32.85,  4.91)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.91,  3.32)-( 37.48, 12.72)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.12,  0.30)-( 33.75,  6.42)      1Ø12c/12.5 

                            ( 35.39,  9.19)-( 37.92, 13.45)      1Ø12c/12.5 

Alineación 58: Inferior     ( 30.29,  1.08)-( 32.89,  5.46)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.95,  3.87)-( 37.37, 13.02)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.25,  1.01)-( 33.53,  6.55)      1Ø12c/12.5 

                            ( 35.17,  9.32)-( 37.81, 13.76)      1Ø12c/12.5 

Alineación 59: Inferior     ( 30.63,  2.15)-( 33.45,  6.90)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.49,  5.28)-( 37.41, 13.59)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.03,  1.14)-( 33.32,  6.68)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.96,  9.45)-( 37.70, 14.07)      1Ø12c/12.5 

Alineación 60: Inferior     ( 30.59,  2.57)-( 32.71,  6.15)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.77,  4.56)-( 37.44, 14.12)      1Ø16c/12.5 
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               Superior     ( 30.22,  1.95)-( 33.10,  6.80)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.74,  9.57)-( 37.59, 14.38)      1Ø12c/12.5 

Alineación 61: Inferior     ( 30.15,  2.32)-( 32.63,  6.49)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.68,  4.90)-( 37.04, 13.94)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.01,  2.07)-( 32.89,  6.93)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.53,  9.70)-( 37.38, 14.51)      1Ø12c/12.5 

Alineación 62: Inferior     ( 30.50,  3.39)-( 32.67,  7.05)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.72,  5.46)-( 36.93, 14.25)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.29,  3.05)-( 33.21,  7.96)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.57, 10.25)-( 37.36, 14.97)      1Ø12c/12.5 

Alineación 63: Inferior     ( 30.45,  3.80)-( 32.58,  7.39)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.64,  5.80)-( 36.82, 14.55)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 30.08,  3.18)-( 32.99,  8.09)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.63, 10.85)-( 37.24, 15.25) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 64: Inferior     ( 30.02,  3.56)-( 32.49,  7.74)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.55,  6.14)-( 36.85, 15.09)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.86,  3.31)-( 32.78,  8.21)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.42, 10.98)-( 37.11, 15.53) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 65: Inferior     ( 30.35,  4.62)-( 32.40,  8.08)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.46,  6.49)-( 36.87, 15.61)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.76,  3.62)-( 32.56,  8.34)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.42, 11.48)-( 36.94, 15.72)      1Ø12c/12.5 

Alineación 66: Inferior     ( 30.28,  4.99)-( 32.32,  8.42)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.37,  6.83)-( 36.46, 15.41)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.95,  4.43)-( 33.03,  9.62)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.20, 11.60)-( 36.87, 16.11)      1Ø12c/12.5 

Alineación 67: Inferior     ( 30.21,  5.36)-( 32.23,  8.76)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.28,  7.17)-( 36.34, 15.69)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.73,  4.55)-( 32.82,  9.75)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.99, 11.73)-( 36.75, 16.39)      1Ø12c/12.5 

Alineación 68: Inferior     ( 30.14,  5.73)-( 32.14,  9.11)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.20,  7.51)-( 36.37, 16.23)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.65,  4.91)-( 32.60,  9.88)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.14, 12.48)-( 36.63, 16.67) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 69: Inferior     ( 30.06,  6.09)-( 32.05,  9.45)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.11,  7.86)-( 36.39, 16.77)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.56,  5.24)-( 32.38, 10.01)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.06, 12.82)-( 36.50, 16.95)      1Ø12c/12.5 

Alineación 70: Inferior     ( 29.98,  6.45)-( 31.99,  9.83)      1Ø16c/12.5 

                            ( 31.04,  8.23)-( 35.97, 16.54)      1Ø16c/12.5 

ANNEX 12: Càlcul del Pas Inferior de la Plaça de de Francesc Macià 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

70 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

               Superior     ( 29.46,  5.57)-( 32.17, 10.13)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.84, 12.95)-( 36.38, 17.23)      1Ø12c/12.5 

Alineación 71: Inferior     ( 29.53,  6.17)-( 31.88, 10.14)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.93,  8.54)-( 35.85, 16.83)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.48,  6.09)-( 31.95, 10.26)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.84, 13.44)-( 36.24, 17.49) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 72: Inferior     ( 29.83,  7.18)-( 31.80, 10.48)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.85,  8.88)-( 36.00, 17.58)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.51,  6.64)-( 31.74, 10.39)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.74, 13.77)-( 36.11, 17.76)      1Ø12c/12.5 

Alineación 73: Inferior     ( 29.74,  7.51)-( 31.71, 10.84)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.76,  9.24)-( 35.58, 17.36)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.25,  6.68)-( 32.21, 11.68)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.53, 13.89)-( 35.97, 18.02)      1Ø12c/12.5 

Alineación 74: Inferior     ( 29.64,  7.84)-( 31.62, 11.16)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.67,  9.56)-( 35.45, 17.62)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.17,  7.04)-( 32.00, 11.81)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.53, 14.39)-( 35.84, 18.29) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 75: Inferior     ( 29.55,  8.17)-( 31.51, 11.48)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.56,  9.88)-( 35.61, 18.39)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 29.08,  7.38)-( 31.78, 11.93)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.31, 14.51)-( 35.70, 18.54) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 76: Inferior     ( 29.45,  8.50)-( 31.41, 11.79)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.46, 10.19)-( 35.18, 18.16)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 28.99,  7.71)-( 31.57, 12.06)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.10, 14.64)-( 35.57, 18.81) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 77: Inferior     ( 29.36,  8.83)-( 31.30, 12.10)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.35, 10.50)-( 35.04, 18.41)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 28.89,  8.04)-( 31.35, 12.19)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.88, 14.77)-( 35.44, 19.07) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 78: Inferior     ( 29.26,  9.15)-( 31.19, 12.40)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.24, 10.80)-( 35.22, 19.21)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 28.86,  8.48)-( 31.14, 12.32)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.67, 14.90)-( 35.30, 19.34) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 79: Inferior     ( 29.17,  9.49)-( 31.09, 12.72)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.14, 11.12)-( 34.78, 18.94)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 28.78,  8.83)-( 31.61, 13.60)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.45, 15.02)-( 35.16, 19.59) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 80: Inferior     ( 29.06,  9.80)-( 30.97, 13.01)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.02, 11.41)-( 34.92, 19.68)      1Ø16c/12.5 
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               Superior     ( 28.71,  9.19)-( 31.40, 13.73)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.86, 16.21)-( 35.02, 19.83)      1Ø12c/12.5 

Alineación 81: Inferior     ( 28.95, 10.10)-( 30.86, 13.31)      1Ø16c/12.5 

                            ( 29.91, 11.71)-( 34.49, 19.45)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 28.63,  9.55)-( 31.18, 13.86)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.65, 16.33)-( 34.87, 20.07) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 82: Inferior     ( 28.56,  9.94)-( 30.73, 13.59)      1Ø16c/12.5 

                            ( 29.78, 11.99)-( 34.35, 19.69)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 28.41,  9.68)-( 30.97, 13.99)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.43, 16.46)-( 34.72, 20.32) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 83: Inferior     ( 28.72, 10.70)-( 30.61, 13.87)      1Ø16c/12.5 

                            ( 29.66, 12.27)-( 34.53, 20.49)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 28.29,  9.96)-( 30.75, 14.11)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.22, 16.59)-( 34.58, 20.57) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 84: Inferior     ( 28.61, 11.00)-( 34.44, 20.83)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 28.18, 10.27)-( 30.54, 14.24)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.39, 17.36)-( 34.44, 20.82) +50  1Ø12c/10 

Alineación 85: Inferior     ( 28.40, 11.12)-( 34.23, 20.96)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 28.25, 10.88)-( 30.32, 14.37)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.21, 17.55)-( 34.29, 21.06) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 86: Inferior     ( 28.18, 11.25)-( 34.14, 21.30)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 28.04, 11.01)-( 30.11, 14.50)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.99, 17.68)-( 34.14, 21.31) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 87: Inferior     ( 27.97, 11.38)-( 33.93, 21.43)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 27.84, 11.16)-( 30.58, 15.79)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.78, 17.81)-( 34.00, 21.55) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 88: Inferior     ( 27.75, 11.51)-( 33.84, 21.77)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 27.72, 11.45)-( 30.37, 15.92)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.56, 17.93)-( 33.84, 21.78) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 89: Inferior     ( 27.93, 12.29)-( 33.62, 21.90)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 27.61, 11.76)-( 30.15, 16.05)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.35, 18.06)-( 33.69, 22.01) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 90: Inferior     ( 27.61, 12.25)-( 33.54, 22.24)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 27.54, 12.13)-( 29.94, 16.17)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.13, 18.19)-( 33.53, 22.24) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 91: Inferior     ( 27.39, 12.37)-( 33.32, 22.37)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 27.36, 12.31)-( 29.72, 16.30)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.92, 18.32)-( 33.38, 22.47) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 92: Inferior     ( 27.54, 13.11)-( 33.11, 22.50)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 27.23, 12.58)-( 29.51, 16.43)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.70, 18.44)-( 33.22, 22.69) +50  1Ø12c/12.5 
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Alineación 93: Inferior     ( 27.22, 13.06)-( 33.02, 22.84)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 27.14, 12.93)-( 29.29, 16.56)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.13, 19.65)-( 33.07, 22.92) +50  1Ø12c/10 

Alineación 94: Inferior     ( 27.00, 13.19)-( 32.80, 22.97)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 26.97, 13.12)-( 29.08, 16.68)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.26, 20.36)-( 32.91, 23.15) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 95: Inferior     ( 27.15, 13.93)-( 32.72, 23.31)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 26.84, 13.40)-( 28.86, 16.81)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.04, 20.48)-( 32.76, 23.38) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 96: Inferior     ( 26.94, 14.06)-( 32.50, 23.44)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 26.75, 13.75)-( 28.65, 16.94)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.95, 20.82)-( 32.60, 23.60) +50  1Ø12c/10 

Alineación 97: Inferior     ( 26.72, 14.18)-( 32.41, 23.78)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 26.58, 13.93)-( 28.43, 17.07)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.83, 21.10)-( 32.44, 23.82) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 98: Inferior     ( 26.51, 14.31)-( 32.20, 23.91)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 26.44, 14.20)-( 28.22, 17.19)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.61, 21.23)-( 32.27, 24.03) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 99: Inferior     ( 26.29, 14.44)-( 32.11, 24.25)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 26.30, 14.45)-( 28.26, 17.76)      1Ø12c/10 

                            ( 30.40, 21.36)-( 32.11, 24.24) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 100: Inferior     ( 26.22, 14.81)-( 31.90, 24.38)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 26.15, 14.70)-( 28.05, 17.89)      1Ø12c/10 

                             ( 30.18, 21.49)-( 31.94, 24.46) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 101: Inferior     ( 26.01, 14.94)-( 31.68, 24.50)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 26.01, 14.93)-( 27.83, 18.01)      1Ø12c/10 

                             ( 29.97, 21.61)-( 31.78, 24.67) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 102: Inferior     ( 25.92, 15.28)-( 31.59, 24.85)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 25.86, 15.18)-( 27.62, 18.14)      1Ø12c/10 

                             ( 29.75, 21.74)-( 31.62, 24.89) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 103: Inferior     ( 25.96, 15.84)-( 31.25, 24.76)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 25.72, 15.43)-( 27.52, 18.47)      1Ø12c/12.5 

                             ( 29.81, 22.33)-( 31.45, 25.10)      1Ø12c/12.5 

Alineación 104: Inferior     ( 25.75, 15.97)-( 31.04, 24.89)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 25.58, 15.68)-( 27.31, 18.60)      1Ø12c/12.5 

                             ( 29.63, 22.52)-( 31.29, 25.31) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 105: Inferior     ( 25.53, 16.09)-( 30.82, 25.02)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 25.43, 15.93)-( 27.43, 19.29)      1Ø12c/10 

                             ( 29.52, 22.83)-( 31.12, 25.53) +50  1Ø12c/10 

Alineación 106: Inferior     ( 25.32, 16.22)-( 30.61, 25.15)      1Ø16c/12.5 

ANNEX 12: Càlcul del Pas Inferior de la Plaça de de Francesc Macià 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

73 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

                Superior 50+ ( 25.29, 16.17)-( 27.21, 19.42)      1Ø12c/10 

                             ( 29.37, 23.06)-( 30.95, 25.72) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 107: Inferior     ( 25.49, 17.00)-( 30.77, 25.91)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 25.13, 16.40)-( 27.00, 19.55)      1Ø12c/10 

                             ( 29.16, 23.19)-( 30.78, 25.93) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 108: Inferior     ( 25.27, 17.13)-( 30.56, 26.04)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 24.98, 16.63)-( 26.78, 19.67)      1Ø12c/10 

                             ( 28.94, 23.31)-( 30.61, 26.12) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 109: Inferior     ( 25.06, 17.25)-( 30.34, 26.17)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 24.82, 16.85)-( 26.57, 19.80)      1Ø12c/10 

                             ( 28.73, 23.44)-( 30.43, 26.32) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 110: Inferior     ( 24.84, 17.38)-( 30.25, 26.51)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 24.66, 17.07)-( 26.35, 19.93)      1Ø12c/10 

                             ( 28.51, 23.57)-( 30.26, 26.52) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 111: Inferior     ( 24.63, 17.51)-( 30.04, 26.64)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 24.50, 17.30)-( 26.54, 20.74)      1Ø12c/12.5 

                             ( 28.30, 23.70)-( 30.08, 26.71) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 112: Inferior     ( 24.41, 17.64)-( 29.82, 26.77)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 24.34, 17.52)-( 26.33, 20.87)      1Ø12c/12.5 

                             ( 28.08, 23.82)-( 29.91, 26.91) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 113: Inferior     ( 24.49, 18.25)-( 29.73, 27.10) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 24.19, 17.75)-( 26.11, 21.00)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.87, 23.95)-( 29.73, 27.10) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 114: Inferior     ( 24.33, 18.48)-( 29.22, 26.73)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 24.03, 17.97)-( 25.90, 21.13)      1Ø12c/12.5 

                             ( 28.01, 24.68)-( 29.56, 27.30) +50  1Ø12c/10 

Alineación 115: Inferior     ( 23.89, 18.23)-( 29.39, 27.51) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 23.87, 18.20)-( 25.68, 21.25)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.79, 24.81)-( 29.39, 27.51) +50  1Ø12c/10 

Alineación 116: Inferior     ( 24.05, 18.98)-( 29.21, 27.69) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 23.70, 18.40)-( 25.47, 21.38)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.66, 25.08)-( 29.21, 27.69) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 117: Inferior     ( 23.59, 18.70)-( 29.00, 27.83)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 23.53, 18.61)-( 25.25, 21.51)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.45, 25.21)-( 29.03, 27.87) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 118: Inferior     ( 23.37, 18.83)-( 28.79, 27.96)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 23.37, 18.81)-( 25.04, 21.64)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.23, 25.33)-( 28.84, 28.05) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 119: Inferior     ( 23.29, 19.17)-( 28.66, 28.23) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 23.20, 19.02)-( 24.99, 22.05)      1Ø12c/10 

                             ( 27.02, 25.46)-( 28.66, 28.23) +50  1Ø12c/12.5 
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Alineación 120: Inferior     ( 23.07, 19.30)-( 28.48, 28.42) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 23.03, 19.22)-( 24.78, 22.18)      1Ø12c/10 

                             ( 26.80, 25.59)-( 28.48, 28.42) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 121: Inferior     ( 22.86, 19.42)-( 28.27, 28.56)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 22.85, 19.42)-( 24.56, 22.31)      1Ø12c/10 

                             ( 26.59, 25.72)-( 28.29, 28.60) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 122: Inferior     ( 23.03, 20.20)-( 28.06, 28.69)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 22.68, 19.63)-( 24.35, 22.43)      1Ø12c/10 

                             ( 26.37, 25.84)-( 28.12, 28.79) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 123: Inferior     ( 22.81, 20.33)-( 27.84, 28.81)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 22.51, 19.83)-( 24.13, 22.56)      1Ø12c/10 

                             ( 26.16, 25.97)-( 27.93, 28.96) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 124: Inferior 50+ ( 22.35, 20.03)-( 27.75, 29.14) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 22.35, 20.03)-( 24.33, 23.39)      1Ø12c/12.5 

                             ( 25.94, 26.10)-( 27.75, 29.14) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 125: Inferior 50+ ( 22.17, 20.23)-( 27.54, 29.28)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 22.17, 20.23)-( 24.12, 23.51)      1Ø12c/12.5 

                             ( 25.73, 26.23)-( 27.57, 29.33) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 126: Inferior     ( 22.29, 20.92)-( 27.32, 29.41)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 21.99, 20.42)-( 23.90, 23.64)      1Ø12c/12.5 

                             ( 25.51, 26.35)-( 27.37, 29.49) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 127: Inferior     ( 22.10, 21.10)-( 27.18, 29.66) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 21.81, 20.60)-( 23.69, 23.77)      1Ø12c/12.5 

                             ( 25.30, 26.48)-( 27.18, 29.66) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 128: Inferior 50+ ( 21.63, 20.79)-( 26.99, 29.83) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 21.63, 20.79)-( 23.60, 24.11)      1Ø12c/10 

                             ( 25.53, 27.36)-( 26.99, 29.83) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 129: Inferior 50+ ( 21.44, 20.96)-( 26.80, 30.01) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 21.44, 20.96)-( 23.38, 24.24)      1Ø12c/10 

                             ( 24.94, 26.86)-( 26.80, 30.01) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 130: Inferior     ( 21.30, 21.22)-( 26.59, 30.14)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 21.26, 21.15)-( 23.17, 24.37)      1Ø12c/10 

                             ( 24.72, 26.99)-( 26.61, 30.18) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 131: Inferior     ( 21.09, 21.34)-( 26.38, 30.26)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 21.09, 21.34)-( 22.95, 24.49)      1Ø12c/10 

                             ( 24.64, 27.33)-( 26.42, 30.34) +50  1Ø12c/10 

Alineación 132: Inferior 50+ ( 20.90, 21.52)-( 26.23, 30.51) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 20.90, 21.52)-( 22.57, 24.34)      1Ø16c/15 

                             ( 24.77, 28.05)-( 26.23, 30.51) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 133: Inferior 50+ ( 20.72, 21.71)-( 26.04, 30.68) +50  1Ø16c/12.5 
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                Superior 50+ ( 20.72, 21.71)-( 22.36, 24.46)      1Ø16c/15 

                             ( 24.56, 28.18)-( 26.04, 30.68) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 134: Inferior     ( 20.68, 22.14)-( 25.85, 30.85) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 20.54, 21.89)-( 22.31, 24.88)      1Ø12c/10 

                             ( 23.99, 27.71)-( 25.85, 30.85) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 135: Inferior     ( 20.65, 22.56)-( 25.64, 30.99)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 20.35, 22.06)-( 22.09, 25.00)      1Ø16c/15 

                             ( 23.78, 27.84)-( 25.66, 31.01)      1Ø12c/12.5 

Alineación 136: Inferior     ( 20.43, 22.69)-( 25.43, 31.12)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 20.16, 22.23)-( 21.75, 24.91)      1Ø12c/10 

                             ( 24.01, 28.72)-( 25.46, 31.16) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 137: Inferior 50+ ( 19.96, 22.39)-( 25.21, 31.24)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 19.96, 22.39)-( 21.83, 25.53)      1Ø16c/15 

                             ( 23.56, 28.46)-( 25.09, 31.03)      1Ø12c/10 

Alineación 138: Inferior     ( 19.94, 22.84)-( 25.06, 31.48) +50  1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 19.77, 22.56)-( 21.38, 25.26)      1Ø12c/10 

                             ( 23.62, 29.05)-( 25.06, 31.48) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 139: Inferior     ( 19.73, 22.97)-( 24.86, 31.63) +50  1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 19.58, 22.72)-( 21.16, 25.39)      1Ø12c/10 

                             ( 23.41, 29.18)-( 24.86, 31.63) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 140: Inferior     ( 19.51, 23.10)-( 24.66, 31.79) +50  1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 19.38, 22.88)-( 20.94, 25.52)      1Ø12c/10 

                             ( 23.19, 29.31)-( 24.66, 31.79) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 141: Inferior     ( 19.30, 23.23)-( 24.46, 31.94) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 19.19, 23.05)-( 20.73, 25.65)      1Ø12c/12.5 

                             ( 22.98, 29.44)-( 24.46, 31.94) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 142: Inferior     ( 19.08, 23.35)-( 24.26, 32.09) +50  1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 19.00, 23.22)-( 20.54, 25.81)      1Ø16c/15 

                             ( 22.82, 29.65)-( 24.26, 32.09)      1Ø12c/12.5 

Alineación 143: Inferior 50+ ( 18.81, 23.39)-( 24.05, 32.22)      1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 18.81, 23.39)-( 20.32, 25.94)      1Ø16c/15 

                             ( 22.60, 29.78)-( 24.06, 32.25)      1Ø12c/12.5 

Alineación 144: Inferior 50+ ( 18.62, 23.55)-( 23.84, 32.35)      1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 18.62, 23.55)-( 20.11, 26.06)      1Ø16c/15 

                             ( 22.51, 30.11)-( 23.86, 32.40) +50  1Ø12c/10 

Alineación 145: Inferior 50+ ( 18.41, 23.69)-( 23.62, 32.48)      1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 18.41, 23.69)-( 19.89, 26.19)      1Ø16c/15 

                             ( 22.27, 30.20)-( 23.52, 32.30)      1Ø16c/15 

Alineación 146: Inferior 50+ ( 18.21, 23.85)-( 23.41, 32.61)      1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 18.21, 23.85)-( 19.68, 26.32)      1Ø16c/15 

                             ( 22.08, 30.38)-( 23.46, 32.70) +50  1Ø12c/10 
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Alineación 147: Inferior     ( 18.03, 24.03)-( 23.25, 32.84) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 18.01, 23.99)-( 19.32, 26.21)      1Ø12c/12.5 

                             ( 21.80, 30.38)-( 23.25, 32.84) +50  1Ø16c/15 

Alineación 148: Inferior     ( 17.81, 24.16)-( 23.04, 32.98) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 17.80, 24.14)-( 19.60, 27.18)      1Ø12c/12.5 

                             ( 21.24, 29.93)-( 23.04, 32.98) +50  1Ø12c/10 

Alineación 149: Inferior 50+ ( 17.60, 24.29)-( 22.84, 33.12) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 17.60, 24.29)-( 19.39, 27.30)      1Ø12c/12.5 

                             ( 21.02, 30.06)-( 22.84, 33.12) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 150: Inferior 50+ ( 17.40, 24.43)-( 22.63, 33.26) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 17.56, 24.71)-( 19.18, 27.44)      1Ø12c/12.5 

                             ( 20.81, 30.18)-( 22.63, 33.26) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 151: Inferior 50+ ( 17.19, 24.58)-( 22.43, 33.40) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 17.35, 24.84)-( 18.96, 27.56)      1Ø12c/12.5 

                             ( 20.59, 30.31)-( 22.43, 33.40) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 152: Inferior 50+ ( 16.99, 24.73)-( 22.22, 33.54) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 17.13, 24.96)-( 18.75, 27.69)      1Ø12c/12.5 

                             ( 20.38, 30.44)-( 22.22, 33.54) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 153: Inferior 50+ ( 16.79, 24.88)-( 22.01, 33.68) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 16.92, 25.09)-( 18.53, 27.82)      1Ø12c/12.5 

                             ( 20.16, 30.57)-( 22.01, 33.68) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 154: Inferior 50+ ( 16.58, 25.02)-( 21.81, 33.83) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 16.70, 25.22)-( 18.32, 27.95)      1Ø12c/12.5 

                             ( 19.95, 30.69)-( 21.81, 33.84)      1Ø12c/12.5 

Alineación 155: Inferior 50+ ( 16.37, 25.15)-( 21.60, 33.97) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 16.49, 25.35)-( 18.10, 28.07)      1Ø12c/12.5 

                             ( 19.73, 30.82)-( 21.60, 33.97)      1Ø12c/12.5 

Alineación 156: Inferior 50+ ( 16.16, 25.28)-( 21.38, 34.09) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 16.27, 25.47)-( 17.89, 28.20)      1Ø12c/12.5 

                             ( 19.52, 30.95)-( 21.38, 34.09)      1Ø12c/12.5 

Alineación 157: Inferior 50+ ( 15.94, 25.41)-( 21.17, 34.22) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 16.06, 25.60)-( 17.67, 28.33)      1Ø12c/12.5 

                             ( 19.30, 31.08)-( 21.17, 34.22)      1Ø12c/12.5 

Alineación 158: Inferior 50+ ( 15.73, 25.54)-( 20.95, 34.35) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 15.84, 25.73)-( 17.46, 28.46)      1Ø12c/12.5 

                             ( 19.09, 31.20)-( 20.95, 34.35)      1Ø12c/12.5 

Alineación 159: Inferior 50+ ( 15.51, 25.67)-( 20.74, 34.48) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 15.62, 25.86)-( 17.24, 28.58)      1Ø12c/12.5 

                             ( 18.87, 31.33)-( 20.74, 34.48)      1Ø12c/12.5 

Alineación 160: Inferior 50+ ( 15.30, 25.80)-( 20.52, 34.60) +50  1Ø16c/10 
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                Superior     ( 15.41, 25.98)-( 17.03, 28.71)      1Ø12c/12.5 

                             ( 18.66, 31.46)-( 20.52, 34.60)      1Ø12c/12.5 

Alineación 161: Inferior 50+ ( 15.09, 25.93)-( 20.31, 34.73) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 15.19, 26.11)-( 16.81, 28.84)      1Ø12c/12.5 

                             ( 18.44, 31.59)-( 20.31, 34.73)      1Ø12c/12.5 

Alineación 162: Inferior 50+ ( 14.87, 26.06)-( 20.09, 34.86) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 14.98, 26.24)-( 16.60, 28.97)      1Ø12c/12.5 

                             ( 18.23, 31.71)-( 20.09, 34.86)      1Ø12c/12.5 

Alineación 163: Inferior 50+ ( 14.66, 26.19)-( 19.88, 34.99) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 14.76, 26.37)-( 16.38, 29.09)      1Ø12c/12.5 

                             ( 18.01, 31.84)-( 19.88, 34.99)      1Ø12c/12.5 

Alineación 164: Inferior 50+ ( 14.44, 26.31)-( 19.66, 35.11) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 14.55, 26.49)-( 16.17, 29.22)      1Ø12c/12.5 

                             ( 17.80, 31.97)-( 19.66, 35.11)      1Ø12c/12.5 

Alineación 165: Inferior 50+ ( 14.22, 26.42)-( 19.45, 35.24) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 14.33, 26.62)-( 15.95, 29.35)      1Ø12c/12.5 

                             ( 17.58, 32.10)-( 19.45, 35.24)      1Ø12c/12.5 

Alineación 166: Inferior 50+ ( 13.99, 26.53)-( 19.23, 35.36) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 14.12, 26.75)-( 15.74, 29.48)      1Ø12c/12.5 

                             ( 17.37, 32.22)-( 19.23, 35.37)      1Ø12c/12.5 

Alineación 167: Inferior 50+ ( 13.77, 26.65)-( 19.00, 35.47) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 13.90, 26.88)-( 15.52, 29.60)      1Ø12c/12.5 

                             ( 17.15, 32.35)-( 19.00, 35.47) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 168: Inferior 50+ ( 13.55, 26.76)-( 18.77, 35.58) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 13.69, 27.00)-( 15.31, 29.73)      1Ø12c/12.5 

                             ( 16.94, 32.48)-( 18.77, 35.58) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 169: Inferior 50+ ( 13.32, 26.87)-( 18.55, 35.70) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 13.47, 27.13)-( 15.09, 29.86)      1Ø12c/12.5 

                             ( 16.72, 32.61)-( 18.55, 35.70) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 170: Inferior 50+ ( 13.10, 26.98)-( 18.33, 35.81) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 13.26, 27.26)-( 14.88, 29.99)      1Ø12c/12.5 

                             ( 16.51, 32.73)-( 18.33, 35.81) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 171: Inferior 50+ ( 12.87, 27.09)-( 18.11, 35.93) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 13.04, 27.39)-( 14.66, 30.11)      1Ø12c/12.5 

                             ( 16.29, 32.86)-( 18.11, 35.93) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 172: Inferior 50+ ( 12.65, 27.21)-( 17.88, 36.04) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 12.65, 27.21)-( 14.39, 30.15)      1Ø12c/12.5 

                             ( 16.08, 32.99)-( 17.88, 36.04) +50  1Ø12c/10 

Alineación 173: Inferior     ( 12.44, 27.35)-( 17.66, 36.16) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 12.43, 27.32)-( 14.27, 30.43)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.90, 33.18)-( 17.66, 36.16) +50  1Ø16c/15 
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Alineación 174: Inferior     ( 12.22, 27.47)-( 17.44, 36.27) +50  1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 12.20, 27.43)-( 13.65, 29.89)      1Ø16c/15 

                             ( 16.03, 33.89)-( 17.44, 36.27) +50  1Ø12c/10 

Alineación 175: Inferior     ( 12.01, 27.60)-( 17.21, 36.38) +50  1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 11.96, 27.52)-( 13.44, 30.01)      1Ø16c/15 

                             ( 15.82, 34.03)-( 17.07, 36.13)      1Ø16c/15 

Alineación 176: Inferior     ( 11.79, 27.73)-( 16.99, 36.49) +50  1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 11.72, 27.61)-( 13.22, 30.14)      1Ø16c/15 

                             ( 15.63, 34.19)-( 16.99, 36.49) +50  1Ø12c/10 

Alineación 177: Inferior 50+ ( 11.49, 27.70)-( 16.74, 36.56)      1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 11.49, 27.70)-( 13.01, 30.27)      1Ø16c/15 

                             ( 15.33, 34.19)-( 16.75, 36.58)      1Ø12c/12.5 

Alineación 178: Inferior     ( 11.56, 28.31)-( 16.52, 36.68) +50  1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 11.26, 27.81)-( 12.79, 30.40)      1Ø16c/15 

                             ( 15.12, 34.32)-( 16.52, 36.68)      1Ø12c/12.5 

Alineación 179: Inferior     ( 11.02, 27.90)-( 16.29, 36.78) +50  1Ø16c/10 

                Superior     ( 11.02, 27.90)-( 12.56, 30.49)      1Ø12c/12.5 

                             ( 14.81, 34.29)-( 16.29, 36.78) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 180: Inferior     ( 10.81, 28.02)-( 16.06, 36.89) +50  1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 10.79, 27.99)-( 12.54, 30.96)      1Ø16c/15 

                             ( 14.60, 34.41)-( 16.06, 36.89) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 181: Inferior     ( 10.59, 28.15)-( 15.83, 36.99) +50  1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 10.55, 28.09)-( 12.33, 31.08)      1Ø16c/15 

                             ( 14.38, 34.54)-( 15.83, 36.99) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 182: Inferior     ( 10.38, 28.28)-( 15.60, 37.09) +50  1Ø16c/10 

                Superior 50+ ( 10.32, 28.18)-( 12.11, 31.21)      1Ø16c/15 

                             ( 14.17, 34.67)-( 15.60, 37.09) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 183: Inferior 50+ ( 10.08, 28.27)-( 15.32, 37.11)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( 10.08, 28.27)-( 11.90, 31.34)      1Ø16c/15 

                             ( 13.93, 34.76)-( 15.20, 36.90)      1Ø12c/10 

Alineación 184: Inferior 50+ (  9.84, 28.36)-( 15.11, 37.24)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  9.84, 28.36)-( 11.68, 31.47)      1Ø16c/15 

                             ( 13.04, 33.75)-( 15.14, 37.28) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 185: Inferior     (  9.89, 28.93)-( 14.89, 37.36)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  9.60, 28.43)-( 11.47, 31.59)      1Ø16c/15 

                             ( 12.83, 33.88)-( 14.90, 37.39) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 186: Inferior     (  9.65, 29.01)-( 14.67, 37.48) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  9.35, 28.51)-( 11.13, 31.51)      1Ø12c/10 

                             ( 12.61, 34.01)-( 14.67, 37.48) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 187: Inferior     (  9.43, 29.13)-( 14.43, 37.56) +50  1Ø16c/12.5 
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                Superior 50+ (  9.10, 28.58)-( 10.91, 31.63)      1Ø12c/10 

                             ( 12.40, 34.13)-( 14.43, 37.56) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 188: Inferior 50+ (  8.86, 28.66)-( 14.02, 37.36)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  8.86, 28.66)-( 10.70, 31.76)      1Ø16c/15 

                             ( 12.18, 34.26)-( 14.19, 37.65) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 189: Inferior     (  8.91, 29.23)-( 13.90, 37.66)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  8.61, 28.74)-( 10.43, 31.80)      1Ø12c/10 

                             ( 11.97, 34.39)-( 13.95, 37.73) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 190: Inferior     (  8.69, 29.36)-( 13.69, 37.79)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  8.36, 28.80)-( 10.21, 31.92)      1Ø12c/10 

                             ( 11.75, 34.52)-( 13.71, 37.83) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 191: Inferior 50+ (  8.12, 28.88)-( 13.47, 37.91) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  8.12, 28.88)-( 10.00, 32.05)      1Ø12c/10 

                             ( 11.54, 34.64)-( 13.47, 37.91) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 192: Inferior 50+ (  7.87, 28.95)-( 13.23, 38.00) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  7.87, 28.95)-(  9.78, 32.18)      1Ø12c/10 

                             ( 11.32, 34.77)-( 13.23, 38.00) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 193: Inferior     (  7.88, 29.46)-( 12.99, 38.08) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  7.63, 29.03)-(  9.28, 31.82)      1Ø12c/12.5 

                             ( 11.11, 34.90)-( 12.99, 38.08) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 194: Inferior     (  7.67, 29.59)-( 12.76, 38.17) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  7.37, 29.09)-(  9.07, 31.95)      1Ø12c/12.5 

                             ( 10.89, 35.03)-( 12.76, 38.17) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 195: Inferior     (  7.45, 29.72)-( 12.51, 38.26) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  7.11, 29.15)-(  8.85, 32.08)      1Ø12c/12.5 

                             ( 10.68, 35.16)-( 12.51, 38.26) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 196: Inferior 50+ (  6.86, 29.21)-( 12.27, 38.33) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  6.86, 29.21)-(  8.52, 32.00)      1Ø12c/10 

                             ( 10.46, 35.28)-( 12.27, 38.33) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 197: Inferior     (  6.89, 29.76)-( 12.02, 38.40) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  6.60, 29.26)-(  8.30, 32.13)      1Ø12c/10 

                             ( 10.25, 35.41)-( 12.02, 38.40) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 198: Inferior     (  6.68, 29.88)-( 11.77, 38.48) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  6.34, 29.32)-(  8.09, 32.26)      1Ø12c/10 

                             ( 10.03, 35.54)-( 11.77, 38.48) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 199: Inferior 50+ (  6.08, 29.37)-( 11.50, 38.50)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  6.08, 29.37)-(  7.87, 32.39)      1Ø12c/10 

                             (  9.82, 35.67)-( 11.52, 38.54) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 200: Inferior     (  6.12, 29.92)-( 11.28, 38.62) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  5.82, 29.42)-(  7.66, 32.51)      1Ø12c/10 

                             (  9.60, 35.79)-( 11.28, 38.62) +50  1Ø12c/12.5 
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Alineación 201: Inferior     (  5.90, 30.05)-( 11.03, 38.69) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  5.57, 29.48)-(  7.22, 32.27)      1Ø12c/12.5 

                             (  9.38, 35.92)-( 11.03, 38.69) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 202: Inferior 50+ (  5.31, 29.54)-( 10.73, 38.67)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  5.31, 29.54)-(  7.01, 32.40)      1Ø12c/12.5 

                             (  9.17, 36.05)-( 10.78, 38.76) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 203: Inferior     (  5.35, 30.09)-( 10.51, 38.80)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  5.05, 29.58)-(  6.79, 32.52)      1Ø12c/12.5 

                             (  8.95, 36.18)-( 10.53, 38.84) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 204: Inferior     (  5.13, 30.22)-( 10.28, 38.91) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  4.78, 29.62)-(  6.58, 32.65)      1Ø12c/12.5 

                             (  8.74, 36.30)-( 10.28, 38.91) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 205: Inferior     (  4.53, 29.70)-( 10.04, 38.98) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  4.51, 29.66)-(  6.36, 32.78)      1Ø12c/12.5 

                             (  8.44, 36.29)-( 10.04, 38.98) +50  1Ø12c/10 

Alineación 206: Inferior     (  4.32, 29.83)-(  9.78, 39.04) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior     (  4.24, 29.69)-(  6.14, 32.91)      1Ø12c/12.5 

                             (  8.23, 36.42)-(  9.78, 39.04) +50  1Ø12c/10 

Alineación 207: Inferior     (  4.10, 29.96)-(  9.52, 39.09) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  3.97, 29.73)-(  5.63, 32.53)      1Ø12c/12.5 

                             (  7.27, 35.30)-(  9.52, 39.09) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 208: Inferior     (  3.89, 30.08)-(  9.27, 39.15) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  3.70, 29.76)-(  5.42, 32.66)      1Ø12c/12.5 

                             (  7.06, 35.43)-(  9.27, 39.15) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 209: Inferior     (  3.67, 30.21)-(  9.01, 39.21) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  3.43, 29.80)-(  5.20, 32.79)      1Ø12c/12.5 

                             (  6.84, 35.55)-(  9.01, 39.21) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 210: Inferior     (  3.46, 30.34)-(  8.75, 39.27) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  3.16, 29.84)-(  4.84, 32.67)      1Ø12c/10 

                             (  6.63, 35.68)-(  8.75, 39.27) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 211: Inferior     (  3.24, 30.47)-(  8.50, 39.33) +50  1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  2.89, 29.87)-(  4.63, 32.80)      1Ø12c/10 

                             (  6.41, 35.81)-(  8.50, 39.33) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 212: Inferior     (  2.65, 29.95)-(  8.19, 39.30)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  2.62, 29.90)-(  4.30, 32.74)      1Ø12c/12.5 

                             (  6.20, 35.94)-(  8.24, 39.38) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 213: Inferior     (  2.43, 30.08)-(  7.98, 39.43)      1Ø16c/12.5 

                Superior     (  2.33, 29.91)-(  4.01, 32.74)      1Ø12c/10 

                             (  5.98, 36.06)-(  7.99, 39.44) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 214: Inferior     (  2.35, 30.44)-(  7.39, 38.93)      1Ø16c/12.5 
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                Superior 50+ (  2.05, 29.93)-(  3.76, 32.81)      1Ø12c/12.5 

                             (  5.77, 36.19)-(  7.73, 39.50) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 215: Inferior     (  2.14, 30.56)-(  7.17, 39.05)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  1.77, 29.94)-(  3.55, 32.94)      1Ø12c/12.5 

                             (  5.55, 36.32)-(  7.47, 39.55) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 216: Inferior     (  1.53, 30.03)-(  6.96, 39.18)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  1.49, 29.96)-(  3.23, 32.89)      1Ø12c/10 

                             (  5.34, 36.45)-(  7.20, 39.59) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 217: Inferior     (  1.32, 30.16)-(  6.74, 39.31)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  1.20, 29.97)-(  3.01, 33.01)      1Ø12c/10 

                             (  5.12, 36.57)-(  6.94, 39.63) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 218: Inferior     (  0.98, 30.07)-(  6.65, 39.64)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  0.92, 29.98)-(  2.80, 33.14)      1Ø12c/10 

                             (  4.91, 36.70)-(  6.67, 39.68) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 219: Inferior     (  0.63, 29.98)-(  6.06, 39.13)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  0.64, 30.00)-(  2.58, 33.27)      1Ø12c/10 

                             (  4.69, 36.83)-(  6.41, 39.72) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 220: Inferior     (  0.42, 30.11)-(  5.84, 39.26)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ (  0.36, 30.01)-(  2.12, 32.98)      1Ø12c/12.5 

                             (  4.48, 36.96)-(  6.14, 39.76) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 221: Inferior     (  0.08, 30.02)-(  5.75, 39.59)      1Ø16c/12.5 

                Superior     (  0.07, 30.01)-(  1.85, 33.02)      1Ø12c/10 

                             (  4.26, 37.08)-(  5.87, 39.80) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 222: Inferior     ( -0.16, 30.11)-(  5.53, 39.72)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -0.23, 30.00)-(  1.55, 33.00)      1Ø12c/12.5 

                             (  3.98, 37.09)-(  5.61, 39.84)      1Ø12c/10 

Alineación 223: Inferior     ( -0.38, 30.24)-(  5.32, 39.84)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -0.52, 29.99)-(  1.33, 33.12)      1Ø12c/12.5 

                             (  3.73, 37.17)-(  5.35, 39.89) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 224: Inferior     ( -0.59, 30.37)-(  4.98, 39.76)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -0.77, 30.07)-(  1.12, 33.25)      1Ø12c/12.5 

                             (  2.96, 36.35)-(  5.08, 39.93) +50  1Ø12c/10 

Alineación 225: Inferior     ( -0.81, 30.50)-(  4.76, 39.88)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -1.12, 29.97)-(  0.90, 33.38)      1Ø12c/12.5 

                             (  2.74, 36.48)-(  4.80, 39.96) +50  1Ø12c/10 

Alineación 226: Inferior     ( -1.38, 30.02)-(  4.29, 39.58)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -1.41, 29.96)-(  0.69, 33.51)      1Ø12c/12.5 

                             (  2.53, 36.61)-(  4.53, 39.98) +50  1Ø12c/10 

Alineación 227: Inferior     ( -1.60, 30.14)-(  4.08, 39.71)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -1.67, 30.01)-(  0.47, 33.63)      1Ø12c/12.5 

                             (  2.31, 36.73)-(  4.25, 40.01) +50  1Ø12c/10 
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Alineación 228: Inferior     ( -1.81, 30.27)-(  3.86, 39.84)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -2.01, 29.94)-(  0.26, 33.76)      1Ø12c/12.5 

                             (  1.42, 35.72)-(  3.98, 40.04) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 229: Inferior     ( -2.28, 29.97)-(  3.65, 39.96)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -2.31, 29.92)-(  0.04, 33.89)      1Ø12c/12.5 

                             (  1.20, 35.85)-(  3.70, 40.06) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 230: Inferior     ( -2.50, 30.10)-(  3.43, 40.09)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -2.59, 29.94)-( -0.17, 34.02)      1Ø12c/12.5 

                             (  0.99, 35.98)-(  3.43, 40.09) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 231: Inferior     ( -2.70, 30.24)-(  3.09, 40.00)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -2.80, 30.07)-( -0.39, 34.14)      1Ø12c/12.5 

                             (  0.77, 36.10)-(  3.15, 40.11) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 232: Inferior     ( -2.92, 30.37)-(  2.87, 40.13)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -3.25, 29.81)-( -0.60, 34.27)      1Ø12c/12.5 

                             (  0.56, 36.23)-(  2.88, 40.14) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 233: Inferior     ( -3.52, 29.83)-(  2.53, 40.04)      1Ø16c/12.5 

                Superior 50+ ( -3.56, 29.78)-( -1.34, 33.52)      1Ø12c/12.5 

                             (  0.34, 36.36)-(  2.60, 40.17) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 234: Inferior     ( -3.74, 29.96)-(  2.31, 40.17)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -3.82, 29.82)-( -1.55, 33.65)      1Ø12c/12.5 

                             (  0.13, 36.49)-(  2.32, 40.18) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 235: Inferior     ( -3.86, 30.25)-(  1.97, 40.08)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -4.04, 29.95)-( -1.77, 33.78)      1Ø12c/12.5 

                             ( -0.09, 36.61)-(  2.04, 40.19) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 236: Inferior     ( -4.07, 30.38)-(  1.76, 40.21)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -4.49, 29.67)-( -1.98, 33.90)      1Ø12c/12.5 

                             ( -0.30, 36.74)-(  1.75, 40.20) +50  1Ø12c/10 

Alineación 237: Inferior     ( -4.39, 30.34)-( -2.50, 33.52)      1Ø16c/12.5 

                             ( -3.45, 31.92)-(  1.41, 40.12)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -4.82, 29.61)-( -2.20, 34.03)      1Ø12c/12.5 

                             ( -1.27, 35.60)-(  1.46, 40.21) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 238: Inferior     ( -4.98, 29.83)-( -2.80, 33.50)      1Ø16c/12.5 

                             ( -3.75, 31.90)-(  0.80, 39.59)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -5.04, 29.74)-( -2.41, 34.16)      1Ø12c/12.5 

                             ( -1.48, 35.73)-(  1.18, 40.21) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 239: Inferior     ( -5.02, 30.26)-( -3.12, 33.46)      1Ø16c/12.5 

                             ( -4.06, 31.86)-(  0.52, 39.59)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -5.47, 29.49)-( -3.23, 33.27)      1Ø12c/12.5 

                             ( -1.70, 35.86)-(  0.90, 40.23) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 240: Inferior     ( -5.34, 30.20)-( -3.44, 33.41)      1Ø16c/12.5 

                             ( -4.39, 31.81)-(  0.51, 40.08)      1Ø16c/12.5 
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                Superior     ( -5.69, 29.61)-( -3.44, 33.40)      1Ø12c/12.5 

                             ( -1.91, 35.98)-(  0.61, 40.24) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 241: Inferior     ( -5.68, 30.13)-( -3.76, 33.36)      1Ø16c/12.5 

                             ( -4.71, 31.76)-( -0.06, 39.60)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -6.04, 29.51)-( -3.66, 33.53)      1Ø12c/12.5 

                             ( -2.13, 36.11)-(  0.32, 40.24) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 242: Inferior     ( -6.01, 30.06)-( -4.08, 33.30)      1Ø16c/12.5 

                             ( -5.03, 31.70)-( -0.04, 40.12)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -6.46, 29.29)-( -3.87, 33.66)      1Ø12c/12.5 

                             ( -2.34, 36.24)-(  0.04, 40.25) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 243: Inferior     ( -6.33, 30.00)-( -4.39, 33.27)      1Ø16c/12.5 

                             ( -5.34, 31.67)-( -0.65, 39.59)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -6.79, 29.22)-( -4.09, 33.78)      1Ø12c/12.5 

                             ( -2.56, 36.37)-( -0.26, 40.24) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 244: Inferior     ( -6.67, 29.93)-( -4.72, 33.22)      1Ø16c/12.5 

                             ( -5.67, 31.62)-( -0.94, 39.58)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -7.12, 29.16)-( -4.30, 33.91)      1Ø12c/12.5 

                             ( -2.77, 36.49)-( -0.55, 40.24) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 245: Inferior     ( -6.99, 29.86)-( -5.04, 33.16)      1Ø16c/12.5 

                             ( -5.99, 31.56)-( -0.94, 40.07)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -7.48, 29.04)-( -4.52, 34.04)      1Ø12c/12.5 

                             ( -2.99, 36.62)-( -0.85, 40.23) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 246: Inferior     ( -7.33, 29.79)-( -5.37, 33.10)      1Ø16c/12.5 

                             ( -6.31, 31.50)-( -1.54, 39.56)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -7.64, 29.27)-( -5.46, 32.94)      1Ø12c/12.5 

                             ( -4.28, 34.93)-( -1.15, 40.22) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 247: Inferior     ( -8.06, 29.04)-( -5.71, 33.01)      1Ø16c/12.5 

                             ( -6.66, 31.41)-( -1.83, 39.55)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -8.21, 28.80)-( -5.68, 33.07)      1Ø12c/12.5 

                             ( -4.50, 35.05)-( -1.44, 40.21) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 248: Inferior     ( -8.04, 29.58)-( -6.05, 32.93)      1Ø16c/12.5 

                             ( -7.00, 31.33)-( -1.84, 40.02)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -8.54, 28.72)-( -5.89, 33.20)      1Ø12c/12.5 

                             ( -4.71, 35.18)-( -1.74, 40.20) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 249: Inferior     ( -8.40, 29.46)-( -6.39, 32.85)      1Ø16c/12.5 

                             ( -7.34, 31.25)-( -2.43, 39.53)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -8.87, 28.66)-( -6.11, 33.32)      1Ø12c/12.5 

                             ( -4.93, 35.31)-( -2.04, 40.19) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 250: Inferior     ( -8.76, 29.34)-( -6.74, 32.75)      1Ø16c/12.5 

                             ( -7.68, 31.15)-( -2.53, 39.85)      1Ø16c/12.5 
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                Superior     ( -9.09, 28.79)-( -6.32, 33.45)      1Ø12c/12.5 

                             ( -5.14, 35.44)-( -2.33, 40.18) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 251: Inferior     ( -8.97, 29.47)-( -6.95, 32.88)      1Ø16c/12.5 

                             ( -7.90, 31.28)-( -2.74, 39.97)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -9.30, 28.91)-( -6.54, 33.58)      1Ø12c/12.5 

                             ( -5.36, 35.56)-( -2.63, 40.16) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 252: Inferior     ( -9.27, 29.46)-( -7.05, 33.20)      1Ø16c/12.5 

                             ( -8.00, 31.59)-( -3.20, 39.69)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -9.27, 29.46)-( -7.06, 33.19)      1Ø12c/12.5 

                             ( -5.57, 35.69)-( -2.94, 40.13) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 253: Inferior     ( -9.35, 29.80)-( -3.42, 39.82)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -9.49, 29.58)-( -7.27, 33.32)      1Ø12c/12.5 

                             ( -5.79, 35.82)-( -3.25, 40.10) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 254: Inferior     ( -9.57, 29.93)-( -3.63, 39.95)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -9.33, 30.33)-( -7.41, 33.58)      1Ø12c/12.5 

                             ( -6.00, 35.95)-( -3.55, 40.08) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 255: Inferior     ( -9.66, 30.27)-( -3.99, 39.84)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -9.55, 30.46)-( -7.62, 33.71)      1Ø12c/12.5 

                             ( -6.22, 36.07)-( -3.86, 40.05) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 256: Inferior     ( -9.75, 30.62)-( -4.43, 39.58)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -9.76, 30.59)-( -7.84, 33.83)      1Ø12c/12.5 

                             ( -6.43, 36.20)-( -4.17, 40.02) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 257: Inferior     ( -9.83, 30.96)-( -4.89, 39.29)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -9.64, 31.28)-( -7.93, 34.17)      1Ø12c/12.5 

                             ( -6.65, 36.33)-( -4.47, 40.00) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 258: Inferior     (-10.05, 31.09)-( -5.11, 39.42)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -9.86, 31.41)-( -8.14, 34.30)      1Ø12c/12.5 

                             ( -6.86, 36.46)-( -4.79, 39.96) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 259: Inferior     (-10.01, 31.64)-( -5.36, 39.49)      1Ø16c/12.5 

                Superior     (-10.07, 31.54)-( -8.36, 34.43)      1Ø12c/12.5 

                             ( -7.08, 36.58)-( -5.09, 39.93) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 260: Inferior     (-10.22, 31.77)-( -5.57, 39.62)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( -9.94, 32.24)-( -8.57, 34.55)      1Ø12c/12.5 

                             ( -7.29, 36.71)-( -5.42, 39.88) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 261: Inferior     (-10.18, 32.33)-( -6.02, 39.34)      1Ø16c/12.5 

                Superior     (-10.16, 32.37)-( -8.79, 34.68)      1Ø12c/12.5 

                             ( -8.37, 35.39)-( -5.74, 39.83)      1Ø12c/12.5 

Alineación 262: Inferior     (-10.40, 32.46)-( -6.24, 39.47)      1Ø16c/12.5 

                Superior     (-10.37, 32.50)-( -9.00, 34.81)      1Ø12c/12.5 

                             ( -8.58, 35.52)-( -6.06, 39.77)      1Ø12c/12.5 

Alineación 263: Inferior     (-10.49, 32.80)-( -6.73, 39.14)      1Ø16c/12.5 
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                Superior     (-10.25, 33.19)-( -9.10, 35.14)      1Ø12c/12.5 

                             ( -8.80, 35.65)-( -6.38, 39.73)      1Ø12c/12.5 

Alineación 264: Inferior     (-10.57, 33.14)-( -6.94, 39.27)      1Ø16c/12.5 

                Superior     (-10.47, 33.32)-( -9.31, 35.27)      1Ø12c/12.5 

                             ( -9.01, 35.77)-( -6.78, 39.54)      1Ø12c/12.5 

Alineación 265: Inferior     (-10.66, 33.48)-( -7.16, 39.39)      1Ø16c/12.5 

                Superior     (-10.68, 33.45)-( -9.53, 35.40)      1Ø12c/12.5 

                             ( -9.23, 35.90)-( -7.13, 39.44)      1Ø12c/12.5 

Alineación 266: Inferior     (-10.88, 33.61)-( -7.37, 39.52)      1Ø16c/12.5 

                Superior     (-10.56, 34.14)-( -9.70, 35.59)      1Ø12c/12.5 

                             ( -9.44, 36.03)-( -7.35, 39.56)      1Ø12c/12.5 

Alineación 267: Inferior     (-10.84, 34.17)-( -7.84, 39.22)      1Ø16c/12.5 

                Superior     (-10.78, 34.27)-( -9.91, 35.72)      1Ø12c/12.5 

                             ( -9.66, 36.16)-( -7.83, 39.24)      1Ø12c/12.5 

Alineación 268: Inferior     (-11.05, 34.30)-( -8.06, 39.35)      1Ø16c/12.5 

                Superior     (-10.77, 34.77)-( -8.18, 39.14)      1Ø12c/12.5 

Alineación 269: Inferior     (-11.01, 34.85)-( -8.53, 39.04)      1Ø16c/12.5 

                Superior     (-10.98, 34.90)-( -8.39, 39.27)      1Ø12c/12.5 

Alineación 270: Inferior     (-11.09, 35.21)-( -8.87, 38.95)      1Ø12c/12.5 

                Superior     (-11.09, 35.21)-( -8.79, 39.09)      1Ø12c/12.5 

Alineación 271: Inferior     (-11.31, 35.32)-( -9.08, 39.08)      1Ø16c/12.5 

                Superior     (-11.31, 35.33)-( -9.01, 39.22)      1Ø12c/12.5 

Alineación 272: Inferior     (-11.27, 35.89)-( -9.43, 38.99)      1Ø12c/12.5 

                Superior     (-11.48, 35.53)-( -9.34, 39.14)      1Ø12c/12.5 

Alineación 273: Inferior     (-11.48, 36.02)-( -9.90, 38.69)      1Ø12c/12.5 

                Superior     (-11.59, 35.84)-(-10.02, 38.48)      1Ø12c/12.5 

Alineación 274: Inferior     (-11.70, 36.15)-(-10.12, 38.81)      1Ø12c/12.5 

                Superior     (-11.57, 36.36)-(-10.24, 38.61)      1Ø12c/12.5 

Alineación 275: Inferior     (-11.66, 36.70)-(-10.59, 38.51)      1Ø12c/12.5 

                Superior     (-11.79, 36.49)-(-10.45, 38.74)      1Ø12c/12.5 

Alineación 276: Inferior     (-11.59, 37.31)-(-10.89, 38.49)      1Ø12c/12.5 

                Superior     (-11.59, 37.31)-(-11.11, 38.12)      1Ø12c/12.5 

———————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————— 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: No se dispone 

Armadura Base Superior: No se dispone 

Canto: 80 

Alineación  8: Inferior     ( 30.73, -8.86)-( 28.97, -7.82) +50  1Ø12c/12.5 

               Superior     ( 31.77, -9.48)-( 28.97, -7.82) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación  9: Inferior     ( 32.35, -9.53)-( 29.05, -7.58) +50  1Ø16c/12.5 
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               Superior     ( 31.89, -9.27)-( 29.05, -7.58) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 10: Inferior     ( 33.37, -9.85)-( 29.14, -7.34)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 32.94, -9.60)-( 29.11, -7.32) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 11: Inferior     ( 35.44,-10.79)-( 29.27, -7.13)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 33.98, -9.92)-( 32.63, -9.12)      1Ø10c/10 

                            ( 31.99, -8.74)-( 29.16, -7.06) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 12: Inferior     ( 35.57,-10.57)-( 29.40, -6.91)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 35.03,-10.25)-( 33.40, -9.29)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.12, -8.53)-( 29.21, -6.80) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 13: Inferior     ( 37.73,-11.56)-( 29.31, -6.57)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 36.07,-10.58)-( 34.10, -9.41)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.25, -8.31)-( 29.27, -6.55) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 14: Inferior     ( 37.86,-11.35)-( 29.44, -6.36)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 37.25,-10.99)-( 34.87, -9.58)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.37, -8.10)-( 29.32, -6.29) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 15: Inferior     ( 37.98,-11.13)-( 29.57, -6.14)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 38.53,-11.46)-( 35.06, -9.40)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.50, -7.88)-( 29.38, -6.03) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 16: Inferior     ( 38.11,-10.92)-( 29.48, -5.80)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 38.61,-11.21)-( 35.19, -9.18)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.63, -7.67)-( 29.44, -5.78) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 17: Inferior 50+ ( 38.69,-10.97)-( 29.61, -5.58)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 38.69,-10.97)-( 35.31, -8.97)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.76, -7.45)-( 29.49, -5.52) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 18: Inferior 50+ ( 38.76,-10.72)-( 29.73, -5.37)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 38.76,-10.72)-( 35.44, -8.75)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.88, -7.24)-( 29.55, -5.26) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 19: Inferior     ( 38.34,-10.18)-( 30.09, -5.29)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 38.84,-10.48)-( 35.57, -8.54)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.71, -6.84)-( 29.59, -4.99) +50  1Ø12c/10 

Alineación 20: Inferior     ( 38.47, -9.97)-( 30.22, -5.07)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 38.92,-10.24)-( 35.70, -8.32)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.84, -6.63)-( 29.62, -4.72) +50  1Ø12c/10 

Alineación 21: Inferior     ( 38.82, -9.89)-( 29.69, -4.47)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 38.99, -9.99)-( 35.82, -8.11)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.90, -6.37)-( 29.67, -4.46) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 22: Inferior     ( 38.95, -9.67)-( 29.81, -4.25)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.05, -9.73)-( 35.95, -7.89)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.03, -6.16)-( 29.70, -4.19) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 23: Inferior     ( 39.08, -9.46)-( 29.94, -4.04)      1Ø16c/12.5 
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               Superior 50+ ( 39.11, -9.47)-( 35.15, -7.13)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.15, -5.94)-( 29.73, -3.91) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 24: Inferior     ( 38.99, -9.11)-( 30.09, -3.84)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.17, -9.22)-( 35.28, -6.91)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.92, -5.51)-( 29.77, -3.65) +50  1Ø12c/10 

Alineación 25: Inferior     ( 39.12, -8.90)-( 30.22, -3.62)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.22, -8.96)-( 35.41, -6.70)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.04, -5.30)-( 29.81, -3.38) +50  1Ø12c/10 

Alineación 26: Inferior     ( 39.24, -8.68)-( 30.35, -3.41)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.27, -8.70)-( 35.54, -6.48)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.17, -5.08)-( 29.84, -3.11) +50  1Ø12c/10 

Alineación 27: Inferior     ( 38.77, -8.11)-( 30.47, -3.19)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.33, -8.44)-( 35.66, -6.27)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.30, -4.87)-( 29.88, -2.84) +50  1Ø12c/10 

Alineación 28: Inferior     ( 39.28, -8.13)-( 29.93, -2.58)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.39, -8.19)-( 35.79, -6.05)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.43, -4.65)-( 29.90, -2.56) +50  1Ø12c/10 

Alineación 29: Inferior     ( 39.41, -7.91)-( 30.06, -2.37)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.45, -7.93)-( 35.92, -5.84)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.34, -4.31)-( 29.92, -2.28)      1Ø12c/10 

Alineación 30: Inferior     ( 39.32, -7.57)-( 30.21, -2.16)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.51, -7.68)-( 36.05, -5.62)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.25, -3.97)-( 29.93, -2.00) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 31: Inferior     ( 39.45, -7.35)-( 30.34, -1.95)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.56, -7.42)-( 36.17, -5.41)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.38, -3.75)-( 29.94, -1.71) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 32: Inferior     ( 39.58, -7.14)-( 30.47, -1.73)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.60, -7.15)-( 36.30, -5.19)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.51, -3.54)-( 29.96, -1.43) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 33: Inferior     ( 39.06, -6.54)-( 30.59, -1.52)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.64, -6.88)-( 36.37, -4.94)      1Ø12c/10 

                            ( 33.63, -3.32)-( 29.97, -1.15) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 34: Inferior     ( 39.19, -6.32)-( 30.05, -0.91)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.68, -6.62)-( 36.49, -4.73)      1Ø12c/10 

                            ( 33.40, -2.89)-( 29.98, -0.87) +50  1Ø12c/10 

Alineación 35: Inferior     ( 39.31, -6.11)-( 30.18, -0.69)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.73, -6.35)-( 35.98, -4.13)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.31, -2.55)-( 30.00, -0.58) +50  1Ø16c/15 

Alineación 36: Inferior     ( 39.44, -5.89)-( 30.09, -0.35)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.77, -6.09)-( 36.10, -3.91)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.37, -2.29)-( 30.01, -0.30) +50  1Ø12c/10 
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Alineación 37: Inferior     ( 39.79, -5.81)-( 30.01, -0.01)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.81, -5.82)-( 36.23, -3.70)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.50, -2.08)-( 30.01, -0.01) +50  1Ø12c/10 

Alineación 38: Inferior     ( 39.27, -5.21)-( 30.13,  0.21)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.85, -5.55)-( 36.36, -3.48)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.41, -1.74)-( 30.00,  0.29) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 39: Inferior     ( 39.83, -5.25)-( 30.05,  0.55)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.90, -5.29)-( 36.49, -3.27)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.60, -1.56)-( 29.99,  0.58)      1Ø12c/10 

Alineación 40: Inferior     ( 39.74, -4.91)-( 30.17,  0.76)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.93, -5.02)-( 36.61, -3.05)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.52, -1.22)-( 30.04,  0.84)      1Ø12c/12.5 

Alineación 41: Inferior     ( 39.87, -4.69)-( 30.30,  0.98)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.97, -4.75)-( 36.74, -2.84)      1Ø12c/10 

                            ( 33.64, -1.00)-( 29.97,  1.18)      1Ø12c/12.5 

Alineación 42: Inferior     ( 39.99, -4.48)-( 30.00,  1.45)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.99, -4.47)-( 36.59, -2.46)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.77, -0.79)-( 29.96,  1.47)      1Ø12c/12.5 

Alineación 43: Inferior     ( 39.91, -4.13)-( 30.13,  1.66)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.01, -4.20)-( 36.72, -2.24)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.90, -0.57)-( 29.95,  1.77)      1Ø12c/12.5 

Alineación 44: Inferior     ( 40.03, -3.92)-( 30.25,  1.88)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.04, -3.92)-( 35.98, -1.52)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.03, -0.36)-( 29.94,  2.07)      1Ø12c/12.5 

Alineación 45: Inferior     ( 39.95, -3.58)-( 29.95,  2.35)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.06, -3.65)-( 36.11, -1.30)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.57,  0.20)-( 29.91,  2.37) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 46: Inferior     ( 40.07, -3.36)-( 30.08,  2.56)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.10, -3.37)-( 36.24, -1.09)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.70,  0.42)-( 29.94,  2.65)      1Ø12c/12.5 

Alineación 47: Inferior     ( 39.99, -3.02)-( 30.21,  2.78)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.12, -3.10)-( 36.37, -0.87)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.83,  0.63)-( 29.84,  3.00)      1Ø12c/12.5 

Alineación 48: Inferior     ( 40.11, -2.80)-( 30.33,  2.99)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.14, -2.82)-( 36.49, -0.66)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.59,  1.06)-( 29.81,  3.31) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 49: Inferior     ( 40.03, -2.46)-( 29.82,  3.59)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.17, -2.55)-( 36.62, -0.44)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.72,  1.28)-( 29.77,  3.62) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 50: Inferior     ( 40.15, -2.25)-( 29.94,  3.81)      1Ø16c/12.5 

ANNEX 12: Càlcul del Pas Inferior de la Plaça de de Francesc Macià 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

89 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

               Superior 50+ ( 40.18, -2.26)-( 35.82,  0.32)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.57,  1.66)-( 29.82,  3.88)      1Ø12c/12.5 

Alineación 51: Inferior     ( 40.07, -1.90)-( 30.07,  4.02)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.19, -1.98)-( 35.95,  0.54)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.69,  1.87)-( 29.70,  4.24)      1Ø12c/12.5 

Alineación 52: Inferior     ( 40.19, -1.69)-( 30.20,  4.24)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.20, -1.69)-( 36.08,  0.75)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.46,  2.31)-( 29.66,  4.56) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 53: Inferior     ( 40.11, -1.35)-( 36.39,  0.86)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.99, -0.09)-( 30.34,  4.44)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.21, -1.41)-( 36.21,  0.97)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.58,  2.52)-( 29.61,  4.88) +50  1Ø12c/12.5 

Alineación 54: Inferior     ( 39.58, -0.75)-( 36.40,  1.14)      1Ø16c/12.5 

                            ( 38.00,  0.19)-( 29.81,  5.05)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.22, -1.12)-( 36.33,  1.18)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.71,  2.74)-( 29.70,  5.12)      1Ø12c/12.5 

Alineación 55: Inferior     ( 39.60, -0.47)-( 36.39,  1.44)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.99,  0.49)-( 30.25,  5.08)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.23, -0.84)-( 36.46,  1.40)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.41,  3.21)-( 29.68,  5.42)      1Ø12c/12.5 

Alineación 56: Inferior     ( 40.06, -0.45)-( 36.38,  1.74)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.98,  0.79)-( 30.18,  5.41)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.24, -0.55)-( 36.59,  1.61)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.53,  3.42)-( 29.58,  5.76)      1Ø12c/12.5 

Alineación 57: Inferior     ( 39.60,  0.12)-( 36.36,  2.04)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.96,  1.09)-( 30.12,  5.74)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 40.24, -0.26)-( 36.16,  2.16)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.66,  3.64)-( 29.48,  6.12)      1Ø12c/12.5 

Alineación 58: Inferior     ( 40.10,  0.11)-( 36.34,  2.34)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.94,  1.39)-( 30.05,  6.07)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 40.25,  0.02)-( 36.28,  2.37)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.79,  3.85)-( 29.27,  6.53)      1Ø12c/12.5 

Alineación 59: Inferior     ( 39.59,  0.71)-( 36.31,  2.65)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.91,  1.70)-( 29.98,  6.40)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.24,  0.32)-( 36.41,  2.59)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.92,  4.07)-( 29.21,  6.86)      1Ø12c/12.5 

Alineación 60: Inferior     ( 39.58,  1.00)-( 36.29,  2.95)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.89,  2.00)-( 29.92,  6.73)      1Ø16c/12.5 

                            ( -7.82, 29.11)-( -9.41, 30.05)      1Ø12c/12.5 
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               Superior 50+ ( 40.23,  0.61)-( 36.54,  2.80)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.04,  4.28)-( 29.13,  7.19)      1Ø12c/12.5 

                            ( -7.63, 28.99)-( -9.53, 30.12)      1Ø12c/12.5 

Alineación 61: Inferior     ( 40.05,  1.01)-( 31.54,  6.06)      1Ø16c/12.5 

                            ( 33.14,  5.11)-( 29.85,  7.06)      1Ø16c/12.5 

                            ( -8.09, 29.55)-( -9.01, 30.10)      1Ø12c/12.5 

               Superior     ( 40.23,  0.91)-( 35.68,  3.60)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.17,  4.50)-( 29.04,  7.54)      1Ø12c/12.5 

                            ( -7.31, 29.10)-( -9.52, 30.40)      1Ø12c/12.5 

Alineación 62: Inferior     ( 39.56,  1.60)-( 36.24,  3.56)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.84,  2.61)-( 29.78,  7.39)      1Ø16c/12.5 

                            ( -7.77, 29.66)-( -9.12, 30.46)      1Ø12c/12.5 

               Superior     ( 40.22,  1.20)-( 35.81,  3.82)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.30,  4.71)-( 29.16,  7.76)      1Ø12c/12.5 

                            ( -6.97, 29.18)-( -9.59, 30.74)      1Ø12c/12.5 

Alineación 63: Inferior     ( 39.55,  1.89)-( 36.20,  3.87)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.80,  2.93)-( 29.68,  7.74)      1Ø16c/12.5 

                            ( -7.45, 29.76)-( -9.89, 31.21)      1Ø12c/12.5 

               Superior     ( 40.21,  1.50)-( 35.93,  4.03)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.21,  5.05)-( 28.84,  8.24)      1Ø12c/12.5 

                            ( -6.61, 29.26)-( -9.89, 31.21)      1Ø12c/12.5 

Alineación 64: Inferior     ( 40.00,  1.91)-( 31.31,  7.07)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.91,  6.12)-( 29.58,  8.09)      1Ø16c/12.5 

                            ( -6.66, 29.58)-(-10.20, 31.68)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 40.13,  1.84)-( 36.06,  4.25)      1Ø12c/12.5 

                            ( 34.34,  5.27)-( 28.86,  8.52)      1Ø12c/12.5 

                            ( -6.48, 29.48)-( -9.76, 31.42)      1Ø12c/12.5 

Alineación 65: Inferior     ( 39.52,  2.49)-( 36.14,  4.49)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.74,  3.54)-( 29.48,  8.44)      1Ø16c/12.5 

                            ( -6.53, 29.80)-(-10.08, 31.90)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 40.19,  2.09)-( 36.19,  4.46)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.81,  6.47)-( 28.78,  8.86)      1Ø12c/12.5 

                            ( -6.01, 29.49)-( -9.73, 31.69)      1Ø12c/12.5 

Alineación 66: Inferior     ( 39.49,  2.80)-( 36.09,  4.81)      1Ø16c/12.5 

                            ( 37.69,  3.87)-( 29.38,  8.79)      1Ø16c/12.5 

                            ( -6.14, 29.85)-(-10.38, 32.37)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 40.18,  2.39)-( 36.32,  4.68)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.94,  6.68)-( 28.71,  9.19)      1Ø12c/12.5 

                            ( -5.69, 29.59)-( -9.85, 32.05)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 67: Inferior     ( 39.96,  2.81)-( 31.05,  8.10)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.64,  7.15)-( 29.29,  9.14)      1Ø12c/12.5 

                            ( -6.01, 30.07)-(-10.25, 32.58)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 40.07,  2.74)-( 35.33,  5.55)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.06,  6.90)-( 28.42,  9.65)      1Ø12c/12.5 

                            ( -5.17, 29.57)-(-10.20, 32.55)      1Ø12c/12.5 

Alineación 68: Inferior     ( 39.43,  3.41)-( 30.96,  8.44)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.55,  7.49)-( 29.18,  9.49)      1Ø12c/12.5 

                            ( -5.41, 30.00)-(-10.55, 33.05)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.13,  3.00)-( 34.53,  6.32)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.19,  7.11)-( 28.55,  9.87)      1Ø12c/12.5 

                            ( -5.05, 29.79)-(-10.08, 32.77)      1Ø12c/12.5 

Alineación 69: Inferior     ( 39.41,  3.72)-( 30.87,  8.78)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.46,  7.84)-( 29.09,  9.84)      1Ø12c/12.5 

                            ( -5.29, 30.22)-(-10.43, 33.27)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.10,  3.31)-( 34.65,  6.54)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.32,  7.33)-( 28.28, 10.32)      1Ø12c/12.5 

                            ( -4.49, 29.75)-(-10.68, 33.42)      1Ø12c/12.5 

Alineación 70: Inferior     ( 39.38,  4.03)-( 30.78,  9.12)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.37,  8.18)-( 28.94, 10.22)      1Ø12c/12.5 

                            ( -4.66, 30.14)-(-10.94, 33.86)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.07,  3.62)-( 34.78,  6.75)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.45,  7.54)-( 28.14, 10.69)      1Ø12c/12.5 

                            ( -4.36, 29.96)-(-10.55, 33.63)      1Ø12c/12.5 

Alineación 71: Inferior     ( 39.82,  4.05)-( 30.70,  9.47)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.29,  8.52)-( 28.80, 10.59)      1Ø12c/12.5 

                            ( -3.62, 29.81)-(-11.03, 34.21)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.04,  3.92)-( 34.91,  6.97)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.57,  7.76)-( 28.27, 10.91)      1Ø12c/12.5 

                            ( -4.24, 30.18)-(-10.42, 33.85)      1Ø12c/12.5 

Alineación 72: Inferior     ( 39.32,  4.64)-( 30.61,  9.81)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.20,  8.86)-( 28.03, 11.34)      1Ø12c/12.5 

                            ( -3.49, 30.03)-(-11.12, 34.55)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 40.01,  4.23)-( 35.04,  7.18)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.53,  8.67)-( 27.80, 11.47)      1Ø12c/12.5 

                            ( -3.24, 29.88)-( -7.92, 32.66)      1Ø12c/12.5 

                            ( -8.46, 32.98)-(-11.03, 34.50)      1Ø12c/12.5 

Alineación 73: Inferior     ( 39.28,  4.96)-( 30.52, 10.15)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.11,  9.21)-( 28.51, 11.34)      1Ø12c/12.5 

                            ( -3.36, 30.24)-(-11.21, 34.89)      1Ø16c/12.5 
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               Superior 50+ ( 39.99,  4.54)-( 35.16,  7.40)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.66,  8.88)-( 27.71, 11.82)      1Ø12c/12.5 

                            ( -3.12, 30.10)-( -7.80, 32.87)      1Ø12c/12.5 

                            ( -8.34, 33.19)-(-11.15, 34.86)      1Ø12c/12.5 

Alineación 74: Inferior     ( 39.34,  5.21)-( 30.43, 10.49)      1Ø16c/12.5 

                            ( 32.02,  9.55)-( 27.85, 12.02)      1Ø12c/12.5 

                            ( -2.37, 29.95)-(-11.29, 35.23)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.96,  4.84)-( 35.29,  7.61)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.78,  9.10)-( 27.84, 12.03)      1Ø12c/12.5 

                            ( -2.99, 30.31)-( -7.67, 33.09)      1Ø12c/12.5 

                            ( -8.21, 33.41)-(-11.26, 35.22)      1Ø12c/12.5 

Alineación 75: Inferior     ( 39.47,  5.42)-( 30.13, 10.96)      1Ø16c/12.5 

                            ( 31.72, 10.02)-( 28.22, 12.09)      1Ø12c/12.5 

                            ( -2.25, 30.16)-(-11.38, 35.58)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.91,  5.16)-( 35.42,  7.83)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.91,  9.31)-( 27.31, 12.64)      1Ø12c/12.5 

                            ( -2.15, 30.10)-( -7.54, 33.30)      1Ø12c/12.5 

                            ( -8.08, 33.62)-(-11.14, 35.43)      1Ø12c/12.5 

Alineación 76: Inferior     ( 39.60,  5.64)-( 30.04, 11.31)      1Ø16c/12.5 

                            ( 31.63, 10.36)-( 27.46, 12.84)      1Ø12c/12.5 

                            ( -2.12, 30.38)-(-11.47, 35.92)      1Ø16c/12.5 

               Superior 50+ ( 39.87,  5.48)-( 35.55,  8.04)      1Ø12c/12.5 

                            ( 33.04,  9.53)-( 27.44, 12.85)      1Ø12c/12.5 

                            ( -2.02, 30.32)-( -7.41, 33.52)      1Ø12c/12.5 

                            ( -7.95, 33.84)-(-11.01, 35.65)      1Ø12c/12.5 

Alineación 77: Inferior     ( 39.33,  6.09)-( 29.95, 11.65)      1Ø16c/12.5 

                            ( 31.55, 10.70)-( 27.37, 13.18)      1Ø12c/12.5 

                            ( -1.99, 30.59)-(-11.77, 36.39)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 39.82,  5.80)-( 34.53,  8.94)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.91, 10.49)-( 26.95, 13.43)      1Ø12c/12.5 

                            ( -1.08, 30.05)-( -7.29, 33.73)      1Ø12c/12.5 

                            ( -9.35, 34.96)-(-11.61, 36.30)      1Ø12c/12.5 

Alineación 78: Inferior     ( 39.03,  6.56)-( 29.87, 11.99)      1Ø16c/12.5 

                            ( 31.46, 11.05)-( 27.07, 13.65)      1Ø12c/12.5 

                            ( -1.01, 30.30)-( -4.75, 32.52)      1Ø12c/12.5 

                            ( -3.16, 31.58)-(-11.64, 36.60)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 39.76,  6.12)-( 34.65,  9.15)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.04, 10.70)-( 27.08, 13.65)      1Ø12c/12.5 

                            ( -0.95, 30.26)-( -7.16, 33.95)      1Ø12c/12.5 

                            ( -9.22, 35.17)-(-11.48, 36.51)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 79: Inferior     ( 38.98,  6.88)-( 29.56, 12.46)      1Ø16c/12.5 

                            ( 31.16, 11.52)-( 26.98, 13.99)      1Ø12c/12.5 

                            ( -0.24, 30.13)-( -4.41, 32.61)      1Ø12c/12.5 

                            ( -2.82, 31.66)-(-11.95, 37.07)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 39.72,  6.44)-( 34.78,  9.37)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.17, 10.92)-( 26.55, 14.25)      1Ø12c/12.5 

                            ( -0.22, 30.12)-( -5.26, 33.11)      1Ø12c/12.5 

                            ( -9.10, 35.39)-(-11.36, 36.73)      1Ø12c/12.5 

Alineación 80: Inferior     ( 38.93,  7.20)-( 29.48, 12.80)      1Ø16c/12.5 

                            ( 31.07, 11.86)-( 26.68, 14.46)      1Ø12c/12.5 

                            ( -0.11, 30.35)-( -4.28, 32.82)      1Ø12c/12.5 

                            ( -2.69, 31.88)-(-11.82, 37.29)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 39.52,  6.85)-( 34.68,  9.72)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.30, 11.13)-( 26.68, 14.46)      1Ø12c/12.5 

                            (  0.33, 30.09)-( -5.13, 33.33)      1Ø12c/12.5 

                            ( -9.47, 35.90)-(-12.03, 37.41)      1Ø12c/12.5 

Alineación 81: Inferior     ( 38.86,  7.53)-( 29.39, 13.15)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.98, 12.20)-( 26.59, 14.80)      1Ø12c/12.5 

                            (  0.23, 30.44)-( -3.94, 32.91)      1Ø12c/12.5 

                            ( -2.35, 31.97)-(-11.91, 37.63)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 39.41,  7.20)-( 34.81,  9.93)      1Ø12c/12.5 

                            ( 32.42, 11.35)-( 26.80, 14.68)      1Ø12c/12.5 

                            (  0.76, 30.12)-( -5.01, 33.54)      1Ø12c/12.5 

                            ( -7.98, 35.30)-(-12.11, 37.75)      1Ø12c/12.5 

Alineación 82: Inferior     ( 39.29,  7.57)-( 29.09, 13.62)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.68, 12.67)-( 26.29, 15.27)      1Ø12c/12.5 

                            (  0.79, 30.40)-( -3.60, 33.00)      1Ø12c/12.5 

                            ( -2.01, 32.05)-(-11.56, 37.72)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 39.54,  7.42)-( 34.94, 10.15)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.17, 12.38)-( 25.78, 15.58)      1Ø12c/12.5 

                            (  1.30, 30.09)-( -4.88, 33.76)      1Ø12c/12.5 

                            ( -7.85, 35.52)-(-11.99, 37.97)      1Ø12c/12.5 

Alineación 83: Inferior     ( 39.20,  7.91)-( 34.80, 10.52)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.40,  9.57)-( 28.78, 14.09)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.38, 13.14)-( 25.99, 15.74)      1Ø12c/12.5 

                            (  1.35, 30.36)-( -3.04, 32.96)      1Ø12c/12.5 

                            ( -1.45, 32.01)-(-11.44, 37.94)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 39.22,  7.90)-( 35.06, 10.36)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.30, 12.59)-( 25.91, 15.79)      1Ø12c/12.5 

                            (  1.43, 30.31)-( -4.75, 33.97)      1Ø12c/12.5 

                            ( -7.72, 35.73)-(-11.86, 38.19)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 84: Inferior     ( 39.11,  8.25)-( 34.71, 10.86)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.31,  9.91)-( 28.70, 14.43)      1Ø16c/12.5 

                            ( 30.29, 13.49)-( 25.69, 16.21)      1Ø12c/12.5 

                            (  1.90, 30.32)-( -2.70, 33.04)      1Ø12c/12.5 

                            ( -1.11, 32.10)-( -4.94, 34.38)      1Ø16c/12.5 

                            ( -3.32, 33.41)-( -9.42, 37.03)      1Ø16c/12.5 

                            ( -7.83, 36.08)-(-11.09, 38.02)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 39.35,  8.11)-( 35.19, 10.58)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.43, 12.81)-( 25.21, 16.50)      1Ø12c/12.5 

                            (  1.55, 30.52)-( -4.62, 34.19)      1Ø12c/12.5 

                            ( -7.59, 35.95)-(-11.73, 38.40)      1Ø12c/12.5 

Alineación 85: Inferior     ( 39.03,  8.59)-( 34.62, 11.21)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.22, 10.26)-( 28.39, 14.90)      1Ø16c/12.5 

                            ( 29.99, 13.96)-( 25.38, 16.68)      1Ø12c/12.5 

                            (  2.46, 30.28)-( -2.14, 33.00)      1Ø12c/12.5 

                            ( -0.55, 32.06)-( -8.39, 36.71)      1Ø16c/12.5 

                            ( -6.79, 35.76)-(-10.97, 38.24)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 39.03,  8.59)-( 35.32, 10.79)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.56, 13.02)-( 25.34, 16.71)      1Ø12c/12.5 

                            (  2.93, 30.00)-( -2.98, 33.50)      1Ø12c/12.5 

                            ( -7.47, 36.16)-(-11.20, 38.38)      1Ø12c/12.5 

Alineación 86: Inferior     ( 38.94,  8.94)-( 34.53, 11.55)      1Ø16c/12.5 

                            ( 36.13, 10.60)-( 28.31, 15.24)      1Ø16c/12.5 

                            ( 29.90, 14.30)-( 25.30, 17.03)      1Ø12c/12.5 

                            (  3.02, 30.24)-( -1.58, 32.96)      1Ø12c/12.5 

                            (  0.01, 32.02)-( -7.83, 36.67)      1Ø16c/12.5 

                            ( -6.23, 35.72)-(-10.84, 38.45)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 39.16,  8.81)-( 35.45, 11.01)      1Ø12c/12.5 

                            ( 31.68, 13.24)-( 25.47, 16.93)      1Ø12c/12.5 

                            (  3.88, 29.72)-( -2.86, 33.72)      1Ø12c/12.5 

                            ( -7.34, 36.38)-(-11.07, 38.59)      1Ø12c/12.5 

Alineación 87: Inferior     ( 39.07,  9.15)-( 34.23, 12.02)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.83, 11.07)-( 28.00, 15.71)      1Ø16c/12.5 

                            ( 29.60, 14.77)-( 24.78, 17.62)      1Ø12c/12.5 

                            (  3.36, 30.32)-( -1.24, 33.05)      1Ø12c/12.5 

                            (  0.35, 32.11)-( -7.49, 36.76)      1Ø16c/12.5 

                            ( -5.89, 35.81)-(-10.71, 38.67)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 39.20,  9.07)-( 35.57, 11.22)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.39, 14.30)-( 24.34, 17.89)      1Ø12c/12.5 

                            (  4.44, 29.69)-( -2.73, 33.94)      1Ø12c/12.5 

                            ( -7.21, 36.59)-(-10.81, 38.73)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 88: Inferior     ( 38.98,  9.49)-( 34.14, 12.36)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.74, 11.41)-( 27.70, 16.18)      1Ø16c/12.5 

                            ( 29.29, 15.24)-( 24.48, 18.09)      1Ø12c/12.5 

                            (  4.13, 30.16)-( -0.68, 33.01)      1Ø12c/12.5 

                            (  0.91, 32.07)-( -7.14, 36.84)      1Ø16c/12.5 

                            ( -5.54, 35.89)-(-10.37, 38.76)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 39.13,  9.41)-( 34.71, 12.02)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.52, 14.51)-( 23.99, 18.38)      1Ø12c/12.5 

                            (  4.56, 29.90)-( -2.60, 34.15)      1Ø12c/12.5 

                            ( -6.10, 36.22)-(-10.49, 38.83)      1Ø12c/12.5 

Alineación 89: Inferior     ( 38.68,  9.96)-( 34.06, 12.70)      1Ø16c/12.5 

                            ( 35.66, 11.76)-( 27.40, 16.65)      1Ø16c/12.5 

                            ( 28.99, 15.71)-( 24.17, 18.56)      1Ø12c/12.5 

                            (  4.69, 30.12)-( -0.13, 32.97)      1Ø12c/12.5 

                            (  1.47, 32.03)-( -6.80, 36.93)      1Ø16c/12.5 

                            ( -5.20, 35.98)-( -9.81, 38.72)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 38.48, 10.08)-( 33.51, 13.03)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.65, 14.73)-( 24.12, 18.60)      1Ø12c/12.5 

                            (  4.69, 30.12)-( -2.47, 34.37)      1Ø12c/12.5 

                            ( -4.64, 35.65)-( -9.61, 38.60)      1Ø12c/12.5 

Alineación 90: Inferior     ( 38.59, 10.31)-( 32.44, 13.95)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.09, 12.97)-( 27.10, 17.12)      1Ø16c/12.5 

                            ( 28.69, 16.18)-( 23.87, 19.03)      1Ø12c/12.5 

                            (  5.25, 30.08)-(  0.43, 32.93)      1Ø12c/12.5 

                            (  2.02, 31.99)-( -4.97, 36.14)      1Ø16c/12.5 

                            ( -3.32, 35.16)-( -9.47, 38.80)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 38.61, 10.30)-( 33.64, 13.24)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.77, 14.94)-( 24.25, 18.81)      1Ø12c/12.5 

                            (  6.54, 29.31)-( -0.79, 33.65)      1Ø12c/12.5 

                            ( -4.51, 35.86)-( -9.48, 38.81)      1Ø12c/12.5 

Alineación 91: Inferior     ( 38.72, 10.52)-( 32.57, 14.17)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.21, 13.19)-( 26.79, 17.59)      1Ø16c/12.5 

                            ( 28.39, 16.65)-( 23.35, 19.63)      1Ø12c/12.5 

                            (  6.02, 29.91)-(  0.99, 32.89)      1Ø12c/12.5 

                            (  2.58, 31.95)-( -4.63, 36.22)      1Ø16c/12.5 

                            ( -2.98, 35.25)-( -9.13, 38.89)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 38.73, 10.51)-( 33.76, 13.46)      1Ø12c/12.5 

                            ( 29.73, 15.85)-( 22.06, 20.40)      1Ø12c/12.5 

                            (  7.31, 29.14)-( -0.66, 33.87)      1Ø12c/12.5 

                            ( -4.39, 36.08)-( -9.35, 39.03)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 92: Inferior     ( 38.41, 10.99)-( 32.50, 14.50)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.12, 13.54)-( 26.28, 18.19)      1Ø16c/12.5 

                            ( 27.87, 17.25)-( 22.84, 20.23)      1Ø12c/12.5 

                            (  6.79, 29.74)-(  1.76, 32.72)      1Ø12c/12.5 

                            (  3.35, 31.78)-( -4.49, 36.43)      1Ø16c/12.5 

                            ( -2.86, 35.46)-( -9.00, 39.11)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 38.41, 10.99)-( 33.89, 13.67)      1Ø12c/12.5 

                            ( 29.86, 16.06)-( 21.55, 20.99)      1Ø12c/12.5 

                            (  8.08, 28.98)-( -0.53, 34.08)      1Ø12c/12.5 

                            ( -4.26, 36.29)-( -8.78, 38.98)      1Ø12c/12.5 

Alineación 93: Inferior     ( 38.54, 11.21)-( 32.62, 14.72)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.24, 13.76)-( 25.97, 18.66)      1Ø16c/12.5 

                            ( 27.57, 17.72)-( 22.32, 20.83)      1Ø12c/12.5 

                            (  7.57, 29.57)-(  2.32, 32.68)      1Ø12c/12.5 

                            (  3.91, 31.74)-( -4.36, 36.64)      1Ø16c/12.5 

                            ( -2.75, 35.69)-( -8.44, 39.07)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 38.54, 11.21)-( 34.02, 13.89)      1Ø12c/12.5 

                            ( 29.99, 16.28)-( 20.81, 21.72)      1Ø12c/12.5 

                            (  9.07, 28.68)-( -0.40, 34.30)      1Ø12c/12.5 

                            ( -4.13, 36.51)-( -8.65, 39.19)      1Ø12c/12.5 

Alineación 94: Inferior     ( 38.24, 11.68)-( 32.54, 15.05)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.15, 14.10)-( 25.46, 19.26)      1Ø16c/12.5 

                            ( 27.05, 18.31)-( 21.80, 21.42)      1Ø12c/12.5 

                            (  8.34, 29.41)-(  3.09, 32.52)      1Ø12c/12.5 

                            (  4.68, 31.57)-( -4.01, 36.73)      1Ø16c/12.5 

                            ( -2.41, 35.78)-( -8.10, 39.15)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 38.24, 11.68)-( 34.15, 14.10)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.12, 16.49)-( 20.94, 21.93)      1Ø12c/12.5 

                            (  9.20, 28.90)-( -0.28, 34.51)      1Ø12c/12.5 

                            ( -4.00, 36.73)-( -8.10, 39.16)      1Ø12c/12.5 

Alineación 95: Inferior     ( 38.37, 11.89)-( 32.67, 15.27)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.27, 14.32)-( 25.80, 19.34)      1Ø16c/12.5 

                            ( 27.39, 18.40)-( 21.07, 22.15)      1Ø12c/12.5 

                            (  9.33, 29.11)-(  3.86, 32.35)      1Ø12c/12.5 

                            (  5.46, 31.41)-( -3.89, 36.95)      1Ø16c/12.5 

                            ( -2.28, 36.00)-( -7.97, 39.37)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 38.37, 11.89)-( 34.27, 14.32)      1Ø12c/12.5 

                            ( 30.24, 16.71)-( 21.07, 22.15)      1Ø12c/12.5 

                            (  9.33, 29.11)-( -0.15, 34.73)      1Ø12c/12.5 

                            ( -3.88, 36.94)-( -7.98, 39.37)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 96: Inferior     ( 38.06, 12.36)-( 32.58, 15.61)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.18, 14.66)-( 24.21, 20.58)      1Ø16c/12.5 

                            ( 25.80, 19.64)-( 20.34, 22.87)      1Ø12c/12.5 

                            ( 10.31, 28.82)-(  4.85, 32.05)      1Ø12c/12.5 

                            (  6.44, 31.11)-( -3.54, 37.03)      1Ø16c/12.5 

                            ( -1.94, 36.08)-( -7.41, 39.33)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 38.09, 12.35)-( 34.40, 14.53)      1Ø12c/12.5 

                            ( 29.20, 17.62)-( 19.23, 23.53)      1Ø12c/12.5 

                            ( 11.45, 28.14)-(  1.45, 34.07)      1Ø12c/12.5 

                            ( -3.75, 37.16)-( -7.44, 39.34)      1Ø12c/12.5 

Alineación 97: Inferior     ( 37.98, 12.71)-( 32.50, 15.95)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.10, 15.01)-( 25.84, 19.90)      1Ø16c/12.5 

                            ( 27.43, 18.96)-( 19.39, 23.73)      1Ø12c/12.5 

                            ( 11.52, 28.39)-(  2.18, 33.93)      1Ø12c/12.5 

                            (  3.78, 32.98)-( -3.20, 37.12)      1Ø16c/12.5 

                            ( -1.60, 36.17)-( -7.07, 39.42)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 38.22, 12.56)-( 34.53, 14.75)      1Ø12c/12.5 

                            ( 29.33, 17.83)-( 19.36, 23.74)      1Ø12c/12.5 

                            ( 11.58, 28.36)-(  1.58, 34.29)      1Ø12c/12.5 

                            ( -3.62, 37.37)-( -7.31, 39.56)      1Ø12c/12.5 

Alineación 98: Inferior     ( 37.46, 13.30)-( 32.41, 16.30)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.01, 15.35)-( 27.04, 19.48)      1Ø16c/12.5 

                            ( 28.63, 18.54)-( 20.81, 23.18)      1Ø12c/12.5 

                            ( 22.39, 22.24)-( 18.23, 24.71)      1Ø12c/12.5 

                            ( 12.94, 27.84)-(  8.55, 30.44)      1Ø12c/12.5 

                            ( 10.13, 29.51)-(  2.53, 34.02)      1Ø12c/12.5 

                            (  4.12, 33.07)-( -2.86, 37.21)      1Ø16c/12.5 

                            ( -1.26, 36.26)-( -6.51, 39.38)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 37.47, 13.30)-( 32.23, 16.41)      1Ø12c/12.5 

                            ( 28.84, 18.41)-( 24.68, 20.88)      1Ø12c/12.5 

                            ( 26.26, 19.94)-( 18.12, 24.77)      1Ø12c/12.5 

                            ( 12.96, 27.83)-(  6.98, 31.38)      1Ø12c/12.5 

                            ( 10.14, 29.50)-(  2.35, 34.12)      1Ø12c/12.5 

                            ( -1.37, 36.33)-( -6.29, 39.24)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 99: Inferior     ( 37.59, 13.52)-( 32.54, 16.51)      1Ø16c/12.5 

                            ( 34.14, 15.56)-( 30.17, 17.91)      1Ø16c/12.5 

                            ( 31.77, 16.96)-( 25.66, 20.59)      1Ø16c/12.5 

                            ( 27.25, 19.65)-( 23.30, 21.99)      1Ø12c/12.5 

                            ( 24.88, 21.05)-( 21.15, 23.26)      1Ø12c/12.5 

                            ( 22.57, 22.42)-( 14.81, 27.02)      1Ø12c/12.5 

                            ( 15.43, 26.66)-(  6.53, 31.94)      1Ø12c/12.5 

                            (  8.12, 30.99)-(  1.79, 34.75)      1Ø16c/12.5 

                            (  3.39, 33.80)-( -6.17, 39.46)      1Ø16c/12.5 

               Superior     ( 37.60, 13.51)-( 32.35, 16.62)      1Ø12c/12.5 

                            ( 28.69, 18.80)-( 20.98, 23.36)      1Ø12c/12.5 

                            ( 23.41, 21.93)-( 16.37, 26.10)      1Ø12c/12.5 

                            ( 17.95, 25.16)-( 12.76, 28.24)      1Ø12c/12.5 

                            ( 14.34, 27.30)-(  6.31, 32.06)      1Ø12c/12.5 

                            (  7.89, 31.12)-(  2.88, 34.10)      1Ø12c/12.5 

                            ( -1.24, 36.54)-( -6.16, 39.46)      1Ø12c/12.5 

Alineación 100: Inferior     ( 37.50, 13.86)-( 32.45, 16.85)      1Ø16c/12.5 

                             ( 34.05, 15.91)-( 25.78, 20.81)      1Ø16c/12.5 

                             ( 27.37, 19.86)-( 21.06, 23.61)      1Ø12c/12.5 

                             ( 22.64, 22.67)-( 14.18, 27.69)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.76, 26.75)-(  6.65, 32.15)      1Ø12c/12.5 

                             (  8.24, 31.21)-(  2.13, 34.83)      1Ø16c/12.5 

                             (  3.73, 33.88)-( -5.83, 39.55)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 37.72, 13.73)-( 32.48, 16.84)      1Ø12c/12.5 

                             ( 28.44, 19.23)-( 22.78, 22.59)      1Ø12c/12.5 

                             ( 24.36, 21.65)-( 16.33, 26.41)      1Ø12c/12.5 

                             ( 17.91, 25.47)-( 12.89, 28.45)      1Ø12c/12.5 

                             ( 14.47, 27.51)-(  7.08, 31.90)      1Ø12c/12.5 

                             (  8.67, 30.96)-(  3.32, 34.12)      1Ø12c/12.5 

                             ( -1.12, 36.76)-( -6.04, 39.67)      1Ø12c/12.5 

Alineación 101: Inferior     ( 37.41, 14.20)-( 32.36, 17.20)      1Ø16c/12.5 

                             ( 33.96, 16.25)-( 25.70, 21.15)      1Ø16c/12.5 

                             ( 27.29, 20.21)-( 20.97, 23.95)      1Ø12c/12.5 

                             ( 22.56, 23.01)-( 14.31, 27.90)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.89, 26.96)-(  7.00, 32.24)      1Ø12c/12.5 

                             (  8.59, 31.29)-(  2.47, 34.92)      1Ø16c/12.5 

                             (  4.07, 33.97)-( -5.49, 39.64)      1Ø16c/12.5 
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                Superior     ( 37.23, 14.31)-( 31.90, 17.47)      1Ø12c/12.5 

                             ( 28.24, 19.64)-( 22.69, 22.93)      1Ø12c/12.5 

                             ( 24.28, 21.99)-( 16.46, 26.63)      1Ø12c/12.5 

                             ( 18.04, 25.69)-( 13.02, 28.67)      1Ø12c/12.5 

                             ( 14.60, 27.73)-(  7.64, 31.86)      1Ø12c/12.5 

                             (  9.22, 30.92)-(  3.79, 34.14)      1Ø12c/12.5 

                             (  0.02, 36.37)-( -5.10, 39.41)      1Ø12c/12.5 

Alineación 102: Inferior     ( 36.87, 14.81)-( 27.76, 20.22)      1Ø16c/12.5 

                             ( 29.36, 19.27)-( 21.09, 24.17)      1Ø16c/12.5 

                             ( 22.68, 23.23)-( 14.43, 28.12)      1Ø12c/12.5 

                             ( 16.02, 27.18)-(  7.12, 32.45)      1Ø12c/12.5 

                             (  8.71, 31.51)-(  2.60, 35.14)      1Ø16c/12.5 

                             (  4.20, 34.19)-( -5.36, 39.85)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 37.36, 14.52)-( 32.03, 17.69)      1Ø12c/12.5 

                             ( 28.04, 20.05)-( 22.61, 23.27)      1Ø12c/12.5 

                             ( 24.19, 22.33)-( 16.58, 26.84)      1Ø12c/12.5 

                             ( 18.17, 25.90)-(  7.98, 31.94)      1Ø12c/12.5 

                             (  9.57, 31.00)-(  4.17, 34.20)      1Ø12c/12.5 

                             (  0.15, 36.59)-( -4.98, 39.63)      1Ø12c/12.5 

Alineación 103: Inferior     ( 37.02, 15.02)-( 27.67, 20.56)      1Ø16c/12.5 

                             ( 29.27, 19.61)-( 23.37, 23.11)      1Ø16c/12.5 

                             ( 24.96, 22.17)-( 14.78, 28.20)      1Ø12c/12.5 

                             ( 16.36, 27.27)-(  7.47, 32.54)      1Ø12c/12.5 

                             (  9.06, 31.60)-(  2.94, 35.22)      1Ø16c/12.5 

                             (  4.54, 34.27)-( -4.59, 39.69)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 37.02, 15.02)-( 32.15, 17.90)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.92, 20.41)-( 22.52, 23.61)      1Ø12c/12.5 

                             ( 24.10, 22.68)-( 16.93, 26.93)      1Ø12c/12.5 

                             ( 18.51, 25.99)-( 13.27, 29.10)      1Ø12c/12.5 

                             ( 14.85, 28.16)-(  7.68, 32.41)      1Ø12c/12.5 

                             (  9.26, 31.47)-(  4.53, 34.28)      1Ø12c/12.5 

                             (  0.28, 36.80)-( -4.85, 39.84)      1Ø12c/12.5 

Alineación 104: Inferior     ( 36.93, 15.36)-( 28.01, 20.65)      1Ø16c/12.5 

                             ( 29.61, 19.70)-( 23.50, 23.32)      1Ø16c/12.5 

                             ( 25.10, 22.38)-( 15.76, 27.92)      1Ø16c/12.5 

                             ( 17.36, 26.97)-(  7.58, 32.76)      1Ø16c/12.5 

                             (  9.18, 31.81)-( -1.02, 37.86)      1Ø16c/12.5 

                             (  0.58, 36.91)-( -4.24, 39.77)      1Ø16c/12.5 
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                Superior     ( 37.14, 15.23)-( 32.28, 18.12)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.83, 20.75)-( 17.77, 26.72)      1Ø12c/12.5 

                             ( 14.77, 28.50)-(  4.86, 34.38)      1Ø12c/12.5 

                             (  0.41, 37.02)-( -4.32, 39.82)      1Ø12c/12.5 

Alineación 105: Inferior     ( 36.42, 15.96)-( 31.80, 18.69)      1Ø16c/12.5 

                             ( 33.40, 17.75)-( 23.41, 23.67)      1Ø16c/12.5 

                             ( 25.01, 22.72)-( 16.31, 27.88)      1Ø16c/12.5 

                             ( 17.91, 26.93)-(  7.93, 32.85)      1Ø16c/12.5 

                             (  9.53, 31.90)-( -0.46, 37.82)      1Ø16c/12.5 

                             (  1.14, 36.87)-( -3.47, 39.61)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 36.46, 15.93)-( 32.41, 18.33)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.96, 20.97)-( 17.90, 26.94)      1Ø12c/12.5 

                             ( 14.89, 28.72)-(  4.99, 34.59)      1Ø12c/12.5 

                             (  0.53, 37.23)-( -3.51, 39.63)      1Ø12c/12.5 

Alineación 106: Inferior     ( 36.54, 16.17)-( 32.14, 18.78)      1Ø16c/12.5 

                             ( 33.74, 17.83)-( 23.54, 23.88)      1Ø16c/12.5 

                             ( 25.14, 22.93)-( 14.94, 28.98)      1Ø16c/12.5 

                             ( 16.54, 28.03)-(  8.05, 33.06)      1Ø16c/12.5 

                             (  9.65, 32.11)-( -0.12, 37.91)      1Ø16c/12.5 

                             (  1.48, 36.96)-( -3.34, 39.82)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 36.59, 16.14)-( 32.54, 18.55)      1Ø12c/12.5 

                             ( 28.09, 21.18)-( 18.02, 27.15)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.02, 28.93)-(  5.11, 34.81)      1Ø12c/12.5 

                             (  0.66, 37.45)-( -3.38, 39.84)      1Ø12c/12.5 

Alineación 107: Inferior     ( 36.03, 16.77)-( 31.84, 19.25)      1Ø16c/12.5 

                             ( 33.44, 18.30)-( 23.45, 24.22)      1Ø16c/12.5 

                             ( 25.05, 23.28)-( 17.21, 27.92)      1Ø16c/12.5 

                             ( 18.81, 26.97)-( 14.63, 29.45)      1Ø16c/12.5 

                             ( 16.23, 28.50)-(  8.40, 33.15)      1Ø16c/12.5 

                             ( 10.00, 32.20)-(  0.44, 37.87)      1Ø16c/12.5 

                             (  2.04, 36.92)-( -2.57, 39.65)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 36.72, 16.36)-( 32.66, 18.76)      1Ø12c/12.5 

                             ( 28.21, 21.40)-( 18.15, 27.37)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.15, 29.15)-(  5.24, 35.02)      1Ø12c/12.5 

                             (  0.79, 37.66)-( -3.26, 40.06)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 108: Inferior     ( 36.15, 16.98)-( 31.10, 19.98)      1Ø16c/12.5 

                             ( 32.70, 19.03)-( 23.36, 24.57)      1Ø16c/12.5 

                             ( 24.96, 23.62)-( 17.99, 27.76)      1Ø16c/12.5 

                             ( 19.59, 26.81)-( 14.55, 29.80)      1Ø16c/12.5 

                             ( 16.15, 28.85)-(  8.74, 33.24)      1Ø16c/12.5 

                             ( 10.34, 32.29)-(  1.00, 37.83)      1Ø16c/12.5 

                             (  2.60, 36.88)-( -2.44, 39.87)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 36.19, 16.96)-( 31.69, 19.63)      1Ø12c/12.5 

                             ( 28.34, 21.61)-( 18.28, 27.58)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.28, 29.36)-(  5.37, 35.24)      1Ø12c/12.5 

                             (  2.01, 37.23)-( -2.48, 39.89)      1Ø12c/12.5 

Alineación 109: Inferior     ( 35.64, 17.58)-( 31.45, 20.06)      1Ø16c/12.5 

                             ( 33.05, 19.12)-( 23.49, 24.78)      1Ø16c/12.5 

                             ( 25.08, 23.84)-( 21.56, 25.92)      1Ø12c/12.5 

                             ( 23.15, 24.98)-( 14.46, 30.14)      1Ø16c/12.5 

                             ( 16.06, 29.19)-(  8.87, 33.45)      1Ø16c/12.5 

                             ( 10.47, 32.50)-(  1.34, 37.92)      1Ø16c/12.5 

                             (  2.94, 36.97)-( -1.67, 39.70)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 36.32, 17.18)-( 31.82, 19.85)      1Ø12c/12.5 

                             ( 28.47, 21.83)-( 18.41, 27.80)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.40, 29.58)-(  5.50, 35.45)      1Ø12c/12.5 

                             (  2.14, 37.44)-( -2.35, 40.11)      1Ø12c/12.5 

Alineación 110: Inferior     ( 35.76, 17.80)-( 31.14, 20.53)      1Ø16c/12.5 

                             ( 32.74, 19.59)-( 24.05, 24.74)      1Ø16c/12.5 

                             ( 25.64, 23.80)-( 21.69, 26.14)      1Ø12c/12.5 

                             ( 23.28, 25.20)-( 13.51, 30.99)      1Ø16c/12.5 

                             ( 15.11, 30.04)-(  6.20, 35.33)      1Ø16c/12.5 

                             (  7.80, 34.38)-( -1.54, 39.92)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 35.81, 17.77)-( 31.94, 20.06)      1Ø12c/12.5 

                             ( 28.60, 22.04)-( 18.53, 28.01)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.53, 29.79)-(  5.62, 35.67)      1Ø12c/12.5 

                             (  2.27, 37.66)-( -1.59, 39.94)      1Ø12c/12.5 

Alineación 111: Inferior     ( 35.46, 18.27)-( 29.55, 21.77)      1Ø16c/12.5 

                             ( 31.15, 20.82)-( 22.02, 26.23)      1Ø16c/12.5 

                             ( 23.62, 25.28)-( 16.43, 29.55)      1Ø16c/12.5 

                             ( 18.03, 28.60)-( 10.84, 32.86)      1Ø16c/12.5 

                             ( 12.44, 31.91)-(  3.32, 37.33)      1Ø16c/12.5 

                             (  4.92, 36.38)-( -0.98, 39.88)      1Ø16c/12.5 
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                Superior     ( 35.24, 18.40)-( 29.96, 21.53)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.48, 23.00)-( 19.41, 27.78)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.66, 30.01)-(  5.75, 35.88)      1Ø12c/12.5 

                             (  4.54, 36.60)-( -0.67, 39.69)      1Ø12c/12.5 

Alineación 112: Inferior     ( 34.93, 18.87)-( 29.46, 22.11)      1Ø16c/12.5 

                             ( 31.06, 21.16)-( 22.15, 26.45)      1Ø16c/12.5 

                             ( 23.75, 25.50)-( 16.56, 29.76)      1Ø16c/12.5 

                             ( 18.16, 28.81)-( 10.97, 33.08)      1Ø16c/12.5 

                             ( 12.57, 32.13)-(  3.66, 37.41)      1Ø16c/12.5 

                             (  5.26, 36.46)-( -0.20, 39.70)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 35.36, 18.61)-( 30.08, 21.74)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.60, 23.21)-( 19.54, 28.00)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.13, 30.61)-(  7.25, 35.29)      1Ø12c/12.5 

                             (  4.67, 36.82)-( -0.54, 39.90)      1Ø12c/12.5 

Alineación 113: Inferior     ( 35.07, 19.08)-( 29.16, 22.58)      1Ø16c/12.5 

                             ( 30.76, 21.63)-( 22.28, 26.66)      1Ø16c/12.5 

                             ( 23.88, 25.71)-( 16.69, 29.98)      1Ø16c/12.5 

                             ( 18.29, 29.03)-( 11.10, 33.29)      1Ø16c/12.5 

                             ( 12.70, 32.34)-(  3.36, 37.88)      1Ø16c/12.5 

                             (  4.96, 36.93)-( -0.08, 39.92)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 35.49, 18.83)-( 30.21, 21.96)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.73, 23.43)-( 19.66, 28.21)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.26, 30.83)-(  7.37, 35.50)      1Ø12c/12.5 

                             (  4.79, 37.03)-( -0.42, 40.12)      1Ø12c/12.5 

Alineación 114: Inferior     ( 34.77, 19.55)-( 29.93, 22.41)      1Ø16c/12.5 

                             ( 31.53, 21.47)-( 22.41, 26.88)      1Ø16c/12.5 

                             ( 24.01, 25.93)-( 14.24, 31.72)      1Ø16c/12.5 

                             ( 15.84, 30.77)-( 11.01, 33.64)      1Ø16c/12.5 

                             ( 12.61, 32.69)-(  4.13, 37.72)      1Ø16c/12.5 

                             (  5.73, 36.77)-(  0.47, 39.88)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 34.79, 19.53)-( 30.34, 22.17)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.86, 23.64)-( 19.79, 28.43)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.38, 31.04)-(  7.50, 35.72)      1Ø12c/12.5 

                             (  4.92, 37.25)-(  0.45, 39.90)      1Ø12c/12.5 

Alineación 115: Inferior     ( 34.46, 20.02)-( 29.63, 22.89)      1Ø16c/12.5 

                             ( 31.23, 21.94)-( 22.53, 27.09)      1Ø16c/12.5 

                             ( 24.13, 26.14)-( 16.73, 30.54)      1Ø16c/12.5 

                             ( 18.33, 29.59)-( 11.14, 33.85)      1Ø16c/12.5 

                             ( 12.74, 32.90)-(  4.69, 37.68)      1Ø16c/12.5 

                             (  6.29, 36.73)-(  1.03, 39.84)      1Ø16c/12.5 
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                Superior     ( 34.92, 19.75)-( 30.47, 22.39)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.99, 23.86)-( 19.92, 28.64)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.51, 31.26)-(  7.63, 35.93)      1Ø12c/12.5 

                             (  5.05, 37.46)-(  0.57, 40.11)      1Ø12c/12.5 

Alineación 116: Inferior     ( 34.16, 20.49)-( 29.33, 23.36)      1Ø16c/12.5 

                             ( 30.93, 22.41)-( 22.88, 27.18)      1Ø16c/12.5 

                             ( 24.48, 26.23)-( 14.28, 32.28)      1Ø16c/12.5 

                             ( 15.88, 31.33)-( 11.26, 34.07)      1Ø16c/12.5 

                             ( 12.86, 33.12)-(  5.24, 37.64)      1Ø16c/12.5 

                             (  6.84, 36.69)-(  1.59, 39.80)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 33.87, 20.66)-( 27.73, 24.30)      1Ø12c/12.5 

                             ( 26.71, 24.91)-( 21.18, 28.19)      1Ø12c/12.5 

                             ( 14.53, 32.13)-(  8.92, 35.46)      1Ø12c/12.5 

                             (  7.97, 36.02)-(  1.88, 39.63)      1Ø12c/12.5 

Alineación 117: Inferior     ( 33.86, 20.96)-( 28.60, 24.08)      1Ø16c/12.5 

                             ( 30.20, 23.13)-( 20.64, 28.80)      1Ø16c/12.5 

                             ( 22.24, 27.85)-( 14.19, 32.62)      1Ø16c/12.5 

                             ( 15.79, 31.67)-(  5.80, 37.60)      1Ø16c/12.5 

                             (  7.40, 36.65)-(  2.15, 39.76)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 33.99, 20.88)-( 27.86, 24.52)      1Ø12c/12.5 

                             ( 26.84, 25.12)-( 21.31, 28.40)      1Ø12c/12.5 

                             ( 14.66, 32.34)-(  9.05, 35.67)      1Ø12c/12.5 

                             (  8.10, 36.23)-(  2.01, 39.84)      1Ø12c/12.5 

Alineación 118: Inferior     ( 33.56, 21.43)-( 28.29, 24.55)      1Ø16c/12.5 

                             ( 29.89, 23.60)-( 20.77, 29.01)      1Ø16c/12.5 

                             ( 22.37, 28.06)-( 14.10, 32.97)      1Ø16c/12.5 

                             ( 15.70, 32.02)-(  6.36, 37.56)      1Ø16c/12.5 

                             (  7.96, 36.61)-(  2.70, 39.72)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 34.12, 21.09)-( 27.99, 24.73)      1Ø12c/12.5 

                             ( 26.96, 25.34)-( 21.44, 28.62)      1Ø12c/12.5 

                             ( 14.78, 32.56)-(  9.18, 35.89)      1Ø12c/12.5 

                             (  8.23, 36.45)-(  2.14, 40.06)      1Ø12c/12.5 

Alineación 119: Inferior     ( 33.25, 21.90)-( 28.21, 24.89)      1Ø16c/12.5 

                             ( 29.81, 23.94)-( 20.89, 29.23)      1Ø16c/12.5 

                             ( 22.49, 28.28)-( 14.01, 33.31)      1Ø16c/12.5 

                             ( 15.61, 32.36)-(  6.70, 37.64)      1Ø16c/12.5 

                             (  8.30, 36.69)-(  3.26, 39.68)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 33.25, 21.90)-( 28.12, 24.95)      1Ø12c/12.5 

                             ( 26.45, 25.93)-( 22.30, 28.40)      1Ø12c/12.5 

                             ( 14.09, 33.26)-( 10.06, 35.65)      1Ø12c/12.5 

                             (  8.36, 36.66)-(  3.27, 39.68)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 120: Inferior     ( 32.95, 22.37)-( 27.90, 25.36)      1Ø16c/12.5 

                             ( 29.50, 24.41)-( 21.24, 29.32)      1Ø16c/12.5 

                             ( 22.84, 28.37)-( 13.93, 33.65)      1Ø16c/12.5 

                             ( 15.53, 32.70)-(  7.27, 37.60)      1Ø16c/12.5 

                             (  8.87, 36.65)-(  3.82, 39.64)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 33.38, 22.12)-( 28.24, 25.16)      1Ø12c/12.5 

                             ( 26.58, 26.15)-( 22.42, 28.61)      1Ø12c/12.5 

                             ( 13.77, 33.74)-( 10.58, 35.63)      1Ø12c/12.5 

                             (  8.48, 36.88)-(  3.39, 39.90)      1Ø12c/12.5 

Alineación 121: Inferior     ( 32.43, 22.97)-( 26.53, 26.47)      1Ø16c/12.5 

                             ( 28.12, 25.52)-( 21.79, 29.28)      1Ø16c/12.5 

                             ( 23.39, 28.33)-( 13.62, 34.12)      1Ø16c/12.5 

                             ( 15.22, 33.17)-(  8.89, 36.93)      1Ø16c/12.5 

                             ( 10.49, 35.98)-(  4.59, 39.48)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 32.22, 23.09)-( 25.82, 26.89)      1Ø12c/12.5 

                             ( 11.26, 35.52)-(  4.80, 39.35)      1Ø12c/12.5 

Alineación 122: Inferior     ( 32.13, 23.44)-( 25.36, 27.45)      1Ø16c/12.5 

                             ( 26.96, 26.50)-( 17.84, 31.91)      1Ø16c/12.5 

                             ( 19.44, 30.96)-( 10.09, 36.50)      1Ø16c/12.5 

                             ( 11.69, 35.55)-(  5.15, 39.44)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 32.35, 23.31)-( 25.94, 27.11)      1Ø12c/12.5 

                             ( 11.38, 35.74)-(  4.93, 39.57)      1Ø12c/12.5 

Alineación 123: Inferior     ( 31.61, 24.03)-( 25.27, 27.79)      1Ø16c/12.5 

                             ( 26.87, 26.84)-( 17.96, 32.13)      1Ø16c/12.5 

                             ( 19.56, 31.18)-( 11.08, 36.21)      1Ø16c/12.5 

                             ( 12.68, 35.26)-(  5.92, 39.27)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 32.48, 23.52)-( 26.07, 27.32)      1Ø12c/12.5 

                             ( 11.51, 35.95)-(  5.06, 39.78)      1Ø12c/12.5 

Alineación 124: Inferior     ( 31.30, 24.51)-( 25.84, 27.75)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.43, 26.80)-( 18.09, 32.34)      1Ø16c/12.5 

                             ( 19.69, 31.39)-( 10.36, 36.93)      1Ø16c/12.5 

                             ( 11.95, 35.98)-(  6.49, 39.22)      1Ø12c/12.5 

                Superior     ( 31.30, 24.51)-( 22.65, 29.64)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.15, 34.09)-(  6.49, 39.22)      1Ø12c/12.5 

Alineación 125: Inferior     ( 30.79, 25.11)-( 25.54, 28.22)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.13, 27.27)-( 18.22, 32.56)      1Ø16c/12.5 

                             ( 19.82, 31.61)-( 10.92, 36.89)      1Ø16c/12.5 

                             ( 12.51, 35.94)-(  7.26, 39.06)      1Ø12c/12.5 

                Superior     ( 31.43, 24.72)-( 22.77, 29.86)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.27, 34.31)-(  6.62, 39.44)      1Ø12c/12.5 
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Alineación 126: Inferior     ( 30.27, 25.70)-( 25.24, 28.69)      1Ø12c/12.5 

                             ( 26.83, 27.74)-( 18.35, 32.77)      1Ø16c/12.5 

                             ( 19.95, 31.82)-( 11.47, 36.85)      1Ø16c/12.5 

                             ( 13.06, 35.90)-(  8.03, 38.89)      1Ø12c/12.5 

                Superior     ( 31.56, 24.94)-( 22.90, 30.07)      1Ø12c/12.5 

                             ( 15.40, 34.52)-(  6.74, 39.65)      1Ø12c/12.5 

Alineación 127: Inferior     ( 29.75, 26.30)-( 26.22, 28.39)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.81, 27.45)-( 18.47, 32.99)      1Ø16c/12.5 

                             ( 20.07, 32.04)-( 10.74, 37.57)      1Ø16c/12.5 

                             ( 12.33, 36.63)-(  8.81, 38.72)      1Ø12c/12.5 

                Superior     ( 29.75, 26.30)-( 20.91, 31.54)      1Ø12c/12.5 

                             ( 17.63, 33.49)-(  8.81, 38.72)      1Ø12c/12.5 

Alineación 128: Inferior     ( 29.02, 27.03)-( 25.49, 29.12)      1Ø12c/12.5 

                             ( 27.08, 28.17)-( 18.60, 33.20)      1Ø16c/12.5 

                             ( 20.20, 32.25)-( 11.73, 37.28)      1Ø16c/12.5 

                             ( 13.32, 36.34)-(  9.79, 38.43)      1Ø12c/12.5 

                Superior     ( 29.88, 26.52)-( 21.04, 31.76)      1Ø12c/12.5 

                             ( 17.76, 33.70)-(  8.93, 38.94)      1Ø12c/12.5 

Alineación 129: Inferior     ( 28.28, 27.75)-( 22.18, 31.37)      1Ø12c/12.5 

                             ( 23.77, 30.43)-( 15.73, 35.20)      1Ø16c/12.5 

                             ( 17.32, 34.25)-( 10.78, 38.13)      1Ø12c/12.5 

                Superior     ( 30.01, 26.73)-( 21.17, 31.97)      1Ø12c/12.5 

                             ( 17.89, 33.92)-(  9.06, 39.15)      1Ø12c/12.5 

Alineación 130: Inferior     ( 28.41, 27.97)-( 22.31, 31.59)      1Ø12c/12.5 

                             ( 23.90, 30.64)-( 15.85, 35.41)      1Ø16c/12.5 

                             ( 17.45, 34.47)-( 10.91, 38.35)      1Ø12c/12.5 

                Superior     ( 27.55, 28.48)-( 20.26, 32.80)      1Ø12c/12.5 

                             ( 19.06, 33.51)-( 11.77, 37.84)      1Ø12c/12.5 

Alineación 131: Inferior     ( 26.60, 29.33)-( 21.77, 32.20)      1Ø12c/12.5 

                             ( 23.38, 31.24)-( 16.20, 35.50)      1Ø16c/12.5 

                             ( 17.80, 34.55)-( 12.97, 37.41)      1Ø12c/12.5 

                Superior     ( 27.68, 28.69)-( 20.39, 33.02)      1Ø12c/12.5 

                             ( 19.18, 33.73)-( 11.90, 38.05)      1Ø12c/12.5 

Alineación 132: Inferior     ( 25.44, 30.31)-( 21.90, 32.41)      1Ø12c/12.5 

                             ( 23.51, 31.46)-( 16.32, 35.72)      1Ø16c/12.5 

                             ( 17.93, 34.76)-( 14.39, 36.86)      1Ø12c/12.5 

                Superior     ( 25.46, 30.30)-( 20.41, 33.29)      1Ø12c/12.5 

                             ( 19.41, 33.88)-( 14.37, 36.88)      1Ø12c/12.5 

Alineación 133: Inferior     ( 23.86, 31.54)-( 16.23, 36.06)      1Ø16c/12.5 

                Superior     ( 23.89, 31.52)-( 20.56, 33.50)      1Ø12c/12.5 

                             ( 19.55, 34.10)-( 16.20, 36.08)      1Ø12c/12.5 

ANNEX 12: Càlcul del Pas Inferior de la Plaça de de Francesc Macià 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

106 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

 

 

ANNEX 12: Càlcul del Pas Inferior de la Plaça de de Francesc Macià 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

107 

 



 

 

 

ANNEX 13: 

Procés Constructiu del Pas Inferior 
 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

ANNEX 13. PROCÉS CONSTRUCTIU DEL PAS INFERIOR 
 

ÍNDEX 
ANNEX 13. PROCÉS CONSTRUCTIU DEL PAS INFERIOR ........................................................... 1 

ÍNDEX DE FIGURES ............................................................................................................... 1 

13.1. Introducció ............................................................................................................... 2 

13.1.1. Fase 0: Retirada de serveis afectats ...................................................................... 2 

13.1.2. Fase 1: Pantalles rampa Tarradellas ...................................................................... 3 

13.1.3. Fase 2: Pantalles rampa Diagonal. Cal anular la parada del tramvia. ................... 4 

13.1.4. Fase 3: Pantalles i llosa a Francesc Macià. ............................................................ 5 

13.1.5. Fase 4: Excavació. .................................................................................................. 6 

13.1.6. Fase 5: Urbanització i construcció de parada. ....................................................... 7 

13.1.7. Fase 6: Acabats. ..................................................................................................... 7 

 

ÍNDEX DE FIGURES 
 

Figura 1: Localització de la Fase 1 del procés constructiu ............................................................ 3 
Figura 2: Localització i desviaments de la Fase 2 .......................................................................... 4 
Figura 3: Croquis general dels talls i carrers afectats durant la Fase 3 de construcció del pas 
inferior. .......................................................................................................................................... 5 
 

  

ANNEX 13: Procés Constructiu del Pas Inferior 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

1 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

13.1. Introducció 
 

Al present annex es defineix el procés constructiu per a dur a terme el pas inferior de la Plaça 
de Francesc Macià, el punt més singular del projecte. Degut a la seva singularitat, i la situació 
en la que es troba, és necessari determinar quin serà el mètode per a realitzar aquesta part de 
la obra. 

L’objectiu del soterrament d’aquest tram de la línia ve donat per l’alta densitat de trànsit de la 
zona i es vol minimitzar al màxim l’afectació del trànsit pel seu pas. El pas del tramvia soterrat 
no només evitarà el creuament amb la circulació normal, sinó que millorarà la velocitat de 
servei del tramvia, amb la qual cosa millorarà la qualitat del servei i atraurà més passatgers (en 
detriment dels vehicles privats). 

De totes maneres, durant l’execució de l’obra hi haurà moments on no es podrà evitar aquesta 
interferència, i aquest serà precisament el principal problema que presentarà l’execució del 
pas inferior. El trànsit a la Plaça de Francesc Macià és molt dens, ja que és un dels grans nodes 
de la xarxa viaria de la ciutat de Barcelona. Tenint en compte això, cal minimitzar, en la mesura 
del possible l’afectació al trànsit rodat. 

Els talls i desviaments del trànsit es realitzaran sempre prèvia coneixença i acceptació tant de 
la Guardia Urbana de Barcelona com de la Comissió d’Obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

De la mateixa manera, el Trambaix també es veurà afectat per tractar-se d’una ampliació de la 
actual línia. En concret, l’actual parada de Francesc Macià (final de línia), haurà de ser 
suprimida ja que l’espai que ocupa actualment serà utilitzat per posar-hi la rampa d’accés al 
pas inferior. 

Per aquest motiu, la nova parada de Francesc Macià estarà situada a l’inici de l’Avinguda de 
Josep Tarradellas, just després del pas inferior. Amb la intenció de posar-la el més a prop 
possible de la plaça, s’ha projectat l’estació deprimida (per no haver de posar la rampa de 
sortida entre la plaça i l’estació), de forma que caldrà construir una sèrie d’escales i rampes per 
permetre’n l’accés. D’aquesta manera l’estació ocuparà un ample de 25m, i no hagués cabut al 
costat de la Diagonal (on està actualment). 

Amb totes aquestes consideracions, les fases en els que es realitzarà la obra s’exposen a 
continuació. 

 

13.1.1. Fase 0: Retirada de serveis afectats 
 

Abans de començar amb les feines d’execució de la obra, caldrà retirar o desviar els serveis 
que puguin estar afectats per les actuacions que es duran a terme. Els desviaments de línies te 
telèfon, elèctriques, clavegueram o subministrament d’aigua hauran de ser desviats sempre 
d’acord i seguint les recomanacions de les empreses que gestionin cada servei afectat. 
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13.1.2. Fase 1: Pantalles rampa Tarradellas 
 

La primera actuació a dur a terme seran l’excavació i col·locació de les pantalles del costat 
Tarradellas. El primer que caldrà fer es tancar tot el perímetre i habilitar un pas específic pels 
vianants a la part de Francesc Macià, per permetre que creuin el carrer. 

 

Figura 1: Localització de la Fase 1 del procés constructiu 

 

Abans de començar a construir les pantalles, s’aprofitarà per treure el mobiliari urbà i per 
enderrocar les voreres i desbrossar tot l’espai, per donar espai per entrar la maquinaria i 
realitzar els treballs. Després s’excavaran y construiran les pantalles de 12, 8 o 6 m segons la 
profunditat d’excavació, delimitant l’àrea a excavar, i seguint els plànols del Document 2. 

En l’execució de les pantalles, primer es construeix el muret guia, i posteriorment es realitzen 
les rases, es posen els encofrats per la junta lateral (unió amb la següent pantalla), 
s’introdueixen les armadures, i es formigona la pantalla. Finalment es repica i saneja la part 
superior, per retirar restes de lletada i deixar les armadures vistes per posteriorment instal·lar 
la biga de lligat. Al cap d’unes hores es retirarà la junta lateral i es podrà procedir a la execució 
de la següent pantalla. 

Aquest procés es va realitzant progressivament, pantalla a pantalla. 

1- Zona delimitada de 
treball 

ANNEX 13: Procés Constructiu del Pas Inferior 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

3 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

Els treballs ocuparan tot el bulevard des de Francesc Macià, fins al creuament amb l’Avinguda 
de Sarrià, però sense afectar al trànsit rodat. L’espai ocupat és un espai on actualment hi ha un 
parc i unes zones de jardins, de manera que l’afectació a la mobilitat urbana és molt baixa. Tot 
l’espai delimitat no serà excavat, però serà útil per la col·locació de materials, maquinaria, etc. 

 

13.1.3. Fase 2: Pantalles rampa Diagonal. Cal anular la 
parada del tramvia. 

 

La mateixa operació cal realitzar-la al costat Diagonal però en aquest cas primer s’ha de 
desmuntar l’actual parada del tramvia. Degut a la proximitat de l’anterior parada, no es 
construirà una parada provisional i el final de la línia s’establirà a l’estació “L’Illa”. 

En aquesta ocasió si que hi haurà una certa afectació del trànsit, ja que l’espai disponible és 
molt reduït i serà necessària la ocupació d’un dels carrils de la calçada central. En aquest punt 
de la Diagonal hi ha 4 carrils en direcció Besos, de manera que se’n deixaran 3 lliures encara. 
D’aquesta manera es disposarà d’un ample total de 14m aproximadament per uns 235m 
aproximadament de llarg (longitud de la rampa 226m). 

 

 

Figura 2: Localització i desviaments de la Fase 2 

Es desbrossarà tota la zona, desmuntant les vies actuals, i s’enderrocarà el carril de circulació 
ocupat, per permetre el treball de les màquines i les feines d’excavació de les rases de les 
pantalles. Aquest carril es tornarà a asfaltar per restablir el trànsit normal. 

 

1- Parada Anul·lada i carril 
anul·lat 
2- Zona delimitada de treball 
3- Desviament 

Desviament 1 
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13.1.4. Fase 3: Pantalles i llosa a Francesc Macià.  
 

Caldrà tallar el trànsit parcialment, per tant, es farà durant els mesos d’estiu. 

Per la realització d’aquesta fase caldrà tallar el lateral del “costat mar” de la diagonal. També 
quedarà tallada la sortida de Francesc Macià cap a l’Avinguda de Tarradellas. Per la distorsió en 
el trànsit que suposen aquests talls, es duran a terme durant els mesos d’estiu, durant el 
moment de menys trànsit a la ciutat. 

Desviaments de trànsit: 

 

Figura 3: Croquis general dels talls i carrers afectats durant la Fase 3 de construcció del pas 
inferior. 

1- Al quedar tallat l’accés a Tarradellas, es farà una modificació del sentit de circulació del 
Carrer de Buenos Aires, entre el Carrer del Compte d’Urgell i l’Avinguda de Sarrià. Es 
posarà provisionalment “sentit Llobregat”, per permetre arribar a Av. De Sarrià amb 
Tarradellas, i allà enllaçar amb Tarradellas.  
Degut a la presencia d’aparcaments privats entre Francesc Macià i Av. de Sarrià, 
aquest tram s’habilitarà en doble sentit, però reservat als veïns que necessitin accedir 
al seu aparcament. 

2- Pel que fa al lateral de la Diagonal, aquest quedarà tallat a partir del Carrer Fra Lluis de 
Granada. També es tallarà l’accés des del Carrer de Loreto. 
Els vehicles que vagin pel lateral i vulguin arribar a Francesc Macià, al creuament de 
l’Av. de Sarrià, es permetrà la incorporació a la calçada central de la Diagonal als 
vehicles situats al lateral. Caldrà afegir una regulació semafòrica addicional, i un carril 
d’incorporació específic per intentar evitat col·lapses. D’aquesta manera, els vehicles 
arribaran a Francesc Macià per la calçada principal. 
Entre el Carrer Fra de Lluis de Granada i Francesc Macià no hi ha cap accés a 
aparcament privat, de manera que no cal permetre l’accés als veïns i tot l’espai pot ser 
aprofitat per guardar maquinaria, materials, etc. 

Desviament 2 
Desviament 1 

1- Carrers tallats al trànsit 
2- Carrers d’accés limitat a veïns 
3- Desviaments 
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Durant aquesta fase, es realitzarà el desbrossament de la zona, per permetre la construcció de 
les pantalles i la llosa de formigó que cobrirà el pas inferior. 

El procés constructiu de les pantalles ja ha estat definit en fases anteriors. En aquest cas, no 
s’hi posarà una biga de lligat, ja que s’hi posarà la llosa de formigó que farà el mateix efecte 
sobre les pantalles. 

Per l’execució de la llosa, caldrà posar-hi formigó de neteja, els encofrats laterals, l’armat de la 
llosa, y finalment es podrà formigonar. Passat el temps de curat i d’enduriment s’asfaltarà per 
deixar la zona com estava anteriorment. 

Al acabar aquesta fase es podrà restablir el trànsit a les zones tallades, ja que no caldrà 
realitzar mes feines que requereixin ocupar aquests espais. Tot i no haver realitzat l’excavació, 
la llosa ja està instal·lada i en servei, i l’excavació es realitzarà per sota, sense afectar al trànsit. 

 

13.1.5. Fase 4: Excavació. 
 

La fase d’excavació es realitzarà íntegrament des del costat Tarradellas, ja que hi ha més espai 
disponible per guardar maquinària i emmagatzemar material. 

L’excavació es realitzarà de forma progressiva i tenint en compte que hi ha diferents tipus de 
pantalles construïdes, i diferents profunditats d’excavació.  

Primer s’excavarà fins a una cota de 3 m de profunditat, ja que les pantalles més profundes (de 
12 m) requereixen d’un ancoratge passiu a 2,5m de profunditat, per tal de minimitzar les 
fletxes a la capçalera de la pantalla. 

Un cop instal·lats aquests ancoratges, es prosseguirà amb l’excavació fins a la cota mínima, a 
uns 6m de profunditat en la zona d’accés al túnel. 

A partir d’aquest punt es buidarà la part per sota de la llosa, però tenint en compte que les 
pantalles de l’altra entrada del túnel també necessiten d’ancoratges passius, de manera que 
l’excavació en aquell punt no ha d’excedir els 3m. De manera que l’excavació es realitzi creant 
una rampa per arribar a la cota desitjada i poder instal·lar els ancoratges del costat Diagonal. 

Un cop instal·lats aquests ancoratges, ja es pot realitzar la resta de l’excavació fins a la cota 
projectada. 

En aquesta fase el material s’acumularà al costat Tarradellas, on es situaran els camions que 
portaran les terres excavades als abocadors. La sortida de camions es situarà a l’Avinguda de 
Sarrià, que tot i tenir molt trànsit, també disposa de molt espai, de manera que la interferència 
amb el trànsit serà la menor possible. 
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13.1.6. Fase 5: Urbanització i construcció de parada. 
 

En aquesta fase es procedirà a la construcció de la nova parada (escales, andanes, etc.) així 
com a la construcció de la superestructura de la via i la col·locació de les vies. 

També es procedirà a la restitució de voreres i zones ajardinades a l’Avinguda de Tarradellas i a 
la Diagonal, així com a l’asfaltat del carril que s’havia suprimit de la calçada central de la 
Diagonal. 

 

13.1.7. Fase 6: Acabats. 
 

En una última fase s’instal·laran els serveis com els postes de catenària, la senyalització, la 
il·luminació del túnel o les instal·lacions de la parada (màquina de billetatje, etc.). 
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14.1. Introducció 
 

14.1.1. Subministrament energètic 
 

La introducció d’una xarxa de tramvia en una zona urbana consolidada comporta un conjunt 
de modificacions de les característiques del sistema de mobilitat suportat per la xarxa actual 
de transport, afectant tant a les vies afectades pel recorregut de la línia de tramvia com a un 
entorn de vies que hauran de ser utilitzades per a l’absorció de les necessitats de reubicació 
d’usos de les calçades. 

Els principals motius i conseqüències dels efectes de la implantació de la xarxa del tramvia 
sobre el sistema de transport són els següents: 

- Ocupació de la calçada: s’ha d’assegurar la capacitat i seguretat suficient pels 
moviments de vianants, vehicles i autobusos i preservar les necessitats d’aparcament 
de vehicles, parades d’autobusos i càrrega i descàrrega de mercaderies. 

- Introducció de nous moviments de vehicles en les interseccions: el tramvia comparteix 
la superfície de les interseccions amb la resta de mitjans de transport, inclòs vianants, 
però amb la limitació d’absoluta inflexibilitat en el seu recorregut i en la seva ubicació 
d’aquest recorregut en la intersecció. 

- Velocitat comercial del tramvia: les solucions de ordenació i regulació de trànsit han de 
considerar la necessitat de mantenir una velocitat comercial del tramvia adequada per 
assegurar l’atractivitat del nou sistema de transport. La velocitat estarà influenciada 
pel sistema de regulació (semàfors) i prioritat i el control de friccions amb els trànsit. 

- Seguretat: s’ha de considerar la lliure interrelació del tramvia amb la resta de vehicle i 
vianants en  les interseccions, així com la falta de  costum de la  població vers la 
circulació de tramvies. 

 

14.2. Objectius 
 

L’ordenació i regulació del trànsit a l’eix vial del tramvia i les vies de l’entorn té com a objectiu 
la implantació dels moviments del tramvia amb la màxima eficàcia, dins d’unes condicions 
d’impacte mínim sobre el trànsit. 

El disseny estarà encaminat a aconseguir la inserció del tramvia en la xarxa de circulació, 
procurant les condicions adequades de seguretat i velocitat comercial, i a definir les mesures 
d’ordenació i regulació del trànsit necessàries per a mantenir unes condicions adequades de 
circulació de vehicles. 

Cal tenir en compte la plataforma del tramvia, en la major part del nou itinerari, per la seva 
ubicació, no afecta a la ordenació del trànsit de vehicles fins als encreuaments. 
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Evidentment es tenen en compte els semàfors per vianants que s’han d’afegir situats a les 
interseccions o per creuar l’Avinguda de Josep Tarradellas i el Carrer de Tarragona.  

 

14.3. Proposta d’ordenació 
 

En aquest apartat s’efectua una revisió de l’ordenació existent per a solucionar o millora les 
situacions on es poden produir conflictes entre els moviments de trànsit i del tramvia i també 
per a comprovar si les condicions d’accessibilitat dels vianants a les parades del tramvia són 
adequades en base als passos existents o cal habilitar-ne de nous. 

Per tal de facilitar la comprensió d’aquest apartat, es considerarà sempre la dreta o l’esquerra 
de la línia considerant el sentit mar. És a dir, el sentit de la línia es considera que va des de 
Francesc Macià cap a Plaça Espanya (encara que la línia és de doble sentit). 

 

14.3.1. Avinguda de Josep Tarradellas – Avinguda de Sarrià 
 

El traçat del tramvia transcorre per l’Avinguda de Tarradellas i creua amb l’Avinguda de Sarrià, 
que és un gran carrer i amb un fort trànsit rodat. L’avinguda de Tarradellas és un bulevard amb 
doble sentit de circulació, mentre que l’Avinguda de Sarrià té sentit únic, en direcció 
muntanya. La intersecció conta amb passos de zebra per vianants i pel carril bici. 

Els girs a dreta estan permesos sempre que tingui sentit circulatori, i no afecten al traçat de 
tramvia. A més, està permès el gir a l’esquerra des de Tarradellas (de pujada) per agafar 
l’Avinguda de Sarrià, i aquest si que es veu afectat per la nova línia de Trambaix. Actualment 
els vehicles s’aturen després d’efectuar el gir, just abans del pas de zebra que passa pel centre 
del bulevard. Com en aquest tram el tramvia encara estarà agrupat i passarà pel centre, els 
vehicles podran aturar-se aproximadament al mateix lloc que actualment. Per deixar espai als 
vehicles, l’actual pas de zebra central es col·locarà a la dreta del tramvia, en el mateix bulevard 
central. 

Pel que fa a la regulació semafòrica, es mantindrà com actualment, amb prioritat per 
l’Avinguda de Sarrià, més important que Tarradellas. És un dels poc encreuaments en que el 
tramvia no tindrà prioritat semafòrica. 

 

14.3.2. Avinguda de Josep Tarradellas – Carrer de Viladomat 
 

Tot i que no es tracta d’una intersecció realment, ja que el carrer neix a l’esquerra de 
Tarradellas (sempre segons el sentit del tramvia) i no hi ha cap creuament amb el tramvia.  
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El que si que hi ha és un pas de zebra que creua Tarradellas en aquest tram, i que no està 
semaforitzat. Caldrà semaforitzar-lo per evitar que els vianants puguin creuar la via quan passi 
el tramvia. Això també tindrà l’efecte positiu a l’hora de creuar els carrils de cotxes, ja que 
actualment només hi ha el pas de zebra. 

14.3.3. Avinguda de Josep Tarradellas – Carrer de Gelabert 
 

En aquesta ocasió, el Carrer de Gelabert finalitza a l’Avinguda de Tarradellas, a la part dreta. 
Els cotxes que venen d’aquest carrer poden girar a la dreta (sense afectar al tramvia) o a 
l’esquerra, creuant prèviament el bulevard i per tant passant per sobre les vies que estan 
separades. En aquest punt, els vehicles de baixada també poden fer un canvi de direcció. 

El cicle semafòric es mantindrà pràcticament igual, però donant prioritat al pas del tramvia. A 
més, el canvi de sentit quedarà prohibit, ja que el semàfor en verd pels vehicles de Tarradellas 
coincidirà amb el pas del tramvia, i a més actualment els cotxes quan giren es queden aturats 
dintre el bulevard, cosa que implicaria quedar-se sobre les vies. 

14.3.4. Avinguda de Josep Tarradellas – Carrer de Londres 
 

El Carrer de Londres creua l’Avinguda de Tarradellas de manera que també creua el traçat del 
tramvia. Com el tramvia va en paral·lel als vehicles de Tarradellas, en el mateix espai del cicle 
semafòric passaran tant el tramvia com els cotxes. En aquesta ocasió també queda prohibit el 
gir a l’esquerra per no deixar els vehicles aturats a sobre les vies. 

 

14.3.5. Avinguda de Josep Tarradellas – Carrer de Rocafort 
 

En aquesta ocasió el Carrer de Rocafort neix a l’esquerra de l’Avinguda de Tarradellas, sense 
creuar-la, de manera que no afecta al traçat del tramvia. Tot i això, hi ha un pas de zebra que 
va del costat esquerra al bulevard central (no creua el carrer per complet) de manera que 
caldrà afegir-hi un semàfor per evitar que els vianants creuin la via quan passi el tramvia. 

 

14.3.6. Avinguda de Josep Tarradellas – Avinguda de Madrid 
- Carrer París – Carrer d’Entença 

 

Es tracta d’un encreuament entre tres eixos força importants: L’Avinguda de Madrid, que a 
partir d’aquest encreuament es diu Carrer París, el Carrer d’Entença i l’Avinguda de 
Tarradellas. En aquest cas hi ha girs en moltes direccions i en general és un encreuament molt 
complex. 
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Actualment el cicle semafòric està dividit en 3 grans parts. Primer passen els vehicles de 
l’Avinguda de Madrid i poden fer tots els girs possibles (agafar Entença a l’esquerra, pujar o 
baixar per Tarradellas, i seguir recte per París); en segon lloc els que pugen per Entença, que 
poden girar a la dreta cap a París, pujar o baixar per Tarradellas o seguir recte; i finalment la 
fase en que passen els vehicles de Tarradellas, tant els que baixen com els que pugen poden 
realitzar els girs a la dreta, però tenen prohibit el gir a l’esquerra. De forma que, es pot fer 
passar el tramvia sense problema ja que no hi ha cap traçat que creui les vies en aquest tram 
semafòric.  

De totes maneres, abans de la intersecció hi ha un carril reservat per efectuar un canvi de 
sentit que en un cas està regulat per un semàfor (costat muntanya, pels vehicles que baixen), i 
en l’altre només hi ha un senyal de cediu el pas (al costat mar, pels que pugen). Aquets canvis 
de direcció es mantindran però s’hi afegirà regulació semafòrica als dos, i es posarà abans de 
començar el gir, per no envair les vies. En aquests trams caldrà posar un carril reservat pels 
canvis de sentit. 

D’aquesta manera, quan els vehicles de Tarradellas tinguin pas, els que vulguin fer el canvi de 
sentit es quedaran aturats al semàfor abans de començar el gir. Al següent espai, quan els 
vehicles d’Avinguda Madrid passin, el semàfor es posarà en intermitent groc ja que, després 
del bulevard s’hi col·locarà un senyal de cediu el pas, ja que hi haurà els vehicles que hagin 
girat per agafar Tarradellas tant de baixada com de pujada. La maniobra és similar a la que hi 
ha actualment al costat muntanya, ja que també han de cedir el pas als cotxes que passen, 
però sense ocupar l’espai reservat pel tramvia. Es necessitarà més temps per fer el canvi de 
sentit, però tampoc es tracta d’una maniobra molt realitzada així que no suposa un gran 
perjudici pel vehicle privat. 

 

14.3.7. Avinguda de Josep Tarradellas – Carrer de Còrsega – 
Carrer de l’Equador 

 

En aquesta ocasió l’Avinguda de Tarradellas es creua amb el Carrer de Còrsega, que s’acaba i 
comença el Carrer de l’Equador. Es tracta d’una direcció única així que hi ha menys maniobres 
possibles que en altres casos. La única conflictiva amb el tramvia és el gir a l’esquerra en sentit 
muntanya per Tarradellas. Actualment hi ha un semàfor pels que volen girar, que es posa verd 
a la vegada que es posa vermell un semàfor pel carril bici. 

Amb la nova distribució del carrer, quedarà prohibit el gir a l’esquerra, ja que es tracta d’una 
maniobra poc freqüent i al carrer anterior o al següent es podrà realitzar la mateixa maniobra. 
D’aquesta manera es garanteix la màxima continuïtat possible pel tramvia, fent els cicles 
semafòrics el més curts possibles. 
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14.3.8. Avinguda de Josep Tarradellas – Carrer de Nicaragua 
 

En aquesta ocasió, la situació és similar a la de l’encreuament anterior. Nicaragua va en sentit 
muntanya, de manera que l’únic gir conflictiu és el gir a l’esquerra des de Tarradellas. En 
aquesta ocasió s’hi afegirà un semàfor per deixar un temps pels vehicles que vulguin girar o fer 
un canvi de sentit (només pel sentit muntanya). 

 

14.3.9. Avinguda de Josep Tarradellas – Plaça dels Països 
Catalans – Carrer de Tarragona 

 

Es tracta de l’encreuament més complex del traçat proposat. L’Avinguda de Tarradellas arriba 
a la Plaça dels Països Catalans, així com també ho fan el Carrer de Numància o l’Avinguda de 
Roma. La plaça actualment és un complex nus viari amb nombroses fases semafòriques. Degut 
a aquesta complexitat, s’haurà de deixar una fase semafòrica exclusiva pel pas del tramvia ja 
que actualment no hi ha cap moment on els vehicles no creuin el futur traçat del tramvia. 

Pel que fa als passos de zebra existents, ja conten amb semàfors, de manera que no caldrà 
redissenyar-los. 

Ja s’ha dit que caldria una forta remodelació d’aquesta plaça, però queda fora de l’àmbit 
d’aquest projecte. 

 

14.3.10. Carrer de Tarragona – Carrer de Mallorca 
 

El Carrer de Mallorca realment no creua el Carrer de Tarragona, però hi neix un petit tram 
aïllat de la resta del carrer (Mallorca). En sentit mar, el carrer neix a la dreta i actualment els 
cotxes per fer el gir a la dreta tenen un semàfor específic. Com actualment existeix aquest 
semàfor ja que per la dreta hi passen els carrils bus, no caldrà modificar la regulació 
semafòrica. El tramvia anirà paral·lel als busos. 

 

14.3.11. Carrer de Tarragona – Carrer de l’Elisi – Carrer de 
València 

 

En aquest encreuament el Carrer de l’Elisi es converteix en el Carrer València i va en direcció 
Besós. D’aquesta manera, l’únic gir possible des del Carrer Tarragona és cap a l’esquerra, però 
això no perjudica el traçat del tramvia. Només cal tenir en compte els passos de zebra, que 
actualment ja estan semaforitzats degut als carrils bus existents. No cal canviar res, ja que el 
tramvia passarà al mateix temps que els busos. 
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14.3.12. Carrer de Tarragona – Carrer de Sant Nicolau – 
Carrer d’Aragó 

 

El Carrer d’Aragó acaba al Carrer de Tarragona i passa a ser el Carrer de Sant Nicolau. Una altra 
vegada, no cal modificar la regulació semafòrica ja que l’únic gir conflictiu (gir a dreta des de 
Tarragona) ja està semaforitzat. Es manté el cicle actual, ja que el tramvia passarà a la vegada 
que els busos. 

 

14.3.13. Carrer de Tarragona – Carrer del Consell de Cent 
 

En aquesta ocasió també hi ha un petit tram aïllat que neix del Carrer Tarragona, en aquest cas 
és Consell de Cent. Torna a ser un encreuament sense problemes on es manté la regulació 
semafòrica degut a que el gir a la dreta està semaforitzat perquè ja hi passen els busos.  

En aquest encreuament només caldrà afegir un semàfor pel carril bus de baixada, ja que la línia 
115 gira per aquest carrer. Per tant, per creuar les vies del tramvia (a la dreta) s’hi posarà un 
semàfor. 

14.3.14. Carrer de Tarragona – Carrer del Princep Jordi – 
Carrer de la Diputació 

 

Tot i que sembla una intersecció força senzilla, ja que el Carrer Diputació creua Tarragona i 
passa a ser Princep Jordi, aquí és on el carril bus en sentit muntanya creua la calçada de dreta a 
esquerra i el bus en direcció mar s’uneix als carrils normals. De totes maneres això no afecta al 
tramvia, ja que totes aquestes maniobres queden a la seva esquerra (en sentit mar) i en cap 
moment es creuen les vies. L’únic encreuament és pels cotxes que vulguin continuar pel Carrer 
del Princep Jordi, però ja existeix semàfor per evitar el creuament amb els busos. 

 

14.3.15. Aparcaments subterranis a l’Avinguda de Tarradellas 
 

Durant el traçat del tramvia, hi ha diverses entrades i sortides d’aparcaments subterranis i en 
alguns casos és imprescindible creuar les vies del tramvia. En el cas de l’Avinguda de 
Tarradellas, algunes entrades ho requeriran i d’altres no: 

- A l’alçada d’Avinguda Sarrià hi ha una entrada i sortida, però en aquest punt, com les 
vies encara estan agrupades al centre, no caldrà creuar les vies i no és necessari posar-
hi semàfors. 

- A l’alçada del creuament amb l’Avinguda Madrid – Carrer París i Entença, hi ha dues 
noves boques d’entrada i sortida. En aquest cas caldrà posar-hi uns semàfors que 
indiquin que no ve cap tramvia. 
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- A l’alçada del Carrer Nicaragua, hi ha dues boques més, les quals necessitaran de 
senyalització semafòrica per evitar col·lisions amb el tramvia. 

 

14.3.16. Aparcaments subterranis al Carrer de Tarragona 
 

En el cas del Carrer de Tarragona també hi ha nombroses entrades i sortides d’aparcaments, 
però que no donen directament a Tarragona, sinó que surten als carrers que creuen. 

- A Mallorca hi ha una entrada, que en el moment que es dóna pas pel gir a la dreta s’hi 
pot accedir sense problema. No cal semàfor específic. 

- Al Carrer de l’Elisi hi ha una sortida, que ja està regulada amb un semàfor per accedir 
al Carrer de l’Elisi. La única direcció permesa és cap a l’esquerra, la direcció del carrer, 
de manera que es pot accedir a Tarradellas sense problema. En el mateix carrer hi ha 
una altra entrada, però no s’hi pot accedir des de Tarragona ja que està prohibit el gir 
a la dreta (seria anar en contra direcció). Es manté com actualment. 

- Al Carrer Sant Nicolau hi trobem una sortida, que està regulada amb un semàfor 
intermitent. Només es permet el gir cap a la dreta, de manera que no es pot accedir a 
Tarragona i no s’interfereix la línia de tramvia. Es mantindrà de la mateixa forma. 

- A Consell de Cent hi ha una entrada a la que s’hi pot accedir quan el semàfor que 
permet el gir a la dreta dóna pas. No cal un nou semàfor. 

- Al Carrer del Princep Jordi hi ha una altra boca de sortida, que està regulada per un 
semàfor i amb la direcció obligada cap a la dreta, de manera que no es permet l’accés 
directe a Tarragona i tampoc es creuen les vies del tramvia. No cal afegir cap semàfor. 

 

14.4. Sistema de regulació del trànsit i tramvies 
 

L’objectiu del sistema de regulació és la integració dels moviments del tramvia a les 
interseccions semaforitzades, mantenint la seguretat i produint als tramvies les mínimes 
parades, procurant adjudicar-los la màxima prioritat possible als accessos a les interseccions. 

El sistema de regulació semafòrica es dissenyarà seguint els següents criteris: 

- S’instal·laran semàfors especials per a tramvies, de tipologia diferent dels semàfors de  
vehicles. De manera que els conductors de tramvia utilitzen semàfors propis. 

- S’utilitzaran sistemes de detecció del tramvia en els accessos i sortides de les 
interseccions connectats al regulador local dels semàfors, el qual disposarà de lògica 
per a la concessió de la prioritat activa al pas del tramvia 

- Totes les interseccions han de quedar integrades en sistemes de regulació 
centralitzada per zones, que permetin el funcionament de la zona totalment 
sincronitzada i amb plans de temps adaptats a les diferents condicions de trànsit. 
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14.4.1. Semàfors de tramvia 
 

El semàfor del tramvia es composa de tres o quatre focus. El focus situat a la part superior 
conté sempre un triangle de presenyalització en color blanc, i als altres focus es representa 
una franja il·luminada sobre fins circular de color negre amb els següents significats: 

- DSM adesades 
- Franja horitzontal il·luminada: prohibeix el pas en les mateixes condicions que la llum 

vermella no intermitent. 
- Franja blanca vertical il·luminada: permet el pas al front. 
- Franja blanca obliqua, cap a l’esquerra o cap a la dreta, il·luminada: permet el pas per 

girar a l’esquerra o la dreta respectivament. 
- Franja vertical u obliqua il·luminada intermitentment: el tramvia ha de detenir-se en 

les mateixes condicions que si es tractés d’una llum groga fixa. 
- El senyal de presenyalització s’utilitza per indicar al conductor que el tramvia ha estat 

detectat pel regulador local. El senyal passa per tres estat successius, la seqüència dels 
quals és la següent: 

o Apagat: no es detecta cap tramvia que s’acosti a la cruïlla. 
o Blanc intermitent: s’ha rebut la detecció del tramvia. 
o Blanc fix: el regulador ha introduït les dades de l’arribada del tramvia en la 

lògica de prioritat. L’ apagat del blanc fix i l’encesa del focus de barra vertical 
són simultanis. 

 

14.4.2. Semàfors de vehicles, vianants i bicicletes 
 

Els semàfors de vehicles són de tres focus verd – groc – vermell. Els de vianants i els de 
bicicletes són de dos focus quadrats verd – vermell amb figura de vianant caminant – parat i la 
bicicleta. Hauran de complir amb les especificacions tècniques de l’ajuntament de Barcelona i 
mantenir la tipologia i colors dels semàfors de la ciutat. 

 

14.4.3. Detecció del tramvia 
 

El sistema de detecció del tramvia està dissenyat per a informar al regulador local amb temps 
suficient de l’arribada pròxima d’un tramvia, detectar el tramvia en l’instant en què arriba a la 
línia de detecció del semàfor i detectar-lo a la sortida de l’àrea de la intersecció. 

Per realitzar aquestes funcions, els detectors s’ubiquen en tres posicions diferents: 

- Detector d’aproximació: situat en un punt allunyat de la cruïlla a la que s’informa de 
l’arribada del tramvia. La distància dependrà de la situació de la intersecció anterior, 
però s’intentarà que sigui la màxima possible (màxim 200 metres). 
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- Detector de la línia de detenció del semàfor: situat alguns metres per davant del 
semàfor que controla el moviment del tramvia. Significa una petició d’urgència en cas 
de no haver funcionat el detector d’aproximació. En determinades interseccions 
informa de que el tramvia està present però no pot passar degut a bloqueigs interns 
(cues). 

- Detector de cancel·lació: situat després de la cruïlla. Permet al sistema comprovar que 
el tramvia ha sortit de la cruïlla. 

 

14.4.4. Gestió de la prioritat activa del tramvia 
 

El sistema de prioritat activa permet retornar un tramvia a la situació òptima en l’organització 
horària. Considerant la gestió global del servei, s’ha de disposar d’eines d’actuació per la 
recuperació de la regularitat de pas de tramvies incloent-los en les onades verdes dissenyades 
per evitar parades. 

La prioritat activa implica que el regulador local dels semàfors de la intersecció ha de rebre la 
informació de l’instant d’arribada del tramvia i ha de tenir la capacitat d’anàlisi d’aquesta 
informació en relació amb les possibilitats de cedir pas al tramvia alterant el funcionament 
normal dels semàfors, únicament en la quantia precisa pel pas del tramvia. 

Tot i que el principal objectiu és mantenir la regularitat dels tramvies i actuar directament 
sobre els semàfors com a eina més adequada, s’ha de considerar també la necessitat de 
mantenir els nivells de capacitat pel trànsit privat que es decideixin en cada intersecció. 

El sistema de prioritat estarà gestionat pel Centre de Control de Tramvies i pel Centre de 
Control de Trànsit de Barcelona, que també disposa de la informació de les intensitats de 
trànsit dels detectors de vehicles instal·lats al carrer. 

 

14.4.4.1. Descripció del sistema de prioritat 
 

El tramvia comunicarà la seva arribada al pas sobre el detector d’aproximació, el detector 
processarà aquesta informació i concedirà prioritat de pas dins de les limitacions imposades 
pels paràmetres rebuts en temps real del CCTU (Centre de Control de Trànsit Urbà) o 
programats en les memòries del regulador. 

Les actuacions de prioritat de pas del tramvia seran de tres tipus: 

- Actuacions normal d’ampliació de verd per evitar la parada del tramvia o disminuir la 
demora. 

- Actuacions d’activació d’una fase especial pel tramvia, que no s’activarà en absència 
de demanda del tramvia. 

- Actuacions d’activació d’una fas especial que ajudarà  al buidat de cues internes de la 
intersecció per afavorir el pas del tramvia sense pèrdua de fase de verd. 
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14.4.5. Prioritat passiva del tramvia: ones verdes 
 

La prioritat passiva són les característiques de temps de verd i temps de coordinació en ona 
verda dels tramvies per evitar parades en les interseccions en condicions normals de circulació 
on les velocitats de recorregut són equivalents a les projectades. 

Les millors condicions de velocitat comercial s’aconsegueixen establint una coordinació en ona 
verda dels semàfors del seu itinerari, de manera que només es detingui a les seves parades. 
Aquesta solució ideal s’enfronta a les restriccions geomètriques pròpies d’una coordinació en 
doble sentit i al inconvenient de que als trams amb parada de tramvia, les seves exigències de 
coordinació no coincideixin en absolut amb les del trànsit privat. 

 

14.4.6. Regulador local dels semàfors i control 
 

Els reguladors locals hauran de complir amb totes les especificacions tècniques de 
l’Ajuntament de Barcelona, hauran d’estar capacitats per a la seva centralització connectats al 
centre de control de trànsit de la ciutat i per la lògica de concessió de prioritat al tramvia. 

L’estructura del control del sistema de semàfors a la ciutat de Barcelona està organitzada en 
tres nivells: 

- Reguladors locals en les interseccions, amb capacitat de gestió de totes les funcions de 
control de senyalització o de recepció de dades a l’entorn. 

- Central de regulació de zona que gestiona la comunicació amb un màxima de 32 
reguladors locals. 

- Centre de Control de Trànsit Urbà (CCTU) que es comunica amb els reguladors locals a 
través de les centrals de regulació de zones. 

Les característiques del sistema de regulació de les interseccions de l’itinerari del tramvia fan 
necessària la instal·lació de nous reguladors locals a les interseccions amb capacitat per a 
efectuar les funcions especificades. 
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15.1. Mesures correctores en fase d’obra 
 

Es realitzarà la redacció de l’ Estudi de Gestió de Residus en Obra (EGRO) i, posteriorment, la 
redacció del Pla de Gestió de Residus en Obra (PGRO). 

Les mesures correctores en fase d’obra són les següents. 

 

15.1.1. Medi atmosfèric 
 

En la fase d’obra es produeix un augment de partícules contaminants pel funcionament dels 
camions de gran tonatge i per la concentració d’aquests. 

Les mesures a adoptar per tal de preservar la qualitat del medi atmosfèric durant les obres són 
les següents: 

- Durant les obres, especialment en èpoques de sequera, s’efectuaran regs periòdics de 
les zones d’obra en superfície, especialment els abassegaments de terres, abocadors i 
totes aquelles actuacions que puguin generar importants volums de pols. 

- El transport de les terres és una de les fonts de pols fugitiu que es produeix per la 
circulació dels camions a través de les vies. Els propis pneumàtics transporten petites 
quantitats de fang que es va dipositant al llarg del trajecte i que, desprès del seu 
assecat, es desintegra generant-se pols amb el moviment de l’aire. Per tant, durant el 
transport es cobriran les caixes dels camions per evitar emissions de pols o caiguda de 
material amb mantes o xarxes. 

- Pel que fa al fang, a més de ser una font potencial de pols, amb la sortida dels camions 
de l’obra s’embruta la xarxa viària. Per això s’haurà de construir un tram de neteja 
col·locant uns perfils metàl·lics, de tal manera que mitjançant el rec amb unes 
mànegues netegin els baixos i pneumàtics dels vehicles 

- Utilització de maquinària en bon estat amb un manteniment periòdic. 
- Seguiment de la contaminació, control dels nivells d’emissió i els seus efectes. 

 

15.1.2. Medi acústic 
 

Les principals afeccions acústiques es produiran durant l’obra, que la nova infraestructura és 
precisament un dels medis de transport amb menys emissions acústiques que genera durant el 
seu funcionament. 

Les mesures a aplicar durant la fase d’obra són les següents: 

- Limitar el màxim possible els treballs de construcció a la franja horària diürna, de 
manera especial en les obres que es realitzin a cel obert. 
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- Prèviament a l’inici de les obres i durant aquestes, caldria realitzar un estudi de soroll i 
vibracions en els punts senyalats com a sensibles propers a les obres de construcció 
per avaluar la possible interferència de les obres en el desenvolupament normal de les 
activitats afectades. En cas de que les mesures donin valors superiors als acceptats per  
la legislació, es disposaran pantalles acústiques absorbents orientades cap als edificis 
sensibles al soroll per minimitzar l’impacte. 

- El soroll de la maquinària treballant pot disminuir-se amb un manteniment regular 
d’aquesta, eliminant-se sorolls d’elements desajustats o desgastats que treballen amb 
certs nivells de vibració. Es comprovarà que tota la maquinària disposi de les 
homologacions CE corresponents. 

- Els òrgans mòbils es mantindran en perfecte estat de conservació pel que fa al seu 
equilibri dinàmic o estàtic, així com la suavitat en el funcionament dels coixinets o 
camins de rodadura. No es realitzarà ancoratge directe de màquines o suports 
d’aquesta o qualsevol aparell mòbil a les parets mitjaneres, forjats o qualsevol element 
constructiu de les edificacions. Les màquines es situaran de forma que quedin a una 
distancia mínima de 70 cm de murs perimetrals i forjats, i de 100 cm quant es tracti 
d’elements mitjaners. 

- Tant en període de construcció com de funcionament es mesuraran els nivells de soroll 
i  vibracions realment assolits, determinant-se la necessitat de mesures correctores 
complementàries. 

 

15.1.3. Contaminació de l’aigua 
 

La gran quantitat de partícules provocades per la perforació del terreny seran acumulades a la 
superfície. En cas de pluja, aquestes partícules seran arrossegades i podrien arribar al llit 
fluvial. 

Igualment pot haver-hi problemes d’abocaments accidentals o en el simple ús de productes 
eco-tòxics. En el cas d’abocaments accidentals de productes hi haurà definit un procediment 
de caràcter d’emergència per tal de minimitzar l’impacte a produir. 

Les mesures a adoptar seran les següents: 

- Els sistemes d’excavació s’ajustaran de manera que tinguin mínima afectació a les 
aigües subterrànies de la zona. 

- L’aigua procedent de les filtracions del subsòl i del les pròpies obres es controlarà 
prèviament al seu abocament al clavegueram o reutilització. 

- Mantenir en perfecte estat les màquines que treballin a les obres, realitzant-se les 
revisions tècniques pertinents i vigilant possibles fuites en les mateixes (olis, grasses, 
combustibles, etc.). 

- Dur a terme una vigilància del desenvolupament de l’obra, amb la finalitat d’evitar 
abocaments accidentals de productes contaminants, actuant per controlar -los en el 
cas de que es produeixin així com dur a terme inspeccions de manteniment dels 
sistemes de drenatge de tota la infraestructura, i la seva correcta connexió amb la 
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xarxa de sanejament, per tal de garantir que no es produeixin fuites en ells cap a 
l’aqüífer. 

- Considerar la reutilització de l’aigua bombejada en la fase de construcció o de l’aigua 
recollida d’infiltració, en fase de funcionament, per el seu ús pel reg. 

 

15.1.4. Mesures de protecció de l’arbrat 
 

Les mesures a tenir en compte són: 

- En cas d’afectació directe a l’arbrat ornamental de la zona d’obra, en aquest projecte 
es preveu el trasplantament de tots els arbres afectats per les obres independentment 
de la seva mida. Es seguiran les prescripcions normatives de dels ajuntaments d’ 
Esplugues de Llobregat i de Sant Just Desvern. De tota manera s’adoptaran criteris per 
establir la frontera entre els exemplars que poden ser objecte de trasplantament i els 
que no poden ser-ho, s’ha dut a terme en base al que especifica la Norma Granada. 

- El contractista haurà de presentar abans de l’inici de l’obra una planificació de les 
zones on ubicarà les zones d’abassegament de materials, la ubicació temporal i 
definitiva de les espècies a trasplantar i en cas que s’utilitzessin zones verdes per l’ 
abassegament de materials haurà de demanar els permisos corresponents i, en tot cas, 
restaurar les zones afectades. 

- Tots els arbres que no superin el trasplantament hauran de ser substituïts. A totes les 
zones afectades on calgui replantar o plantar algun a espècie arbòria es deixarà com a 
mínim una capa de 1,5 metres de terra per a permetre el correcte desenvolupament 
de l’arbrat. 

- Fer un inventari detallat dels peus arboris veritablement afectats, valorant-se l’afecció. 
- Minimitzar la superfície alterada. Per això es senyalitzarà perfectament la zona 

d’afectació. 
- Instal·lar elements de protecció en els peus arboris que no hagin de ser eliminats però 

que es trobin propers a les zones on es realitzin les obres a cel obert. 
- Exercir un control efectiu durant la realització de les obres, amb la finalitat d’evitar que 

els operaris de  maquinària  pesada produeixin  destrosses  no desitjables,  evitant  , 
sempre que no sigui estrictament necessari, tallar exemplars arboris. 

 

Autoritats i llicències 

Amb anterioritat a la tala d’arbres, previstos o no en projecte, tant d’espais públics com 
privats, es sol·licitarà les preceptiva autorització a l’Ajuntament de Barcelona. 

L’afecció a un exemplar catalogat com a arbre singular es posarà en coneixement de 
l’administració competent mitjançant uns escrits dirigits al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
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15.1.5. Mesures de gestió de la terra vegetal 
 

S’haurà de definir un pla de gestió de les terres vegetals a gestionar, seguint les directrius que 
es recullen en el present document. 

Decapatge 

La terra vegetal a emmagatzemar provindrà del decapatge dels 30 primers centímetres del sòl 
(la fondària pot variar en funció de la profunditat i de les característiques granulomètriques de 
l’horitzó superficial dels sòls). La terra vegetal així obtinguda es carregarà i transportarà a les 
zones condicionades pel seu emmagatzematge (àrees d’abassegament). 

 

Abassegament 

Les àrees d’abassegament es senyalitzaran i s’encintarà perimetralment per a evitar 
contaminacions amb altres materials. L’alçada de les piles no sobrepassarà l’alçada de 2 
metres per a evitar possibles processos de fermentació per manca de ventilació, que podrien 
ocasionar la pèrdua de les propietats físiques, químiques i biològiques del substrat 
emmagatzemat. Les àrees d’abassegament de terres vegetals es condicionaran prèviament fins 
a assolir unes plataformes de descàrrega de pendent pràcticament horitzontals i si el terreny 
es en pendent, es procedirà a la formació de terrasses compensant els perfils. 

Les operacions de manteniment de les terres vegetals abassegades dependrà de les 
necessitats de conservació que es requereixin. En cas de compactació de les piles pel propi pes 
del material o manca de ventilació per excés d’aigua, es procedirà de forma excepcional al 
volteig de les mateixes. 

 

Condicionament de la terra vegetal 

En cas de que el contingut en matèria orgànica fos baix, es procedirà a la correcció de la terra 
vegetal abassegada de la següent manera: previ a l’estesa de la terra vegetal en zones en 
pendent, es procedirà a la mateixa àrea d’ abagassement, l’adobament de la terra amb la 
incorporació aproximada d’un 10% (v/v) de matèria orgànica madura tipus fems. La barreja 
dels dos materials s’efectuarà amb pala carregadora fins assolir una mescla uniforme que es 
carregarà sobre camió i es conduirà a l’àrea d’estesa. 

A les superfícies planeres de pendent menor al 10-12% l’esmena orgànica es podrà realitzar 
directament sobre el  sòl un cop estesa la capa de terres vegetals procedent  de 
l’abassegament. L’esmena consistirà en l’aportació i incorporació amb mitjans mecànics d’una 
dosi aproximada de 50 tm/ha d’adob orgànic madur tipus compost o fems. 
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Esmenes orgàniques 

Quan la terra vegetal decapada no assoleix els nivells mínims de matèria orgànica oxidable, es 
procedirà a l’ adobat orgànic fins a assolir ell nivells de fertilitat requerits, d’acord amb 
l’expressió següent: 

% �
𝑣
𝑣
� = (2% − 𝑋%𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎) ∗ �

1
𝑅
� ∗ (

𝐷𝑠ò𝑙

𝑑𝑎𝑑𝑜𝑏 𝑜𝑟𝑔.
) 

R: riquesa de l’adob orgànic madur, tant per ú de matèria orgànica oxidable sobre matèria 
seca. 

X%Morganalítica: % de matèria orgànica oxidable de la terra vegetal obtinguda. 

Dsòl: densitat aparent del sòl. 

dadob org.: densitat aparent de l’adob orgànic. 

 

Estesa 

Restauració edàfica de les superfícies en pendent: la terra vegetal es conduirà a cada una de 
les àrees a restaurar, estenent una capa de 0,2 metres de fondària. La restauració edàfica es 
realitzarà a les estacions o períodes climàticament favorables pel desenvolupament de la 
vegetació. 

A les superfícies planeres de pendent menor a 10-12% també s’estendrà una capa de terra 
vegetal de 20 cm de gruix procedent de l’ abasegament i l’esmena orgànica es podrà realitzar 
un cop estesa la capa. 

Les superfícies a revegetar corresponents a la part superior de la capa de terres vegetals 
estesa, hauran d’estar exemptes d’elements grollers tipus pedres o terrossos d’acord amb la 
composició granulomètrica de la terra vegetal. En cas de formar-se terrossos s realitzarà un 
refinament amb rasclet a les superfícies amb pendent i a les àrees planeres es procedirà amb 
mitjans mecànics. 

 

15.1.6. Explotació d’abocadors 
 

Pràcticament totes les obres que requereixen de moviments de terra necessiten zones 
d’abocadors. La incidència d’aquests sobre el medi ambient és evident, ja que ocupen sòl, 
transformen la topografia i originen talussos de forta pendent i elevada inestabilitat i 
erosionabilitat, amb els riscos que això implica pel que fa a contaminació de cursos d’aigua, 
etc. 
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L’objectiu de les mesures que s’exposen en el present apartat és establir la forma de localitzar i 
explotar l’abocador, de forma que es minimitzin els seus efectes sobre el medi ambient i es 
faciliti la posterior restauració dels terrenys afectats. 

 

Condicions de disseny 

Els projectes específics a la instal·lació de dipòsits de sobrants s’elaboraran en base a la 
legislació actual. El disseny serà en funció de la topografia resultant del rebaix realitzat i 
sempre es tendirà a la restauració de la topografia original. 

En els abocadors de nova creació, si n’hi ha, i amb anterioritat a l’abocament, es retirarà la 
capa del sòl edàfic amb l’objecte de ser utilitzada posteriorment en la restitució del terreny de 
cultiu i/o en la restauració morfològica dels talussos generats. 

Una mesura molt important per a la integració paisatgística és el disseny dels abocadors. Si 
l’abocador es fa en terrenys no antropitzats, cal tenir en compte la geomorfologia de la zona i 
no crear volums de nova topologia, ni arestes geomètriques, etc. Procurant que els talussos no 
tinguin una pendent molt forta (del 3H:2V com a màxim) i evitant els talls rectes que es 
produeixin a les capçaleres.  També és convenient que al final dels talussos no s’hi formi una 
superfície totalment plana, doncs contrasta fortament amb la textura dels talussos naturals i 
dificulta la colonització posterior de la vegetació. 

El moment òptim per a la definició morfològica dels talussos és  en èpoques poc plujoses per 
tal d’evitar esllavissades en el moment de la seva formació. En zones sensibles, aigües avall de 
l’abocador es prendran mesures de protecció hidrològica, com barreres de sediments. 

Els abocadors estaran correctament senyalitzats, de forma que es facilitarà l’accés als mateixos 
i les labors de descàrrega a les zones adequades. 

 

Mesures correctores proposades 

Els emplaçaments dels abocadors han de reunir els requeriments següents: 

• Capacitat suficient pel volum de residus previst 

• Distància òptima als punts de generació de residus 

• Accessibilitat garantida per a la maquinària necessària pel transport de residus, la seva 

compactació i la posterior modelació del terreny 

• Topografia adequada, que permeti minimitzar el moviment de terres necessari per a la 

seva explotació 

Els emplaçaments dels abocadors han de reunir els requeriments següents: 
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• Impacte paisatgístic: s’eviten àrees pròximes i/o visibles des de les poblacions o vies de 

comunicació.   

• Geologia:  cal evitar terrenys inestables. 

• Hidrogeologia: s’evitaran terrenys amb nivell freàtic a menys d’1,5 m de profunditat i 

àrees de recàrrega d’aqüífers, llacunes i zones humides. 

• Espais naturals:  s’evitaran àrees legalment protegides, i els seus perímetres de 

protecció. 

• Vegetació natural:  s’evitaran masses forestals de caràcter autòcton i riberenc.  

S’escolliran preferentment àrees degradades, sòls erosionat, cultius abandonats, zones 

ermes, etc. 

L’abocament de residus es durà a terme de forma ordenada, modelant la superfícies resultant 
segons els següents criteris: 

• Es reduirà l’alçada sobre la cota original del terreny, fins on permeti la superfície 

disponible, optant per configuracions predominantment esteses. 

• En abocadors ubicats a mitja vessant, s’adaptarà la forma de l’abocador a la topografia 

original. 

• S’evitaran formes troncocòniques, amb arestes pronunciades. 

• Es respectaran lleres d’evacuació d’aigües superficials naturals, disposant les obres de 

drenatge necessàries per a garantir la circulació de l’escorrentia. 

• Quan la topografia ho permeti, prèviament a l’explotació s’extraurà i abassegarà la 

terra vegetal segons el que s’indica en el procediment d’esbossada del terreny. 

Durant l’explotació de l’abocador es controlarà que els materials que s’hi dipositin reuneixen 
les característiques següents: 

• Són materials inerts (una vegada dipositats no experimenten transformacions 

biològiques ni físico-químiques significatives). 

• No generen lixiviats amb substàncies contaminants. 

• No estan contemplats com a residus tòxics i perillosos. 

• Aquestes característiques les reuneixen els següents tipus de residus: 

• Terres i roques procedents de buidats, desmunts i moviments de terra en general. 

• Runes originades en demolicions, incloses les restes de demolició de ferms, graves i 

sorres. 

• Llots dessecats procedents del rentat d’àrids. 

• Restes de formigó, calç i guixos. 
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15.1.7. Instal·lacions i serveis auxiliars d’obra 
 

L’obra estudiada no suposo una afectació del medi natural important ja que transcorre per 
zona ja urbanitzada del municipi de Barcelona. no obstant, durant la fase d’obra, és previsible 
un desenvolupament d’activitats induïdes i accions indirectes que sí que poden tenir un abast 
geogràfic més important, i per tant, podrien arribar a afectar espais més sensibles des del punt 
de vista natural. 

D’altra banda, el fet que l’obra principal es desenvolupi en un medi urbà residencial, comercial 
o industrial segons les zones, fa que sigui de vital importància tenir en compte els possibles 
impactes de les diferents instal·lacions auxiliars i la seva correcta gestió. Com a instal·lacions 
auxiliars s’entén: 

- Parc de maquinària i ferralla. Oficines, casetes d’obra i vestuaris. 
- Totes aquelles activitats que no tinguin lloc al mateix emplaçament de l’obra però que 

estiguin motivades de forma directe o indirecte per l’obra 

 

15.1.7.1. Parc de maquinaria i ferralla. Oficines, casetes d’obra i 
vestuaris 

 

Recollida selectiva de residus 

Un residu és qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor té per objectiu 
desprendre’s. Durant l’execució de les obres, els principals residus que es poden generar es 
classifiquen en: 

- Residus inerts: residus sobrants de construcció i/o demolició, com a sobrants 
d’excavació, runa, ferralla, fusta. 

- Residus especials: restes de desencofrats, pintures sintètiques, adhesius de PVC, olis 
lubricants usats, així com els envasos que contenen aquests residus. 

- Residus assimilables a urbans: residus d’envasos amb els quals es reben els 
subministres per l’obra. 

Es preveu la instal·lació de punts nets distribuïts pel parc de maquinària i altres instal·lacions. 
Els punts nets, zones fixes d’emmagatzematge temporal, es localitzen propers a àrees 
destacables per una activitat important i perllongada o per qualsevol altre motiu raonable. 
Consisteixen en un conjunt de contenidors de diferents característiques segons el tipus de 
residu a recollir. 

Els tipus de contenidors seran els següents: 

- Contenidor per restes de ferralla, metalls i recipients metàl·lics (contenidor gris). 
- Contenidor per residus de fusta (contenidor blanc). 
- Contenidor per derivats del petroli (contenidor vermell). 
- Contenidor per a pneumàtics (contenidor negre). 
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- Contenidor per plàstics (contenidor groc). 
- Contenidor per paper i cartró (contenidor blau). 
- Contenidor per vidre (contenidor verd). 
- Contenidor per restes orgàniques (contenidor marró). 

Davant de cada contenidor s’instal·larà una senyal identificativa del tipus de residu que conté. 

Es delimitarà un espai entre l’emmagatzematge dels residus especials, perfectament 
identificat, durant un màxim de 6 mesos fins la seva retirada. Sempre que sigui possible, 
s’emmagatzemaran en un recinte cobert i estanc. Si s’emmagatzema a l’aire lliure, es seguiran 
les següents indicacions: 

- Es garantirà que no hi ha risc de filtració al substrat. Per això s’habilitarà una solera de 
formigó amb lleugera pendent cap a l’interior sobre la que es dipositaran els residus 

- Es delimitarà el recinte d’emmagatzematge amb una malla plàstica o cinta 
- S’indicarà amb la senyalització corresponent la ubicació del recinte temporal 

Existirà un servei de recollida periòdica i selectiva. La determinació del torn de recollida més 
convenient dependrà de  les condicions particulars de l’obra i del moment d’operació. La 
recollida i el transport dels residus la faran empreses degudament autoritzades. 

 

Tractament de les aigües 

Les aigües sanitàries aniran a parar al clavegueram de la ciutat, ja que les obres es 
desenvolupen en zona urbana i no caldrà instal·lar foses sèptiques o realitzar tractaments 
específics per aquest tipus d’efluent. 

Les aigües químicament contaminades es dipositaran en un dipòsit estanc sobre el terreny 
impermeabilitzat, amb canalitzacions perimetrals i bassa de seguretat. La depuració i 
abocament definitiu a la llera pública (sempre complint amb els requeriments ambientals 
legals) anirà a càrrec de l’empresa constructora. 

 

15.1.7.2. Gestió d’accessos 
 

Donat que es tracta d’una obra eminentment urbana i emplaçada sobre vies de comunicació ja 
existent, no es preveu la necessitat de creació de nous accessos, no obstant, per a l’accés a 
abocadors, préstecs, instal·lacions auxiliar es prendran les mesures següents: 

- Es condicionaran els camins ja existents per a permetre la circulació segura de la 
maquinària d’obra, així com els accessos des de les vies principals. 

- Es senyalitzaran adequadament tots els accessos per a evitar confusions i accidents de 
trànsit de maquinària 
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- Una vegada finalitzada l’activitat i la utilització dels accessos nous i els condicionats, es 
procedirà a la seva restauració i reparació dels possibles deterioraments ocasionats 
per la maquinària durant les obres. 

 

15.1.7.3. Emmagatzematge de combustibles a l’obra 
 

Aquests procediment defineix la metodologia a utilitzar per l’emmagatzematge i abastament 
de gasoil dins l’obra. Per a cadascuna de les posicions definides per a instal·lar els dipòsits 
mòbils d’emmagatzematge de combustible es realitzaran les següents operacions: 

- Col·locació en cubeta impermeable d’igual capacitat o superior. 
- Col·locació de senyals d’avís. 
- Col·locació dels dipòsits a la cubeta. 
- Omplerta dels dipòsits. 

A la finalització dels treballs a la zona es desmuntarà el recinte. En cas d’existir fuites en el 
dipòsit o abocaments accidentals que no facin reutilitzable la làmina plàstica, aquesta es 
portarà a abocador. 

En cas de produir-se abocaments per ruptura o fuites del dipòsit, la cubeta impermeable actua 
com a element de contenció. D’aquests, es recull el líquid per al seu reaprofitament posterior. 

 

15.1.7.4. Abocaments accidentals de productes eco tòxics 
 

Els productes eco tòxics són substàncies perilloses pel medi ambient. Es tracta de productes 
que presenten riscos immediats i diferits en el medi. 

Abocaments accidentals en el terreny 

Si per a qualsevol imprevist tingués lloc un abocament accidental en quantitats significatives 
d’hidrocarburs o qualsevol altre producte contaminant pel medi, es procedirà la següent 
manera: 

- Comunicació de l’accident a l’encarregat, cap de producció o cap d’obra. 
- Retirada del sòl afectat per l’abocament fins la profunditat assolida per la filtració del 

contaminant. 
- Identificació del sòl afectat per l’abocament com a residu tòxic o perillós i lliurament 

d’aquest a gestor autoritzat. 
- Si l’abocament ha estat ocasionat per la ruptura d’una màquina, aquesta es retirarà 

tan aviat com sigui possible dins l’àrea delimitada pel manteniment o reparació de la 
maquinària d’obra. 
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Abocaments accidentals en lleres fluvials o xarxes de sanejament 

Si accidentalment s’aboquen quantitats importants d’hidrocarburs o qualsevol altre producte 
eco tòxic en lleres fluvials o xarxes de sanejament, es comunicarà immediatament a 
l’encarregat, cap de producció o cap d’obra. 

Si el volum abocat fos tal que pogués induir un risc greu de contaminació aigües avall, el cap 
d’obra comunicarà l’incident d’immediat a l’organisme corresponent, especialment si el 
sanejament està connectat directament amb una estació depuradora d’aigües residuals. A la 
comunicació s’hi farà constar les quantitats abocades i el tipus de producte. 

 

15.1.7.5. Subministrament de formigó 
 

L’adquisició de formigó necessari per l’execució de les obres en plantes industrials de la zona 
resulta menys impactant que a posta en operació d’una planta específica per a l’obra (amb la 
conseqüent ocupació del sòl, utilització de recursos, emissions atmosfèriques i abocaments). 

En tot cas, si finalment calgués la instal·lació d’una planta de formigó in situ es prendrien les 
següents mesures correctores: 

- Captadors de pols per aspiració i filtres de mànegues, a les sitges o tolves. 
- Cortines d’aigua i tancaments hermètics a la boca de les amassadores. 
- Carenat de cintes transportades. 

Les plantes per a la fabricació de formigó estan classificades, segons la normativa ambiental 
vigent, com a instal·lacions potencialment contaminants de l’atmosfera del grup B. La posta en 
obra del formigó tindrà lloc evitant els abocaments incontrolats i especialment es tindrà cura 
durant el rentat de les cubes de les  formigoneres, que es  realitzarà en punts  de neteja 
especialment condicionats. 

L’equip responsable de l’obra determinarà amb caràcter previ la ubicació i nombre dels punts 
de neteja, de forma que es disminueixi el desplaçament necessari des dels llocs on es rep el 
formigó. Aquests punts estaran constituïts per una bassa excavada al terreny, de les 
dimensions adequades pel volum d’abocament previst (sobre dimensionat en 0,5 m de 
profunditat). 

Els punts de neteja s’establiran seguint els següents criteris: 

- S’escolliran terrenys pràcticament plans, sense riscos d’inestabilitat o erosió intensa, 
situats a les immediacions dels camins d’accés i sempre a l’àmbit de la pròpia obra. 

- Es disposaran allunyats de les aigües superficials, així com a xarxes de sanejament o 
abastament d’aigua. 
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15.1.8. Protecció de serveis existents, reposició d’accessos i 
permeabilitat territorial 

 

Pel que fa a la protecció de serveis existents durant les obres i al final de les mateixes, es 
garantirà el manteniment de tots els accessos i la permeabilitat territorial de l’escenari 
original. En concret, es mantindrà l’accessibilitat des del carrer per on discorri la traça del nou 
tramvia a totes les vies, de totes les categories que actualment hi conflueixen. 

15.2. Mesures correctores en fase d’explotació 
 

Les mesures correctores definides en la fase d’explotació de l’obra són les següents. 

 

15.2.1. Gestió de residus 
 

Els principals residus que es generaran durant l’explotació seran combustibles i lubricants, 
pintures, detergents i ferralla, a més dels residus assimilables a RSU generats per l’activitat del 
personal laboral. 

Tots aquests residus s’emmagatzemaran de forma ordenada mitjançant la separació de 
tipologies de residus de manera que es pugi fer una recollida selectiva per part dels gestors de 
residus autoritzats. En cada punt d’activitat s’instal·laran contenidors de recollida selectiva i 
papereres. 

D’altra banda, es tindrà especial cura amb la gestió de residus als parcs de maquinària, 
cotxeres i zones de manteniment i reparació de les unitats del tramvia, ja que la majoria són 
considerats residus especials. 

 

15.2.2. Sorolls i vibracions 
 

Per a minimitzar el possible impacte del tramvia, es farà flotar els rails pels quals hi circula 
respecte al paviment per a trencar el contacte rígid de ambdós i així reduir la possible 
transmissió de la vibració. A més, el carril anirà revestit d’un material elastòmer apte per a 
reduir vibracions i emissions acústiques. 

El deteriorament dels diferents elements de la infraestructura pot produir un increment de 
l’emissió de sorolls i vibracions. Per evitar-ho, es realitzaran revisions periòdiques a tots els 
elements susceptibles de generar emissions sonores i vibracions i es repararan o substituiran 
aquells que hagin deixat de complir els nivells definits pel projecte constructiu, que en tot cas 
seran inferiors o iguals als definits per la legislació. 
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15.2.3. Afeccions electromagnètiques 
 

La determinació de les mesures correctores per les afeccions electromagnètiques requereix: 

- Calcular els nivells d’intensitat de camp electromagnètic originat per les línies 
soterrades en espais transitats i en trama aèria. 

- Comprovar que els valors de camp magnètic assolits en condicions normals i en el cas 
més desfavorable estan molt per sota dels límits i recomanacions establerts per les 
diferents normatives. 

Els efectes electromagnètics es diferencien segons característiques d’afectació en: 

- Efectes electromagnètics generats pel circuit de 25 kV que va fins les subestacions 
(cables soterrats, corrent altern). 

- Efectes electromagnètics generats per les línies de contacte del tramvia (tram aeri, 
corrent continu). 

Com a hipòtesi de càlcul es consideren dos casos: 

- Valors de camp magnètic assolits en condicions d’explotació normals: es pren la secció 
més representativa del projecte i com a règim de càrrega el límit tèrmic de cada línia 
simultàniament (funcionament en plena càrrega), i com a sentit de transmissió de la 
potència el de funcionament normal. 

- Valors de camp magnètic assolits en el cas més desfavorable: es parteix de la hipòtesi 
que totes les línies transmeten la mateixa potència en el mateix sentit. 

Per a la realització de càlculs serà necessari conèixer: 

- Nombre de conductors. 
- Naturalesa dels conductors (tipus, tensió nominal, dimensions, agrupacions). 
- Disposició geomètrica (posició i agrupació en relació al nivell del terra i pla meridià de 

la galeria) 
- Condicions de servei (règim de càrrega, sentit de transmissió de la potència). 

A més, es consideraran les següents hipòtesis de treball: 

- No existeix camp magnètic exterior a les línies perquè estaran apantallades. 
- El camp elèctric exterior a les línies serà originat pels corrents que circulen pels 

conductors interiors dels cables. 
- El camp magnètic a les pantalles serà aproximadament zero. 
- El camp magnètic en qualsevol punt serà la suma del camp magnètic originat per cada 

conductor, els quals seran paral·lels i de longitud infinita. 

Es definiran les directrius o recomanacions aplicables que estableixen els valors admissibles 
d’electromagnetisme per a l’ésser humà. 
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15.2.4. Contaminació de l’aigua 
 

La contaminació de la línia a l’aire lliure pot produir-se en les següents zones: 

- Lubricació de les corbes. 
- Pestanya de lubricació de les rodes. 
- Punts de propulsió. 

Les quantitat d’olis en aquests punts són negligibles. Tot i així, es recomana utilitzar olis 
biodegradables que poden ser eliminats a través de conductes de drenatge fins al 
clavegueram. 

L’aigua de la pluja obtinguda a la línia a l’aire lliure i a les estacions desembocarà en el 
clavegueram públic un cop travessat el sistema de drenatge. 

 

15.3. Programa de vigilància ambiental 
 

Durant l’obra s’aplicarà el Programa de Vigilància Ambiental i tindrà els següents objectius: 

- Verificar l’aplicació de les mesures correctores definides a l’Estudi d’Impacte ambiental 
corresponent. 

- Verificar l’eficàcia de les mesures correctores a aplicar i el moment en què s’apliquen. 
- Definir, immediatament, noves mesures correctores en cas que les que s’apliquin no 

siguin suficients o bé es detectin nous impactes no previstos en fases anteriors. 
L’objectiu d’aquest últim és reduir els impactes negatius i potenciar el positius en la 
mesura que sigui possible. 
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1 Introducció 
 

El present Estudi de Seguretat i Salut té per objecte la previsió respecte a prevenció de riscos 

d’accidents i malalties professionals i la identificació de les principals mesures de seguretat en 

fase d’implantació i execució de les obres de la línia de tramvia que connecta les dues xarxes 

actuals mitjançant un traçat que discorri al llarg de la Diagonal per la superfície. 

Servirà per donar les directrius bàsiques a les empreses constructores per a duu a terme les 

seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, d’acord amb el Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’implanta la obligatorietat de la inclusió 

dels Estudis i Plans de Seguretat i Salut Laboral als Treballs de Construcció i Obres Públiques. 
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2 Dades generals de l’obra 
 

Denominació: 

Projecte de perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça 

d’Espanya. 

 

Ubicació de l’obra:  

Terme Municipal de Barcelona, entre les places de Francesc Macià i Espanya. 

 

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut: 

Xavier López Mas, Universitat Politècnica de Catalunya 

 

Pressupost d´execució material de l’obra: 

30.713.249,29 € 

 

Termini d’execució de l’obra: 

24 mesos 

 

Pressupost d’execució material per a Seguretat i Salut: 

125.988,91 Euros 
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3 Objectius de l’estudi de seguretat i salut  
 

Definir i avaluar aquells riscos que, en el seu dia, presenti la realització material del Projecte 

constructiu, amb l'objecte d'eliminar, evitar i minimitzar, els accidents laborals i malalties 

professionals. 

Els objectius que es persegueixen amb aquest treball són els següents: 

1. Conèixer el Projecte a construir i definir la tecnologia adequada per a la realització 

tècnica i econòmica de l'obra, amb l'objectiu de conèixer els riscos de Seguretat i Salut 

en el treball. 

2. Definir i avaluar tots els riscos que poden aparèixer al llarg de la realització dels treballs. 

3. Definir i establir la protecció col·lectiva i equips de protecció individual (EPI's) a 

implantar durant tot el procés d'aquesta construcció. 

4. Divulgar la prevenció decidida en aquest Estudi de Seguretat i Salut, a través del Pla de 

Seguretat i Salut que elabori el Contractista adjudicatari en el seu moment. Aquesta 

divulgació s'efectuarà entre tots els que intervenen en el procés de construcció. 

5. Crear un ambient de salut laboral a l'obra per que la prevenció dels accidents laborals i 

de les malalties professionals sigui eficaç. 

6. Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi un accident. 

7. Impartir formació per prevenir els accidents i, amb això, arribar a definir i a aplicar a 

l'obra els mètodes correctes de treball. 

8. Fer arribar la prevenció de riscos a cada empresa o treballadors autònoms que treballin 

a l'obra, de tal forma que s'evitin pràctiques perilloses. 

9. Dissenyar la metodologia per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 

Seguretat i Salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment. 
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4 Dades d’interès per la prevenció dels riscos a l’obra 
 

4.1 Descripció de l’obra 
 

L’objecte del present projecte es la construcció d’un traçat tramviari per ampliar el Trambaix 

des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya, passant per l’Avinguda de Josep 

Tarradellas, la Plaça dels Països Catalans, i el Carrer de Tarragona. 

Al llarg del seu recorregut, el tramvia trobarà varies interferències i afectarà a diferents 

serveis. Bàsicament en fase d'execució les obres afectaran a la normal circulació viària i per 

tant s’hauran de planificar sistemes de tancament i modificació de la circulació, tant per 

vehicles com per vianants, als efectes de permetre el correcte desenvolupament de les obres 

sense que aquestes siguin causa de perill pel seu entorn, pels treballadors i per les seves 

tasques.  

Donat que el tramvia té una actuació superficial i relativament llunyana de les façanes 

habitades, les incidències sobre els serveis afectats (cablejat de telèfon, elèctric, conduccions 

d’aigua o gas, clavegueram, etc.) es poden considerar mínimes, consistents bàsicament en el 

reforç puntual d’alguns serveis i en el trasllat d’altres. 

Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de posar-se en contacte amb les companyies 

afectades, per tal de determinar amb la màxima precisió possible la situació de cada un dels 

serveis. 

 

4.2 Climatologia i entorn de l'obra 
 

El clima és suau (mediterrani). L’entorn de l’obra tindrà característiques atmosfèriques amb 

nivells de contaminants atmosfèrics superiors a la mitja essent l’àrea de treballs considerada 

amb tràfic motoritzat de capacitat considerable. 

 

4.3 Descripció prevencionista de l'obra 
 

Cada fase d’aquesta obra té uns riscos específics, tal i com queda reflectit en l'apartat 

corresponent d’avaluació de riscos laborals. Quan dos o més activitats d’obra coincideixen, els 

riscos potencials que es generen són diferents i s’agreugen per coincidir vertical i 

temporalment, assolint valors superiors a la suma dels riscos de les fases individuals. 

Tenint present això i que tot el procés de producció és perillós en si mateix, es destaquen les 

següents fases globals especialment perilloses en si mateixes: 
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4.3.1 Buidats de terres 
 

Un percentatge molt elevat dels accidents mortals d’aquest sector es produeixen precisament 

en aquesta fase d’obra (buidats en general, rases, pous…). El comportament dels terrenys és 

complex, d’aquí la necessitat d’extremar les precaucions i las mesures preventives. Els riscos 

específics són els esllavissaments de terres, i les caigudes a diferent nivell. 

 

4.3.2 Estructures 
 

En aquesta obra es realitzarà un pas inferior mitjançant pantalles i una llosa de formigó armat 

de recobriment. A més, altres estructures que caldrà fer són les parades, una de les quals està 

deprimida, amb murs pantalla als costats. Els riscos específics d’aquestes fases són les caigudes 

a diferent nivell de persones o objectes, així com esllavissaments del terreny que puguin 

soterrar als treballadors. A més, a les parades, les caigudes de persones per la vora o forats 

dels voladissos de cobriment, així com la caiguda al mateix nivell, la electrocució, els 

sobreesforços, les trepitjades sobre objectes punxants, les caigudes d’objectes i la exposició a 

condicions meteorològiques extremes. 

 

4.3.3 Tràfic rodat i accessos 
 

Degut a la importància del trànsit rodat en els carrers i places afectats pel projecte, no es 

tallarà el trànsit, i aquesta fase serà la que ens produirà situacions de risc més sovint i més 

importants: atropellaments, accidents entre vehicles propis i aliens, etc. La senyalització i la 

limitació de zones d’afecció, seran una de les prioritats de l'obra en quant a seguretat, per això 

s’haurà de tenir en compte les zones conflictives com són totes les cruïlles, especialment amb 

les places Francesc Macià, Avinguda de Sarrià, Avinguda de Madrid-París i Entença, i la Plaça 

dels Països Catalans. 

Tant la senyalització diürna com nocturna s’han de tenir en compte a l’hora d’executar l’obra. 

Durant el dia es disposarà una brigada de manteniment per la reposició de les senyals i 

elements separadors com tanques metàl·liques o New Jersey. A més, s’estarà permanent en 

contacte amb els cossos de seguretat (mossos d’esquadra, policia local, etc). 

 

4.4 Unitats constructives que composen l'obra 
 

L'obra es desenvoluparà en fases diferents: 
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- Moviments de terres (excavacions de rases i pous, rebaix del terreny sense i amb 

talussos, pretall). 

- Fonaments (superficials, murs de formigó “in situ”). 

- Estructures de formigó “in situ”. 

- Paviments. 

- Obres d’urbanització. 

- Serveis afectats. 

- Realització dels elements de via. 

- Línies aèries de contacte (catenària) i els seus elements estructurals. 

- Altres instal·lacions tramviàries (senyalització, sistema de comunicacions,...). 

 

Les activitats d’obra previstes són: 

- Recepció de maquinària, medis auxiliars i muntatges. 

- Excavació de terres a màquina en rases. 

- Excavació de rases per posterior armat i formigonat de murs pantalla. 

- Buidat de terres. 

- Demolicions per procediments pneumàtics. 

- Catenàries. 

- Col·locació d’elements prefabricats. 

- Estesa i compactat d'aglomerats asfàltics. 

- Col·locació de vies. 

- Replè de terres. 

- Abocament directe de formigó mitjançant canaleta. 

- Encofrat i desencofrat en fusta i panells metàl·lics. 

- Manipulació, armat i posta en obra de la ferralla. 

- Formigó de sabates, encepats i riostres. 

- Formigó de lloses. 

- Muntatge, manteniment i retirada de les casetes provisionals pels treballadors. 

- Ram de paleta. 

- Fusteria metàl·lica. 

- Estesa i compactació de l'esplanada. 

- Enjardinament. 

- Pintura i vernissatge. 

 

Vehicles i maquinària a utilitzar: 

- Pala bivalva hidràulica. 

- Pala carregadora. 

- Retroexcavadora. 

- Retroexcavadora mixta. 

- Camió de transport. 

- Camió cuba formigonera. 
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- Camió grua. 

- Estenedora d'aglomerat bituminós. 

- Compactadora de ferms bituminosos. 

- Grua mòbil autopropulsada. 

- Màquines per a l'estesa i compactació de l'esplanada. 

Eines elèctriques a utilitzar: 

- Màquina eina en general. 

- Formigonera elèctrica, pastera. 

- Taula de serra circular. 

- Vibrador de formigó. 

- Compressors. 

- Soldadura elèctrica. 

- Soldadura i tall oxiacetilènic. 

- Grup electrogen. 

 

Medis auxiliars a utilitzar: 

- Escales. 

- Cables, cadenes, eslingues i aparells d'hissat. 

- Martell trencador. 

- Góndola de soldador. 

- Bastides modulars. 

- Plataformes elevadores. 

 

Medis humans i instal·lacions pels treballadors 

- Es preveu un màxim de 60 treballadors. 

- Es disposarà de menjadors, vestuaris, lavabos, dutxes i inodors que compleixin amb les 

exigències de l’obra. Es disposarà d’equips de neteja i manteniment. 
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5 Riscos que es poden presentar a l’obra 
 

5.1 Risc en fase d’implantació de les obres 
 

En aquesta primera fase de les obres s’haurà de considerar el replantejament de la circulació 

vial i de vianants i d’altres espais urbans en funció de la instal·lació de l’àrea de treball: 

- Sistema de tancament i separació entre l’obra i el seu entorn. 

- Sistema de senyalització per a la circulació de vehicles i vianants. 

 

5.2 Risc en fase d’execució de les obres 
 

En aquesta fase s’hauran de valorar els riscos derivats de les activitats desenvolupades a 

l’obra, de les interferències entre l’obra i el seu entorn en les diferents parts: 

- Tall i aixecament d’asfalt (amb càrrega i transport a l’abocador de materials de 

descàrrega). 

- Excavació i serveis afectats (amb càrrega i transport a l’abocador de materials de 

descàrrega). 

- Implantació de la via (realització “in situ” d’elements i instal·lació d’elements 

prefabricats). 

- Realització de totes les instal·lacions necessàries. 

- Realització de parades. 

- Instal·lació catenària (línies de conducció, suports, etc.). 

- Instal·lacions elèctriques i de senyalització. 

 

5.3 Risc en fase de restitució del sistema tramvia al seu entorn 
 

Es valorarà el risc al desmuntar l’obra i restituir el nou sistema tramvia lleuger al seu entorn 

urbà en concret, en el moment d’eliminar: 

- Sistema de tancat. 

- Senyalització temporal. 

- Desviaments de la circulació. 

- Maquinària. 

- Elements auxiliars. 

- Altres instal·lacions temporals. 
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5.4 Riscos originats per instal·lacions alienes a l’obra 
 

Es poden determinar interferències amb instal·lacions alienes a l’obra: 

- Amb línies elèctriques. 

- Amb conduccions de gas. 

- Amb conduccions d’aigua. 

- Amb xarxa de clavegueram. 

- Amb línies telefòniques. 

- Amb línies de transmissió via cable. 

- Amb altres sistemes lineals i/o puntuals. 

 

5.5 Riscos de danys a tercers 
 

Es poden produir danys a persones alienes a les obres: 

- Vianants. 

- Vehicles. 

- Edificis o estructures pròximes a les obres. 
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6 Anàlisi i avaluació inicial dels riscos 
 

Interpretació de les abreviatures 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B        Baixa 

M      Mitja 

A       Alta 

c   Col·lectiva 

i    Individual 

Ld     Lleugerament 

danyós 

D      Danyós 

Ed    Extremadament 

danyós 

T     Risc trivial 

To   Risc tolerable 

M    Risc moderat 

I      Risc important 

In   Risc intolerable 

 

6.1 Anàlisi i avaluació de riscos segons les activitats de l'obra 
 

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Recepció de maquinària, medis auxiliars i muntatges. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda a diferent nivell. X    X  X   X    

Sobreesforços X    X X   X     

Caigudes a nivell. X    X X   X     

Atrapament entre peces X    X X   X     

Talls per l'ús d'eines o peces. X    X X   X     

MESURES DE PREVENCIÓ 

b) Equips de Protecció Individual 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Armilles reflectants. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de cuir flor i loneta. 

Mascaretes de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Excavació de terres a màquina en rases. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Esllavissament de terres.  X   X X  X   X    

Caiguda al mateix nivell. X    X X   X     

Caiguda a diferent nivell.  X  X X X    X    

Atrapament de persones amb les màquines. X    X  X    X   

Contactes elèctrics.  X    X X   X     

Caigudes d’objectes sobre els treballadors. X    X X   X     

Exposició al soroll.  X   X X    X    

Sobreesforços. X    X X   X     

Pols ambiental.   X  X X     X   

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions col·lectives 

Tanques de fusta. 

Tancament perimetral de l'obra. 

b) Equips de protecció individual (EPI's) 

Botes de PVC impermeables. 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Casc protector auditiu. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de pell flor i loneta. 

Mascaretes de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota de cotó). 

c) Senyalització 

Senyal acústic de marxa enrere i moviment a les màquines. 

Dispositiu lluminós rotatori en màquines. 

Senyalització de desviaments, tancaments, etc, amb senyals normalitzades. 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Excavació per posterior armat i formigonat de murs pantalla. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Esllavissament de terres.    X X X   X   X   

Caiguda al mateix nivell. X    X X   X     

Caiguda a diferent nivell.   X X X   X    X  

Atrapament de persones amb les màquines. X    X  X    X   

Contactes elèctrics.  X    X X   X     

Caigudes d’objectes sobre els treballadors.  X   X   X    X  

Exposició al soroll.  X   X X    X    

Sobreesforços. X    X X   X     

Pols ambiental.  X   X X     X   

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions col·lectives 

Tanques de fusta. 

Tancament perimetral de l'obra. 

b) Equips de protecció individual (EPI's) 

Botes de PVC impermeables. 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Casc protector auditiu. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de pell flor i loneta. 

Mascaretes de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota de cotó). 

c) Senyalització 

Senyal acústic de marxa enrere i moviment a les màquines. 

Dispositiu lluminós rotatori en màquines. 

Senyalització de desviaments, tancaments, etc, amb senyals normalitzades. 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Buidat de terres. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Esllavissament de terres.    X X X   X    X  

Caiguda al mateix nivell.  X   X  X    X   

Caiguda a diferent nivell.  X  X X   X    X  

Atrapament de persones amb les màquines. X    X  X    X   

Atropellaments o cops amb vehicles  X    X   X   X   

Caigudes d’objectes sobre els treballadors.  X   X   X    X  

Exposició al soroll.  X   X X    X    

Sobreesforços. X    X  X   X    

Pols ambiental.  X   X  X    X   

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions col·lectives 

Tancament perimetral de l'obra. 

b) Equips de protecció individual (EPI's) 

Botes de PVC impermeables. 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Casc protector auditiu. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de pell flor i loneta. 

Mascaretes de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota de cotó). 

c) Senyalització 

Senyal acústic de marxa enrere i moviment a les màquines. 

Dispositiu lluminós rotatori en màquines. 

Senyalització de desviaments, tancaments, etc, amb senyals normalitzades. 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:   Demolicions per procediments pneumàtics. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Projecció violenta de partícules. X    X  X   X    

Cops per ruptura de broques. X    X  X   X    

Producció d’atmosferes saturades de pols. X    X X   X     

Vibració continuada X    X  X   X    

Exposició al soroll  X    X X   X     

Erosions per la manipulació d'objectes. X    X X   X     

Sobreesforços.  X   X X    X    

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions col·lectives 

Passarel·les de seguretat. 

b) Equips de protecció individual (EPI's) 

Botes de PVC impermeables. 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de pell flor i loneta. 

Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Muntatge de Catenàries 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda d'objectes. X    X  X   X    

Caiguda a diferent nivell.  X  X X  X    X   

Caiguda al mateix nivell. X    X  X   X    

Talls als membres.  X   X  X    X   

Sobreesforços. X    X X   X     

Cops amb objectes en general. X    X X   X     

Projecció de partícules. X   X X  X   X    

Trepitjades sobre objectes. X    X X   X     

Atrapaments. X    X  X   X    

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions col·lectives 

Ús de plataformes elevadores de personal 

Bastida metàl·lic tubular recolzat. 

b) Equips de protecció individual (EPI's) 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Arnés de seguretat 

Casc de seguretat classe N. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de pell flor i loneta. 

Roba de treball (granota de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Col·locació d'elements prefabricats 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda d’objectes. X    X  X   X    

Caiguda a diferent nivell.  X  X X  X    X   

Caiguda al mateix nivell. X    X  X   X    

Talls als membres.  X   X  X    X   

Sobreesforços. X    X X   X     

Cops per objectes en general. X    X X   X     

Projecció de partícules. X   X X  X   X    

Trepitjades sobre objectes. X    X X   X     

Atrapaments. X    X  X   X    

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions Col·lectives 

Ús de plataformes elevadores de personal. 

Bastida metàl·lica tubular recolzada. 

b) Equips de Protecció Individual 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Arnés de seguretat. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de cuir flor i loneta. 

Roba de treball (granota o bus de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Estesa i compactació d'aglomerat bituminós 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda d'objectes. X    X  X   X    

Caiguda a diferent nivell.  X  X X  X    X   

Caiguda al mateix nivell. X    X  X   X    

Talls als membres.  X   X  X    X   

Sobreesforços. X    X X   X     

Cremades X    X X   X     

Cops amb objectes en general. X    X X   X     

Projecció de partícules. X   X X  X   X    

Trepitjades sobre objectes. X    X X   X     

Atrapaments. X    X  X   X    

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Equips de protecció individual (EPI's)  

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de pell flor i loneta. 

Roba de treball (granota de cotó). 
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ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Col·locació de vies 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda d´objectes. X    X  X   X    

Caiguda a diferent nivell.  X  X X  X    X   

Caiguda al mateix nivell. X    X  X   X    

Talls  als membres.  X   X  X    X   

Sobreesforços. X    X X   X     

Cops per objectes en general. X    X X   X     

Projecció de partícules. X   X X  X   X    

Trepitjades sobre objectes. X    X X   X     

Atrapaments. X    X  X   X    

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Equips de Protecció Individual 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de cuir flor i loneta. 

Roba de treball (granota o bus de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Replè de terres. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caigudes d´objectes  X   X X    X    

Caigudes a diferent nivell. X   X X  X   X    

Atropellament de persones. X    X  X   X    

Bolcada de vehicles. X       X   X   

Accidents de circulació. X     X   X     

Vibracions.  X     X    X   

Exposició al soroll.  X   X X    X    

Atrapaments. X      X   X    

Caigudes al mateix nivell. X    X X   X     

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions Col·lectives 

Tanca de fusta. 

Passarel·les de seguretat. 

b) Equips de Protecció Individual 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Casc protector auditiu. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de cuir flor i loneta. 

Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota o bus de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Abocament directe de formigons amb canaleta. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda a diferent nivell.  X   X X  X   X    

Atrapament de membres. X    X  X   X    

Dermatitis (contactes amb el formigó). X    X X   X     

Exposició al soroll.  X   X X    X    

Projecció de partícules de formigó als ulls. X    X  X   X    

Sobreesforços. X    X X   X     

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions col·lectives 

Passarel·les de seguretat. 

b) Equips de protecció individual (EPI's) 

Botes de PVC impermeables. 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Casc protector auditiu. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de pell flor i loneta. 

Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Encofrat i desencofrat amb fusta i panells metàl·lics 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda d'objectes. X    X  X   X    

Caiguda a diferent nivell.  X  X X  X    X   

Caiguda al mateix nivell. X    X  X   X    

Talls als membres.  X   X  X    X   

Sobreesforços. X    X X   X     

Cops per objectes en general. X    X X   X     

Projecció de partícules. X   X X  X   X    

Trepitjades sobre objectes. X    X X   X     

Atrapaments. X    X  X   X    

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions col·lectives 

Bastida metàl·lica tubular recolzada. 

b) Equips de protecció individual (EPI's) 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de pell flor i loneta. 

Roba de treball (granota de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Manipulació, muntatge i posada en obra del ferro 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Talls als membres.  X    X X   X     

Aixafament de membres. X    X  X   X    

Caiguda al mateix nivell. X    X  X   X    

Sobreesforços. X    X  X   X    

Caiguda a diferent nivell. X   X X  X   X    

Cops entre objectes.  X    X  X   X    

Electrocució.  X  X X  X    X   

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions col·lectives 

Ancoratges especials per l'amarre de cinturons de seguretat. 

Bastida metàl·lica tubular recolzada . 

Xarxes verticals de seguretat tipus "horca" 

Connexions elèctriques de seguretat 

Interruptor diferencial de 30 mA. 

Interruptor diferencial de 300 mA. 

Presa de terra normalitzada general de l'obra. 

b) Equips de protecció individual (EPI's) 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Casc protector auditiu. 

Cinturó de seguretat de subjecció classe A. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Ulleres de seguretat de protecció contra radiacions de soldadures i oxitall. 

Guants de pell flor i loneta. 

Mandils de seguretat de cuir 

Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:    Formigonat de sabates, encepats i riostres. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Enderrocament de terres.  X    X   X   X   

Caigudes al mateix nivell. X    X X   X     

Caigudes a l'interior de l'excavació de la 

sabata 
X    X  X   X    

Trencament de l'encofrat. X    X  X   X    

Sobreesforços.  X   X X    X    

Soroll X    X X   X     

Projecció de gotes de formigó. X    X  X   X    

Vibracions. X    X  X   X    

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions Col·lectives 

Ancoratges especials per l'amarre de cinturons de seguretat. 

Xarxa de seguretat 

Bastida metàl·lica tubular recolzada. 

Presa de terra normalitzada general de l'obra. 

b) Equips de Protecció Individual 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Casc protector auditiu. 

Cinturó de seguretat de subjecció classe A. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de cuir flor i loneta. 

Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota o bus de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:   Formigonat de lloses 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Esllavissament de terres.  X    X   X   X   

Caiguda al mateix nivell. X    X X   X     

Caiguda a diferent nivell. X   X X  X   X    

Sobreesforços.  X   X X    X    

Exposició al soroll. X    X X   X     

Projecció de gotes de formigó. X    X  X   X    

Vibracions. X    X  X   X    

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions col·lectives 

Xarxes de seguretat 

Passarel·les de seguretat. 

b) Equips de protecció individual (EPI's) 

Botes de PVC impermeables. 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Casc protector auditiu. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de pell flor i loneta. 

Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Muntatge i retirada de las instal·lacions provisionals pels treballadors 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atrapament entre objectes.  X    X  X   X    

Cops contra objectes. X    X  X   X    

Projecció de partícules. X    X X   X     

Caiguda d'objectes. X    X  X   X    

Cortes con elements metàl·lics  X    X    X    

Contactes con la energia elèctrica.  X  X X  X    X   

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions col·lectives 

Posada a terra de tots els elements elèctrics 

Interruptor diferencial en tots els quadres i màquines 

b) Equips de protecció individual (EPI's) 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de cuir 

Roba de treball (granota de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Ram de paleta 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caigudes a diferent nivell.  X   X X  X   X    

Caigudes al mateix nivell. X    X  X   X    

Caigudes d'objectes. X    X  X   X    

Cops i talls contra objectes.  X   X X    X    

Dermatitis per contactes amb el ciment.  X   X X    X    

Projecció de partícules. X    X  X   X    

Afeccions de las vies respiratòries. X    X  X   X    

Sobreesforços. X    X X   X     

Atrapaments. X      X   X    

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions Col·lectives 

Baranes de fusta per vora de forats i lloses 

Oclusió de buit horitzontal mitjançant malla electrosoldada 

Plataformes de protecció d'accessos a tubs de descàrrega de runa 

b) Equips de Protecció Individual 

Botes de PVC impermeables. 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Cinturó de seguretat de subjecció classe A. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de cuir flor i loneta. 

Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota  o bus de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Fusteria metàl·lica 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda d'objectes.  X    X  X   X    

Caiguda al mateix nivell. X    X X   X     

Caiguda a diferent nivell. X   X X  X   X    

Talls i cops en el maneig d'eines. X    X X   X     

Projecció de partícules. X    X X   X     

Atrapaments.  X   X  X    X   

Trepitjades sobre objectes punxants. X    X X   X     

Contactes elèctrics.  X  X   X    X   

Sobreesforços. X    X X   X     

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Protecció Col·lectiva 

Interruptor diferencial de 30 mA. i de 300 mA. 

b) Equips de Protecció Individual 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de cuir flor i loneta. 

Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota o bus de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:   Estesa i compactat de l'esplanada. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda a diferent nivell.  X   X X  X   X    

Caiguda al mateix nivell. X    X  X   X    

Trepitjades sobre objectes. X    X  X   X    

Talls i erosions a les mans. X    X X   X     

Cops contra objectes. X    X X   X     

Trepitjades sobre objectes.  X  X X  X    X   

Exposició al soroll.  X   X  X    X   

Projecció de partícules.  X   X  X    X   

Contactes elèctrics.  X  X   X    X   

Sobreesforços.   X   X X    X    

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions col·lectives 

Senyalització a les vores d'excavació i altres elements. 

Avisadors acústics de marxa enrere dels vehicles 

b) Equips de protecció individual (EPI's) 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Casc protector auditiu. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de pell flor i loneta. 

Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols. 

Roba de treball (granota de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Jardineria 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda d’objectes. X    X  X   X    

Caiguda a diferent nivell.  X  X X  X    X   

Caiguda al mateix nivell. X    X  X   X    

Talls en els membres.  X   X  X    X   

Sobreesforços. X    X X   X     

Cops per objectes en general. X    X X   X     

Projecció de partícules. X   X X  X   X    

Trepitjades sobre objectes. X    X X   X     

Atrapaments. X    X  X   X    

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Equips de Protecció Individual 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Ulleres de seguretat contra projeccions i pols. 

Guants de cuir flor i loneta. 

Roba de treball (granota o bus de cotó). 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Pintura i envernissat 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda al mateix nivell.  X    X X   X     

Caiguda a diferent nivell. X   X X  X   X    

Intoxicació. X    X X   X     

Projecció partícules. X    X X   X     

Contacte amb substàncies corrosives. X    X X   X     

Contactes elèctrics. X   X   X   X    

Sobreesforços. X    X X   X     

Exposició al soroll.  X   X X    X    

MESURES DE PREVENCIÓ 

a) Proteccions col·lectives 

Tanques de fusta. 

Interruptor diferencial de 30 mA. i de 300 mA. 

Interruptor diferencial de 300 mA. 

Oclusió de buit horitzontal mitjançant malla electrosoldada. 

b) Equips de protecció individual (EPI's) 

Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada. 

Casc de seguretat classe N. 

Casc protector auditiu. 

Guants de pell flor i loneta. 

Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols. 

Mascaretes de seguretat contra emanacions tòxiques. 

Roba de treball (granota de cotó). 
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6.2 Anàlisi i avaluació de riscos segons la maquinària i vehicles d'obra 
 

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Pala bivalva hidràulica. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Exposició al soroll.   X   X X    X    

Atmosfera amb pols.  X   X X    X    

Atropellament de persones. X    X  X   X    

Caiguda a diferent nivell.  X   X  X     X  

Bolcada de la màquina. X   X   X   X    

Despreniments. X      X   X    

Caigudes de persones al mateix nivell, (basses 

de fang) 
 X   X X   X     

Sobreesforços.  X   X X    X    
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Pala carregadora sobre pneumàtics. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Exposició al soroll.   X   X X    X    

Atmosfera amb pols.  X   X X    X    

Atropellament de persones. X    X  X   X    

Caiguda a diferent nivell.  X   X  X    X   

Bolcada de la màquina. X   X   X   X    

Despreniments. X      X   X    

Caigudes de persones al mateix nivell, (basses 

de fang) 
 X   X X   X     

Sobreesforços.  X   X X    X    
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Camió de transport de materials. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Accidents de circulació.  X    X  X   X    

Atropellaments.  X     X    X   

Bolcada de camió X      X   X    

Caiguda a diferent nivell. X      X   X    

Projecció de partícules. X       X   X   

Atrapaments.  X   X  X    X   

Contacte amb línies elèctriques. X   X X   X   X   
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Retroexcavadora 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropellament X      X   X    

Lliscament lateral o frontal de la màquina. X      X   X    

Bolcada de la màquina. X   X    X   X   

Xoc amb altres vehicles. X   X    X   X   

Contacte amb línies elèctriques aèries o 

soterrades. 
X   X    X   X   

Interferències amb infraestructures urbanes. X   X    X   X   

Enfonsament de les parets de la rasa  X     X    X   

Cremades X    X  X   X    

Atrapament.  X   X  X    X   

Projecció violenta d’objectes. X    X  X   X    

Caiguda de persones des de la màquina.  X   X  X    X   

Cops.  X   X  X    X   

Sorolls. X    X X   X     

Vibracions.  X   X  X    X   

Estrès tèrmic.  X   X X    X    
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ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropellament   x        x       x   

Col·lisió amb altres màquines. x           x     x     

Bolcada del camió formigonera. x         x     x     

Caiguda a l´ interior d'una rasa. x        x     x     

Caiguda a diferent nivell.   x         x       x   

Cops contra objectes.   x        x      x   

Caiguda d’objectes. x           x     x     

Atrapaments.  x     x    x   

Accident per estacionament en vorals  X      X    X     X     

Accident per estacionament en vies urbanes X    X  X   X    
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Camió grua. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropellaments.  X      X   X    

Contacte amb energia elèctrica.  X   X X   X   X   

Bolcada del camió grua. X      X   X    

Atrapaments X      X   X    

Cops contra objectes.  X     X    X   

Caiguda a diferent nivell.  X     X    X   

Soroll  X   X X   X     

Accident per circulació en vies públiques.              

Accident per estacionament en vorals.  X    X  X   X    

Accident per estacionament en vies urbanes.  X    X  X   X    

 

 

  



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

ANNEX 16: Estudi de Seguretat i Salut - Memòria 
DOCUMENT 1: ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

39 

 

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Estenedora d’aglomerat asfàltic 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Bolcada de la màquina. X   X   X   X    

Atropellament de persones. X      X   X    

Atrapament de membres. X    X  X   X    

Exposició a vibracions.  X   X  X    X   

Exposició al soroll.  X   X X    X    

Pols ambiental.  X   X X    X    

Caiguda a diferent nivell.  X   X  X    X   

Contacte elèctrics directes e indirectes X       X    X  

Xoc entre màquines. X      X   X    
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Compactadora de ferms asfàltics 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Bolcada de la màquina. X   X   X   X    

Atropellament de persones. X      X   X    

Atrapament de membres. X    X  X   X    

Exposició a vibracions.  X   X  X    X   

Exposició al soroll.  X   X X    X    

Pols ambiental.  X   X X    X    

Caiguda a diferent nivell.  X   X  X    X   

Contacte elèctrics directes e indirectes X       X    X  

Xoc entre màquines. X      X   X    
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat: Grua mòbil autopropulsada 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caigudes a diferent nivell.  X   X  X    X   

Caigudes d'alçada X    X   X   X   

Atrapaments. X       X   X   

Atropellaments X       X   X   

Cops per l’ús d’eines X    X  X   X    

Talls X    X X   X     

Sobreesforços.  X   X X   X     

Contacte amb l’energia elèctrica.  X  X   X    X   

Bolcada o caiguda de la grua. X       X    X  

Caiguda de la càrrega.  X     X    X   
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat: Maquinària per l'estesa i compactació de l'esplanada 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caigudes a diferent nivell.  X   X  X    X   

Caigudes d'alçada. X    X   X   X   

Atrapaments. X       X   X   

Atropellaments  X       X   X   

Cops per l’ús d’eines. X    X  X   X    

Talls X    X X   X     

Sobreesforços  X   X X   X     

Contacte amb l’energia elèctrica.  X  X   X    X   

Bolcada o caiguda de la grua. X       X    X  

Caiguda de la càrrega.  X     X    X   
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6.3 Anàlisi i avaluació de riscos segons màquines i eines 
 

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Màquines eines elèctriques en general 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Talls   X   X  X    X   

Cremades.  X   X X    X    

Cops  X   X  X    X   

Projecció violenta de partícules.  X   X  X    X   

Caiguda d'objectes.  X     X    X   

Contacte amb l’energia elèctrica.  X     X    X   

Vibracions  X   X  X    X   

Soroll  X   X X    X    

Pols  X   X X    X    

Sobreesforços.  X   X X    X    
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Formigonera elèctrica 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atrapaments.  X    X  X   X    

Contactes amb la corrent elèctrica.  X   X X    X    

Sobreesforços.  X   X X    X    

Cops amb elements mòbils. X    X  X   X    

Pols ambiental. X    X  X   X    

Soroll ambiental.  X   X X    X    

Caiguda al mateix nivell.  X   X X    X    
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat: Taula de serra circular per a fusta 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Talls amb el disc.   X  X X  X    X   

Abrasions.  X  X X  X    X   

Atrapaments.  X   X  X    X   

Projecció violenta de partícules. X    X  X   X    

Sobreesforços. X    X X   X     

Emissió de pols de fusta.  X   X X    X    

Soroll.  X   X X    X    

Contacte amb l'energia elèctrica.  X  X   X    X   
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Vibradors per formigons 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Contacte amb l’energia elèctrica.   X  X   X    X   

Vibracions.  X   X  X    X   

Sobreesforços. X    X X   X     

Trepitjades sobre objectes punxants. X    X X   X     

Soroll  X   X X    X    

Projecció d´objectes. X    X  X   X    
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Compressor. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Bolcada X      X   X    

Atrapaments. X    X  X   X    

Caiguda pel terraplè. X      X   X    

Sobreesforços. X     X   X     

Soroll  X    X   X     

Ruptura de la mànega de pressió. X      X   X    

Intoxicació per gasos tòxics del motor.  X     X    X   

Caiguda des del vehicle. X      X    X   
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Soldadura per arc elèctric. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda d'alçada.   X  X X  X    X   

Caiguda al mateix nivell.  X   X X    X    

Atrapaments. X    X  X   X    

Sobreesforços. X    X X   X     

Radiacions per arc voltaic.  X   X  X    X   

Inhalació de vapors metàl·lics.  X   X  X    X   

Incendi. X   X   X   X    

Projecció violenta de fragments.  X   X X    X    

Contacte amb l'energia elèctrica.  X  X X  X    X   

Trepitjades sobre objectes punxants.  X   X X   X     
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Soldadura oxiacetilènica i oxitall. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda a diferent nivell.   X  X X  X    X   

Caiguda d'objectes. X      X   X    

Caigudes al mateix nivell. X    X X   X     

Atrapaments. X    X  X   X    

Inhalació de vapors metàl·lics.  X   X  X    X   

Radiacions lluminoses per falta de cristall  

blanc. 
 X   X  X    X   

Incendis. X   X   X   X    

Explosió. X   X   X   X    

Projecció violenta de partícules.  X   X  X    X   

Trepitjades sobre objectes punxants.  X   X X   X     
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Grup electrogen. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda a diferent nivell.   X  X X  X    X   

Caiguda d’objectes. X      X   X    

Caiguda al mateix nivell. X    X X   X     

Atrapaments. X    X  X   X    

Inhalació de vapors metàl·lics.  X   X  X    X   

Radiacions lluminoses per falta de cristall 

blanc. 
 X   X  X    X   

Incendis. X   X   X   X    

Explosió. X   X   X   X    

Projecció violenta de partícules.  X   X  X    X   

Trepitjades sobre objectes punxants.  X   X X   X     
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6.4 Anàlisi i avaluació de riscos classificats per medis auxiliars 
 

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Bastides metàl·liques tubulars. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caigudes a diferent nivell.  X   X X  X   X    

Caigudes al mateix nivell. X   X X X   X     

Atrapaments i erosions durant el muntatge. X    X X   X     

Caiguda d’objectes en suspensió. X      X   X    

Cops per objectes en suspensió. X    X  X   X    

Sobreesforços. X    X X   X     

 

 

 

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Escales de mà. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caigudes al mateix nivell.  X      X   X    

Caigudes a diferent nivell. X       X   X   

Caiguda d’objectes. X      X   X    
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6.5 Anàlisi i avaluació de riscos classificats per instal·lacions 
 

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Instal·lació elèctrica provisional de l'obra. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda al mateix nivell.  X    X X   X     

Caiguda a diferent nivell.  X  X X  X    X   

Contactes elèctrics directes.  X  X X  X    X   

Contactes elèctrics indirectes.  X     X    X   

Trepitjades sobre materials. X    X X   X     

Sobreesforços. X    X X   X     

Talls i erosions amb objectes. X    X X   X     

Incendi. X   X  X   X     

 

 

 

  



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

ANNEX 16: Estudi de Seguretat i Salut - Memòria 
DOCUMENT 1: ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

53 

 

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS  

Activitat:  Muntatge de la instal·lació elèctrica  del projecte. 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caiguda al mateix nivell.  X    X X   X     

Caiguda a diferent nivell.  X  X X  X    X   

Contactes elèctrics directes.  X  X X  X    X   

Contactes elèctrics indirectes.  X     X    X   

Trepitjades sobre materials X    X X   X     

Sobreesforços. X    X X   X     

Talls i erosions a membres. X    X X   X     

Incendi. X   X  X   X     
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7 Protecció col·lectiva a utilitzar a l’obra 
 

- Ancoratges especials per subjectar arnesos de seguretat. 

- Tanques de fusta sobre peus drets. 

- Cordes fiadores per arnesos de seguretat. 

- Unitat de mesures amb un detector mesurador de gasos "Dräger". 

- Escales de mà d’alta seguretat, amb capacitat de desplaçament. 

- Extintors d’incendis per tot tipus de focs. 

- Interruptor diferencial de 30 mA. 

- Interruptor diferencial de 300 mA. 

- Passarel·les de seguretat sobre rases i forats horitzontals. 

- Element de protecció de pantalla durant la seva excavació. 

- Transformador de seguretat, per instal·lacions elèctriques provisionals. 

- Visera de fusta sobre perfileria, recolzada en cindri. 

- Tancament de l'obra mitjançant malla  electrosoldada tipus "Rivisa". 

- Barrera de seguretat "New Jersey". 
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8 Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar a l’obra 
 

- Parell de botes d’aigua amb plantilla i puntera de seguretat. 

- Parell de botes fabricades amb materials aïllants de l’electricitat. 

- Parell de botes impermeables. 

- Unitat de botes de seguretat. 

- Casc de seguretat, classe 'N'. 

- Cascos protectors auditius esmorteïdors de soroll. 

- Arnés de seguretat contra las caigudes, classe 'C'. 

- Arnés de seguretat de suspensió, classe 'B'. 

- Cinturó porta eines. 

- Armilles reflectants. 

- Ulleres de seguretat contra els impactes en els ulls. 

- Ulleres contra la pols. 

- Parell de guants aïllants de l’electricitat classe I. 

- Parell de guants fabricats en cuir flor. 

- Parell de guants de goma o de material plàstic sintètic. 

- Mandils de cuir. 

- Mascareta de paper per retenció de partícules en suspensió. 

- Mascareta filtrant contra las emanacions tòxiques amb filtres. 

- Roba de treball. 
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9 Senyalització dels riscos 
 

9.1 Senyalització dels riscos de treball 
 

- Senyal de 'advertència del risc elèctric'. 

- Senyal de 'advertència de risc d’incendis'. 

- Senyal de 'prohibit pas als vianants'. 

- Senyal de 'protecció obligatòria del cap'. 

- Senyal de 'protecció obligatòria de les mans'. 

- Senyal de 'protecció obligatòria de les oïdes'. 

- Senyal de 'protecció obligatòria dels peus'. 

- Senyal de 'protecció obligatòria de la vista'. 

- Senyal de 'protecció de les vies respiratòries'. 

- Senyal de 'equip de primers auxilis'. 

- Senyal de 'localització de primers auxilis'. 

- Senyal de 'localització de medis d’extinció d’incendis'. 

 

9.2 Senyalització vial 
 

- Senyera vermella d’avís de perill en la circulació vial, tipus TM-1. 

- Disc blau de pas permès per la circulació vial, tipus TM-2. 

- Disc hexagonal de 'stop o de pas prohibit', tipus TM-3. 

- Senyal metàl·lica rectangular de 'cartell croquis d’orientació'; tipus TS-210. 

- Cascada en línia de llums grogues tipus TL-8. 

- Senyal metàl·lica circular de 'avançament prohibit'; tipus TR-305. 

- Senyal metàl·lica circular de 'entrada prohibida' tipus TR-101. 

- Senyal metàl·lica circular de 'fi de prohibicions'; tipus TR-500. 

- Senyal metàl·lica circular de 'fi de limitació de velocitat'; tipus TR-501. 

- Senyal metàl·lica circular de 'prioritat al sentit contrari'; tipus TR-5. 

- Senyal metàl·lica circular de 'pas obligatori a la dreta'; tipus TR-401a. 

- Senyal metàl·lica circular de 'sentit obligatori a l’esquerra'; tipus TR-401b. 

- Senyal metàl·lica circular de 'velocitat màxima permesa'; tipus TR-301. 

- Con d’abalisament reflectant de plàstic tipus TB-6. 

- Senyal metàl·lica quadrangular de 'prioritat respecte el sentit contrari'; tipus TR-6. 

- Garlanda de plàstic TB-13. 

- Llum groga fixa TL-10. 

- Llum ambre intermitent TL-2. 

- Llum ambre intermitent TL-3. 

- Llum vermella fixa TL-11. 

- Panell metàl·lic reflectant direccional estret, tipus TB-2. 

- Panell metàl·lic reflectant de zona exclosa al tràfic; estret, tipus TB-5. 
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- Senyal metàl·lica rectangular 'desviament de la circulació...'; tipus TS-61. 

- Senyal metàl·lica rectangular 'reducció de circulació...'; tipus TS-54. 

- Semàfor tricolor tipus TL-1. 

- Senyal triangular metàl·lica de 'perill semàfors', tipus TP-3. 

- Senyal metàl·lica triangular 'perill circulació en dos sentits'; tipus TP-25. 

- Senyal metàl·lica triangular 'perill corba a la dreta'; tipus TP-13a. 

- Senyal metàl·lica triangular 'perill corba a l’esquerra'; tipus TP-13b. 

- Senyal metàl·lica triangular 'perill corba a la dreta'; tipus TP-14a. 

- Senyal metàl·lica triangular 'perill corbes a l’esquerra'; tipus TP-14b. 

- Senyal metàl·lica triangular 'esglaó lateral'; tipus TP-30. 

- Senyal metàl·lica triangular 'perill estretament de calçada'; tipus TP-17. 

- Senyal metàl·lica triangular 'perill obres'; tipus TP-18. 

- Senyal metàl·lica triangular 'altres perills'; tipus TP-50. 

- Senyal metàl·lica triangular 'perill paviment lliscant'; tipus TP-19. 

- Senyal metàl·lica triangular 'perill perfil irregular'; tipus TP-15. 

- Senyal metàl·lica triangular 'perill de grava'; tipus TP-28. 
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10 Prevenció assistencial en cas d’accident laboral 
 

En cas de necessitat d’assistència en cas d’accidents es podrà dirigir a un dels següents centres 

de referència. 

 

HOSPITALS 

Hospital Clínic 

C/ Villarroel, 170 

08036 Barcelona 

Tel.- 93 227 54 00 

 

Hospital Santa Creu i Sant Pau 

C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 

08025 Barcelona 

Tel. – 93 291 91 91 

 

TELÈFONS D’URGÈNCIES 

Emergències:    112 

Urgències sanitàries    061 

Bombers    080 

Guardia Urbana   092 

Policia Nacional    091 

Mossos d’Esquadra   088 
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11 Anàlisi i avaluació dels riscos pel manteniment posterior a la 
construcció 

 

Les operacions de manteniment establertes en aquest manual seran efectuades per un tècnic 

qualificat i quedaran reflectides en el quadern de registre que afecten als elements comuns de 

l’obra que s’hagin construït dins del període de vigència a la recepció de les obres. 

Les instruccions de manteniment es divideixen en cinc parts: 

1.  El manteniment pels mateixos usuaris: Són aquelles operacions de manteniment que per la 

seva senzillesa van a càrrec de l’usuari. 

2.  El manteniment per operaris és específic i consta dels manteniments periòdics executats 

per professionals. 

3.  Consten de les inspeccions tècniques generals que són aquelles que d’alguna manera 

periòdica ha de realitzar un tècnic qualificat. 

4.  Les reposicions que són aquells treballs de manteniment en que s’han substituir elements 

degut a la seva vida útil limitada. 

5.  El manteniment en cas d’incidències, que consta de les mesures a prendre en consideració 

en cas de produir-se.  

 

En quant a les mesures preventives en els treballs de manteniment seran les mateixes que les 

assenyalades en el capítol 18 del Plec de Prescripcions Tècniques de l’Estudi de Seguretat i 

Salut per l’execució de l'obra. Idèntics i semblants riscos hauran de ser avaluats i previnguts 

amb similars medis als contemplats en la fase d’execució. 
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12 organització i planificació de la seguretat a l’obra 
 

12.1 Implantació de l'obra 
 

12.1.1 Senyalització i tancament de l'obra 
 

A l’inici de les obres s’haurà de limitar i protegir les àrees de treball i recintes auxiliars. S'haurà 

de planificar, anteriorment a la implantació del tancament, les desviacions de tràfic que 

calguin, la reducció de carrils, la limitació de l’ús de voreres, etc. Totes aquestes modificacions 

en la normal circulació s’hauran de senyalitzar i indicar amb la deguda antelació per no 

provocar situacions de perill a totes les persones alienes a les obres. 

El sistema de tancament, que variarà en funció de la localització del tancament, tindrà un 

nombre suficient de passos o portes per persones i maquinàries de l’amplada necessària. 

S’haurà de procedir a la senyalització de les prohibicions i perills que entranya l’accés i 

permanència de les persones dins del recinte de l’obra segons això: 

- Senyals de stop en sortida de vehicles. 

- Ús obligatori de: casc, ulleres, mascareta, protectors auditius, botes i guants. 

- Risc elèctric, Caiguda d'objectes, maquinària pesada en moviment, càrregues suspeses. 

- Entrada i sortida de vehicles. 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre focs, fumar i aparcar. 

- Senyal informativa de localització de farmaciola i de l’extintor. 

- Cinta d’abalisament. 

 

12.1.2 Instal·lacions provisionals 
 

S’hauran d’instal·lar serveis d'higiene i benestar en funció del nombre total de treballadors, 

com són: 

- Locals de serveis higiènics: dutxes, WC, pilleta correguda amb bateria d’aixetes. 

- Casetes modulars de 6,00 x 2,35 m per vestuari, esmorzar i protegir-se de situacions 

atmosfèriques adverses. 

Segons el moment de l'obra s’hauran d’adequar aquests locals a les exigències de tot el 

personal de l'obra. 

 

12.1.3 Instal·lacions elèctriques 
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La instal·lació elèctrica de les obres s’obtindrà utilitzant Grups Electrògens de potència 

adequada, amb elements de protecció reglamentaris, protegits en armaris sota clau de forma 

que no pateixin actes vandàlics i adversitats climàtiques. Es disposarà de diferencials a 300 mA 

connectats a les preses de terra. 

Tot tipus de maquinària, màquina elèctrica, quadres,  així com també les casetes i barraques 

estaran connectats a les preses de terra. 

Els conductors estaran aïllats per una tensió mínima de 1.000 V i tots els elements portàtils i 

llànties d’enllumenat accessible seran estancs i protegits amb carcassa per possibles cops. 

 

12.2 Organització general de l'obra 
 

Tots els treballadors hauran d’estar assabentats sobre: 

- Accessos i circulació de l'obra: informació sobre l’entorn de l'obra, desviacions de 

circulació viària, de passos de vianants, d’altres instal·lacions que puguin afectar als 

treballs o ser afectats per aquests. Zonificació de les àrees de treball, amb indicació 

clara de zones d’oficines, instal·lacions sanitàries, vestuaris, locals higiènics, 

magatzems i tallers, acopis de materials, equips i mitjans a utilitzar. Els desplaçaments 

horitzontals s’efectuaran per les zones lliures i reservades per tal fi. En cas de rases es 

col·locaran passarel·les de 60 cm d’amplada i, si l’alçada és superior a 2 metres 

s’utilitzaran també baranes de protecció.  

- Ordre, manutenció i neteja: informació sobre la forma d’aprovisionament, acopi, 

transport i l’ordre i organització dels mateixos; medis auxiliars pel transport, càrrega i 

descàrrega de materials; sistema de neteja i  evacuació de desfets. 

- Revisió periòdica i manteniment de màquines, vehicles, eines, aparells d’hissar, 

quadres elèctrics, extintors d’incendi, etc.: d’acord amb el Reial Decret 1495/1986 

sobre Reglament de Seguretat en les màquines i el Reial Decret 1942/1993 sobre 

Instal·lacions de Protecció contra Incendis, s’efectuaran totes les revisions inicials i 

periòdiques tenint cura en la fase d’utilització complint les normes adequades i 

corresponents. 

- Higiene industrial: en cas d’ús de substàncies perilloses sempre es tindrà que seguir 

les recomanacions adequades indicades pel fabricant pel seu ús, utilització i 

emmagatzematge. També es tindrà en compte riscos de contaminants físics i biològics 

en les diferents fases de l'obra. 

- Pla sanitari: tot el personal demostrarà haver passat el reconeixement mèdic anual 

obligatori. 

- Primers auxilis: Hi haurà socorristes d'obra que estaran disposats per aquesta funció. 

Per assistència elemental s’utilitzarà la Farmaciola de primeres cures (regularment 

equipat). Per sinistres amb lesions més importants no greus s'anirà a un Centre 

Assistencial d'intervenció facultativa, mentre que per lesions greus s’assistirà 

directament als Centres Hospitalaris  ja especificats i que s'inclouen en aquesta 

Memòria. 
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- Pla d’emergència: S’hauran de coordinar les obres amb les entitats de tràfic de 

Barcelona i per tant, estar en contacte periòdic amb el centre de control del tràfic, 

amb la guàrdia urbana, policia, bombers etc. 

- Pla de formació i informació:  tots els treballadors de les obres hauran de rebre la 

formació e informació necessària i suficient per poder realitzar les seves tasques. 

- Pla d'implantació dels medis i elements de seguretat: es tindran en compte mesures 

que es puguin integrar al procés constructiu i als elements materials auxiliars utilitzats 

en cada cas, analitzant els riscos de cada lloc de treball i després d'aquesta primera 

valoració es tindran en compte medis de protecció col·lectiva (tanques, senyals de 

tràfic, etc.) i de protecció individual (EPI’s adequats).  
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13 Sistema decidit pel control del nivell de seguretat i salut a 
l’obra 

 

1. El Pla de Seguretat és el document que haurà recollir-lo exactament, segons les 

condicions contingudes en el Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i 

Salut. 

2. El sistema escollit, és el de "llistes de seguiment i control" per ser complimentades pel 

Contractista adjudicatari i que es defineixen en el Plec de Condicions Tècniques i 

Particulars. 

3. El control de lliurament d'equips de protecció individual (EPI's) es realitzarà mitjançant la 

signatura del treballador que els rep, en un part de magatzem que es defineix en el Plec 

de Condicions Tècniques i Particulars.  
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14 Documents de nomenament pel control de la seguretat i salut 
durant la realització de l’obra (recurs preventiu) 

 

Es preveu utilitzar els mateixos documents que utilitzi normalment per aquesta funció, el 

Contractista adjudicatari. No obstant, aquests documents han de ser coneguts i aprovats pel 

Coordinador en matèria de Seguretat i Salut com a parts integrants del Pla de Seguretat i Salut. 

Com a mínim, es preveu utilitzar els continguts en el següent llistat: 

- Document del nomenament del Recurs Preventiu. 

- Documents de formació dels recursos preventius (curs bàsic de prevenció). 

- Documents d'autorització d’ús de diverses màquines. 

  



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 
706-PRO-CA-6200 

ANNEX 16: Estudi de Seguretat i Salut - Memòria 
DOCUMENT 1: ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

65 

 

15 Formació i informació en seguretat i salut 
 

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treball 

segur a utilitzar, són fonamentals per l’èxit de la prevenció dels riscos laborals i realitzar l'obra 

sense accidents. 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball segur a tot 

el personal al seu càrrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels 

riscos propis de la seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades 

maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual 

(EPI's) necessaris per a la seva protecció. El Plec de Condicions Tècniques i Particulars dona les 

pautes i criteris de formació, per a que el Contractista adjudicatari, el desenvolupi en el seu Pla 

de Seguretat i Salut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, gener 2014 

Signat, 

 

 

 

Xavier López Mas 

Estudiant d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
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1 Objectius 
 

El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un document 

contractual d’aquesta obra que té per objecte: 

- Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest Estudi 

de Seguretat i Salut. 

- Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 

- Exposar les normes preventives d'obligat compliment en determinats casos o exigir al 

Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, aquelles que són 

pròpies del seu sistema de construcció d’aquesta obra. 

- Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior de lo 

construït. 

- Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu utilitzar. 

- Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida. 
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2 Normes i condicions tècniques a complir per tots els medis de 
protecció col·lectiva 

 

2.1 Condicions generals 
 

A la Memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els medis de protecció col·lectiva. 

El Contractista adjudicatari és el responsable de que en l'obra, es compleixin tots ells, amb les 

següents condicions generals: 

1. La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada en els Plànols del Pla Seguretat i 

Salut. 

2. Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat i Salut, 

requereixen per poder ser aprovades una representació tècnica de qualitat en forma de 

Plànols d'execució d'obra. 

3. Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en acopi disponible per al seu ús 

immediat. 

4. Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat 

d’ús reconeguda.  

5. Les proteccions col·lectives, abans de ser necessari el seu ús, estaran en acopi a l'obra amb 

les condicions idònies d’emmagatzematge per a la seva conservació. Seran examinades pel 

Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o en el seu cas, per la Direcció Facultativa, per 

comprovar si la seva qualitat es correspon amb la definida en aquest Estudi de Seguretat i 

Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que s’arribi a aprovar. 

6. Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament al inici de qualsevol treball que 

requereixi el seu muntatge. Queda prohibida la iniciació d’un treball o activitat que 

requereixi protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada per complert. 

7. El Contractista adjudicatari fixarà la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i 

retirada de cada una de les proteccions col·lectives que es contenen en aquest Estudi de 

Seguretat i Salut. 

8. Les proteccions col·lectives seran desmuntades d’immediat quan es contemplin 

deterioraments amb disminució efectiva de la seva qualitat real. Es substituirà a 

continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una 

vegada solucionat el problema. Mentrestant es realitza aquesta operació, es suspendran els 

treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per evitar accidents. 

Aquestes operacions quedaran protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció individual. 

9. Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la 

instal·lació de la protecció col·lectiva prevista en el Pla de Seguretat i Salut aprovat. Si això 

passa, la nova situació serà definida en els plànols de Seguretat i Salut, per concretar 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 

706-PRO-CA-6200 

ANNEX 16: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de Condicions 

DOCUMENT 1: ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

5 

 

exactament la nova disposició o forma de muntatge. Aquests Plànols hauran de ser 

aprovats pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

10. Les proteccions col·lectives projectades estan destinades a la protecció dels riscos de tots 

els treballadors i visitants de l’obra, es a dir, treballadors de l’empresa principal, empreses 

subcontractades, empreses col·laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de 

direcció d’obra o de la Propietat. 

11. El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, 

manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva per els seus medis o 

mitjançant subcontractació. 

12. El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi de Seguretat i 

Salut, es preferible a l’ús d’equips de protecció individual per defensar-se d’idèntic risc, por 

tot això no es permetrà el canvi d’ús de protecció col·lectiva pel d’equips de protecció 

individual. 

13. El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús prevista i muntada, 

les proteccions col·lectives que no estiguin be, per qualsevol causa, fins que es realitzi la 

investigació amb l’assistència expressa del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

 

2.2 Condicions tècniques d'instal·lació i ús de les proteccions col·lectives 
 

Dins de l’apartat corresponent de cada protecció col·lectiva s’especifiquen les condicions 

tècniques de instal·lació i ús, junt amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat i les normes 

d’obligat compliment que s’han creat per a que siguin complides pels treballadors que han de 

muntar-les, mantenir-les, canviar-les de posició i retirar-les.  

El Contractista adjudicatari, recollirà obligatòriament en el seu Pla de Seguretat i Salut, les 

condicions tècniques i resta d’especificacions anomenades en l’apartat anterior. Si el Pla de 

Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes previsions, ho farà amb idèntica composició i 

format, per a facilitar la seva comprensió i en el seu cas, la seva aprovació. 

 

2.2.1 Baranes de seguretat 
 

El material a utilitzar i els seus components, seran nous. 

Cartutxos de sustentació 

Fabricats i comercialitzats en PVC. 

Peus drets 
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Els suports seran peus drets comercialitzats d'acer, embeguts al formigó mitjançant 

basquits. Es podrà fer servir qualsevol altre mètode que compleixi amb la normativa 

vigent. 

Barana. 

La barana es formarà amb fusta de pi immobilitzada amb filferro, sobre l'angle suport dels 

peus drets, amb qualsevol altre mètode que compleixi la normativa vigent. 

Senyalització 

Els peus drets i la fusta que formen aquesta barana, es subministraran a obra pintades en 

franges alternatives de colors groc i negre. 

Entornpeu 

L’entornpeu serà de fusta, igualment senyalitzat mitjançant pintura a franges alternatives, 

en colors groc i negre, per evitar, a més, el seu  ús per a d’altres menesters. 

Normes d’obligat compliment per al muntatge de baranes de fusta sobre peus drets per inca a la 

vora de forats o lloses 

- Rebre la corda d’alpinisme a la qual s’han de subjectar els arnesos de seguretat dels 

muntadors de baranes. 

- Replantejar correctament els basquits per rebre l'extrem del peu dret en l'armadura 

perimetral del formigó. Comprovar la correcció i verticalitat, corregir les errades i 

formigonar. 

- Rebre els peus drets ordenadament sobre el lloc de muntatge. Procedir a muntar-los 

ordenadament, cadascun en el seu lloc d'inca. 

- Rebre ordenadament sobre el lloc del muntatge, la fusta que conformen els passamans i 

tram intermedi. Fer de la mateixa manera la recepció de l´entornpeu. 

- Per mòduls formats entre dos peus drets consecutius, muntar els elements constitutius 

de la barana per aquest ordre: entornpeu, passamans, barra intermèdia. Repetir la 

operació d'idèntica manera en el següent mòdul i així successivament fins acabar-la. 

Normes de seguretat d’obligat compliment pels muntadors del sistema de protecció mitjançant 

baranes. 

- No descuidar la constant subjecció amb l’arnés de seguretat, classe C, especialment 

dissenyat per poder esmorteir la caiguda sense danys. 

- El muntatge del sistema de protecció mitjançant baranes seguirà els plànols que, li faciliti 

l´Encarregat de Seguretat o el Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra, que han estat 

elaborats per tècnics. Els suports i altres components, han estat calculats per la seva 

funció específica. 

- Introduir al seu lloc els peus drets, un cop extreta cada una de les seves tapes. 

- Muntatge de l'entornpeu. 

- Instal·lar el tram intermedi de fusta. D’aquesta forma el conjunt a més de seguretat, 

tindrà major consistència. 
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- Per últim, muntar el passamans de fusta. 

El material i components a utilitzar han de ser nous, a estrenar. Avisar, en cas contrari, a 

l´Encarregat de Seguretat o Coordinador de Seguretat i Salut. Així s'ha valorat en el Pressupost. 

Per aquest treball i per la seva seguretat, és obligatori la utilització dels següents equips de 

protecció individual: 

- Casc de seguretat, per evitar els cops al cap. 

- Guants de loneta i cuir. 

- Botes de seguretat amb plantilla contra els claus i puntera reforçada, per que subjecti els 

cargols en els diversos moviments que es deuen realitzar i evitar les relliscades, punxades 

i cops. 

- Cinturó de seguretat, classe C. 

 

2.2.2 Passarel·les de seguretat de fusta amb baranes sobre rases i altres forats 
horitzontals 

 

S’han dissenyat per que serveixin de comunicació entre dos punts separats per un obstacle que 

hagi de salvar-se. S’han previst sensiblement horitzontals, en cas de ser inclinades seria un màxim 

de 30º sobre la horitzontal. Per inclinacions superiors s’utilitzaran escales de seguretat de tipus 

convencional a base d'esglaons. El material a utilitzar serà nou, a estrenar. 

Material 

El material a utilitzar és la fusta de pi, per la formació de la plataforma de trànsit; es 

construirà mitjançant taulons units entre si. 

Mode de construcció 

La fusta s’unirà mitjançant claus. En cada extrem de recolzament del terreny, es muntarà 

un ancoratge efectiu, mitjançant l’ús de rodons d'acer corrugat doblegat en fred, passants 

a través de la plataforma de la passarel·la i doblegats sobre la fusta, per garantir la 

immobilitat. Els rodons no produiran ressalts. 

Ancoratges 

Formats per rodons d'acer corrugat, per clavar al terreny. Un dels seus extrems estarà 

tallat en bisell per facilitar la seva clava a cop de mall.  

Baranes 

Peus drets tipus “sargent” amb pintura anticorrosiva, subjectes a la vora dels taulons 

mitjançant accionament dels cargols d’immobilització. 

Passamans 
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Format per tubs metàl·lics o fusta. Barra intermèdia, formada per tubs metàl·lics o fusta. 

Entornpeu construït amb fusta. Existirà un manteniment permanent d’aquesta protecció. 

 

2.2.3 Viseres xapa metàl·lica sobre perfileria  
 

El material a utilitzar serà nou, a estrenar.  

Ancoratges per conformar l'estructura de biga de suport 

Formats per rodons d'acer corrugat doblegat en fred. 

Entramat de bigues principal 

Format por perfils laminats 

Entramat de bigues transversal 

Format per angulars d’acer rebuts bulonant a l'entramat de bigues principal. 

Xapa metàl·lica de cobriment 

Xapa metàl·lica de 3 mm d’espessor, rebuda per bulons a l’entramat de bigues 

transversal. 

 

Normes de seguretat d'obligat compliment pel muntatge de viseres resistents de xapa metàl·lica 

sobre perfileria metàl·lica 

- Instal·lar els ancoratges pels arnesos de seguretat dels muntadors. 

- Durant la fase d'armat, es rebran a la ferralla las plaques dels ancoratges per l'entramat 

de bigues. Comprovar la correcció de l'execució, corregir errades i formigonar. 

- En el sòl, muntar un mòdul format por dos bigues metàl·liques principals i les 

corresponents transversals. 

- Rebre sobre les bigues transversals les xapes i bulonar-les. 

- Amb l’ajuda de la grua, hissar-lo fins el seu lloc de muntatge, embridar e immobilitzar. Els 

treballadors estaran subjectes amb cinturons de seguretat classe C. 

- Repetir les operacions descrites, amb la resta dels mòduls. 

- La guia d'un mòdul suspès a ganxo de grua, es realitzarà mitjançant cordes de guia segura 

de càrregues. Queda prohibida, per insegura, la guia directa a mà o braç. 

- Pel desmuntatge, procedir amb els passos i condicions descrites, però en ordre invers. 

- Els ancoratges s’eliminaran mitjançant tenalla "cortafríos". 

 

Normes de seguretat d'obligat compliment pels muntadors del sistema de protecció mitjançant 

viseres 
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- S’ha d’utilitzar cinturó de seguretat de classe C. 

- El muntatge ha de seguir escrupolosament els plànols que pel muntatge li faciliti el 

Coordinador de Seguretat i Salut o l´ Encarregat de Seguretat de l'obra i que han estat 

confeccionats per tècnics. 

- El material a utilitzar ha de ser nou, a estrenar. 

- Pel muntatge existeixen unes normes que complir en quant a la modulació del mateix. El 

Coordinador de Seguretat i Salut o l´ Encarregat de Seguretat ha d’explicar-ho 

prèviament, abans d’iniciar el treball. 

 

2.2.4 Viseres lleugeres de retenció de petits objectes 
 

El material a utilitzar serà nou, a estrenar.  

Ancoratges per a l’entramat de bigues 

Formats per rodons d'acer corrugat doblegat en fred conformats i rebuts segons els 

plànols. 

Malla electrosoldada lleugera 

Format per malla electrosoldada d'acer formant quadrícula de 10x15 cm., rebuda soldada 

a l'entramat de bigues lleugeres. 

Làmina de retenció 

Làmina de PVC, resistent, termofixada al vapor sec entorn a la malla per ambdues cares. 

 

Normes de seguretat d'obligat compliment per al muntatge de viseres lleugeres de retenció de 

objectes petits 

- Instal·lar els ancoratges pels cinturons de seguretat dels muntadors. 

- Durant la fase d'armat, rebre la ferralla, les omegues d'ancoratge e immobilitzar amb 

filferro. Comprovar la correcció de l'execució, corregir errors i formigonar. 

- En taller, muntar els mòduls formats per tubs, la malla electrosoldada i la làmina de PVC. 

- Amb l’ajuda de la grua, hissar-los a la seva posició definitiva, passar-los entre les omegues 

i immobilitzar. Els treballadors estaran subjectats amb cinturons de seguretat classe C. 

- Repetir les operacions descrites amb la resta dels mòduls fins acabar la protecció. 

- Pel desmuntatge, seguir el procediment i condicions descrites, però en l’ordre invers. 

- La guia d’un mòdul suspès a ganxo de grua, es realitzarà mitjançant cordes de guia segura. 

Queda  prohibida la guia directa a mà o a braç per insegura. 

- Les omegues s’eliminaran amb tenalles "cortafríos". 
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Normes de seguretat d’obligat compliment pels muntadors del sistema de protecció mitjançant 

viseres 

- S’ha d’utilitzar un arnés de seguretat de classe C, que s’ha de mantenir amarrat en els 

llocs apropiats. 

- Es seguiran escrupolosament els plànols que pel muntatge faciliti el Coordinador de 

Seguretat i Salut o l´Encarregat de Seguretat de l’obra. 

- El material a utilitzar ha de ser nou, a estrenar. 

- Pel muntatge existeixen unes normes que cal complir en quant a la modulació del mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut o l´Encarregat de Seguretat ha d’explicar-les 

prèviament, abans d’iniciar el treball. 

 

2.2.5 Transformadors d’energia elèctrica amb sortida a 24 volts 
 

Per la seguretat en la utilització racional de l’energia elèctrica, es preveu la utilització de 

transformadors de corrent amb sortida a 24 v., la seva missió és la protecció del risc elèctric en 

llocs humits o a l’aire lliure. 

Norma d’obligat compliment 

L’alimentació elèctrica d’il·luminació o de subministrament a les màquines - eina que 

s’hagin d’utilitzar en llocs de molta humitat, (zones mullades, entollades i assimilables), es 

realitzarà a 24 v., utilitzant el transformador específic per l'ocasió. 

Aquesta  norma serà complida per tots els operaris de l'obra, independentment de la 

contracta a la qual pertanyin o bé treballin com a autònoms. 

 

2.2.6 Bastida metàl·lica tubular recolzada 
 

Normes de seguretat per l’ús de bastides metàl·liques tubulars recolzades 

- Les Bastides de prevenció es muntaran d’acord amb les instruccions contingudes en 

l'opuscle de muntatge facilitat pel fabricant. 

- El contractista principal és responsable d'aconseguir ordenar i executar aquest muntatge 

segons les instruccions de l’opuscle o manual facilitat pel fabricant. 

- En el cas d’haver desaparegut del mercat el fabricant o la marca comercial, el muntatge 

s’efectuarà d’acord amb les instruccions de l’opuscle d’un model similar al que es va a 

muntar. 
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2.2.7 Visera de fusta sobre perfileria, recolzada en cindri 
 

Estarà constituïda per taulons de fusta de resistència suficient fixats a una estructura de perfilaria 

muntada en cindri. El vol de la visera serà la marcada pel fabricant, els plànols o pel director 

d'obra en cas de dubte. 

 

2.2.8 Tancament de la obra mitjançant tanca de malla electrosoldada tipus "Rivisa" 
 

Estarà format per base de formigó reforçat provist de quatre forats per diferents posicionaments 

del panell, amb accessoris de fixació per evitar pèrdues. Bastidor de malla 200x100 mm, ∅ 

filferros 5mm (horitzontals) i 4 mm (verticals), plegat longitudinalment per millorar la seva 

rigidesa, amb pals de ∅ 40 mm soldats, acabat galvanitzat en calent. Amb part proporcional de 

portes d’obertura, amb acoblament mitjançant frontisses adaptables a qualsevol bastidor. 

 

2.2.9 Element de protecció de pantalla durant la seva excavació 
 

D’acer de 8 mm de grossor amb unes dimensions totals de 2,50m x 1,50m, inclou elements 

d’ancoratge a l’interior de la pantalla per la part inferior i ganxo per la seva manipulació amb grua 

en la part superior. 

 

2.2.10 Barrera de seguretat "New Jersey" 
 

Les barreres seran prefabricades de formigó, de perfil simètric i amb una alçada mínima de 65 cm, 

i de longitud variable. 

 

2.2.11 Passarel·les de seguretat sobre rases i forats horitzontals 
 

Passarel·les de seguretat sobre rases i forats horitzontals, formades per un entramat de tauler de 

resistència suficient i baranes tipus sargent, amb passamans, barra intermèdia i entornpeu 

adequat. 

 

2.2.12 Cordes fixadores per arnesos de seguretat 
 

El material a utilitzar serà nou, a estrenar.  
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Cordes 

fabricades en poliamida 6.6 industrial i certificat de resistència a la tracció emès pel 

fabricant. Estaran etiquetades certificades N per AENOR. 

Llaços de subjecció 

Llaços de fixació, compostos amb nusos de mariner. 

Substitució de cordes 

Les cordes fiadores pels cinturons de seguretat seran substituïdes d'immediat quan: 

- Tinguin en la seva longitud fils trencats. 

- Estiguin brutes de formigó o amb adherències importants. 

- Estiguin cremades per alguna gota de soldadura o qualsevol altre causa. 

- Cada corda fiadora s’inspeccionarà detingudament abans del seu ús. 

 

2.2.13 Ancoratges especials per ancoratge dels arnesos de seguretat 
 

El material a utilitzar serà nou, a estrenar.  

Ancoratges 

Fabricats en acer corrugat, doblegat en fred segons el disseny dels plànols. 

Disposició en obra 

Segons el disseny dels plànols. El Pla de Seguretat al llarg de la seva posta en obra, 

subministrarà els plànols d’ubicació exacta segons les diverses necessitats de prevenció 

que apareguin. 

 

2.2.14 Extintors d’incendis 
 

Els extintors a muntar en l’obra seran nous, a estrenar. Els extintors a instal·lar seran els coneguts 

amb el nom de "tipus universal" donades les característiques de l’obra a construir. S’instal·laran a 

les oficines de l’obra, independentment de que l’empresa que els utilitzi sigui principal o 

subcontractada, als magatzems amb productes o materials inflamables, al quadre general elèctric, 

als quadres de màquines fixades d’obra, i a d’altres punts que a judici del Coordinador de 

Seguretat o la Direcció Facultativa siguin necessaris. 

Manteniment dels extintors d’incendis 

Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat pel seu 

fabricant. 
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Normes de seguretat per la instal·lació i ús dels extintors d’incendis 

S'instal·laran sobre patilles d'on penjar-los o sobre carro, segons les necessitats d'extinció 

previstes.  

En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on es col·loqui l’extintor i en mida gran, 

s’instal·larà una senyal normalitzada amb la paraula EXTINTOR. 

 

2.2.15 Interruptor diferencial de 300 miliampers 
 

Descripció tècnica 

Interruptor diferencial de 300 miliampers comercialitzat, per la xarxa de força; 

especialment calibrat selectiu, ajustat per entrar en funcionament abans que ho faci el del 

quadre general elèctric de l’obra, amb el que està en combinació junt amb la xarxa 

elèctrica general de presa de terra de l'obra. 

Instal·lació 

Als quadres secundaris de connexió de força. S’instal·laran als punts senyalats en els 

plànols. 

Manteniment 

Es revisaran diàriament abans de començar els treballs de l'obra, procedint a substituir-los 

immediatament en cas d’avaria. 

Diàriament es comprovarà que no han estat pontejats. En cas afirmatiu, s’eliminarà el 

pont i s’investigarà qui és l’autor, amb la finalitat d’explicar-li la perillositat de la seva 

acció i conèixer les causes que el va portar a fer-ho, per tal d’eliminar riscos futurs. 

 

2.2.16 Connexions elèctriques de seguretat 
 

Totes les connexions elèctriques de seguretat s’efectuaran mitjançant connectors o empalmadors 

estancs d’intempèrie. Tampoc s’acceptaran aquells empalmes directes a fils, a fi de que quedin 

protegits de forma totalment estanca, mitjançant l’ús de fundes termoretràctils aïllants o amb 

cinta aïllant d’auto-fossa en una única peça, per auto contacte. 

 

2.2.17 Cordes auxiliars, guia segura de càrregues suspeses a ganxo de grua 
 

Noves a estrenar, fabricades en poliamida 6.6 industrial amb un diàmetre de 12 mm. 
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Normes pel maneig de les cordes de guia segura de carregues suspeses a ganxo de grua 

- Tota càrrega suspesa a ganxo de grua que necessiti ser guiada per evitar moviments 

estarà dotada d’una corda de guia. 

- Queda totalment prohibit per perillós: rebre càrregues parant-les directament amb les 

mans sense utilitzar cordes de guia. 

 

2.2.18 Portàtils de seguretat per il·luminació elèctrica 
 

Seran nous, a estrenar. Estaran formats pels següents elements: 

- Portalàmpades estancs amb reixa antiimpactes, amb ganxo per penjar i mànec de 

subjecció de material aïllant de l'electricitat. 

- Mànega antihumitat de la longitud que es necessiti per cada cas, evitant deixar-la sobre el 

paviment sempre que sigui possible. 

- Preses corrents per accionador estanc d'intempèrie. 

 

Normes de seguretat de obligat compliment 

- Es connectaran a les preses instal·lades als quadres elèctrics de distribució de zona. 

- Si el lloc d’utilització és humit, la connexió elèctrica s’efectuarà a través de 

transformadors de seguretat a 24 volts. 

 

Responsabilitat 

L’empresari principal serà responsable directe de que tots els portàtils d’obra compleixin amb 

aquestes normes, especialment els utilitzats per autònoms o subcontractistes de l'obra, 

independentment del seu ofici o funció, i especialment si el treball es realitza en zones humides. 

 

2.2.19 Interruptors diferencials de 30 miliampers 
 

Nous, a estrenar 

Tipus de mecanisme 

Interruptor diferencial de 30 mA comercialitzat, per la xarxa d’enllumenat; instal·lat en el 

quadre general elèctric de l’obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de presa 

de terra de l'obra. 

Instal·lació 
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En el quadre general d’obra, de connexió per il·luminació elèctrica de l’obra.  

Manteniment 

Es revisarà diàriament, procedint a la seva substitució immediata en cas d’avaria. 

 

2.2.20 Xarxa de presa de terra normalitzada general de l'obra 
 

Xarxa de presa de terra normalitzada, formada por cable de coure nu, pica, placa, presilles de 

connexió, arqueta de fàbrica per connexió, dotada de tapa de formigó i tub passacables. 
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3 Condicions a complir pels equips de protecció individual 
 

3.1 Condicions generals 
 

S’especifica com a condició expressa que: tots els equips de protecció individual utilitzables en 

aquesta obra, compliran les següents condicions generals: 

- Tindran la marca CE, segons les normes EPI. 

- Els equips de protecció individual que compleixin amb la indicació expressada en el punt 

anterior, tenen autoritzat el seu ús durant el seu període de vigència. 

- Els equips de protecció individual en ús que estiguin trencats, seran substituïts 

immediatament. 

 

3.2 Condicions tècniques específiques de cada equip de protecció 
individual, junt amb les normes per la utilització d’aquests equips 

 

A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual junt amb les normes que s’han  

d’aplicar per la seva utilització: 

- Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà reemplaçat 

de forma immediata. 

- Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, han estat valorades 

segons les fórmules de càlcul de consums d’equips de protecció individual.. 

- La variació amb respecte al nombre previst de contractació ha quedat justificada en els 

càlculs de la planificació de l’execució realitzats en la Memòria d’aquest Estudi de 

Seguretat i Salut, segons el següent desglossat expressat a continuació. 

 

3.3 Condicions tècniques específiques de cada equip de protecció 
individual, junt amb les normes per l’ús d’aquests equips. 

 

A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual que s’utilitzaran, junt amb les 

normes que s’han d'aplicar per la seva utilització: 

Botes aïllants de l’electricitat 

- Especificació tècnica: Unitat de parell de botes fabricades en material aïllant de 

l’electricitat. Comercialitzades en diferents talles. Dotades de sola contra els 

esllavissaments, per protecció de treballs en baixa tensió. Amb marca CE., segons normes 

E.P.I. 
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- Obligació d’utilització: Tots aquells treballadors que  instal·lin o manipulin conductors 

elèctrics, quadres i mecanismes de la instal·lació elèctrica provisional d’obra i aquells que 

hagin de treballar per qualsevol causa en els quadres elèctrics d’aparells, equips i 

maquinària d’obra en tensió o sota sospita de que puguin fer-ho. 

 

Botes de PVC, impermeables 

- Especificació tècnica: Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC., o goma, 

de mitja canya. Comercialitzades en diferents talles; amb taló i empenya reforçats. 

Coberta en loneta de cotó resistent, amb plantilla contra la suor. Sola dentada contra els 

esllavissaments. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 

- Obligació d’utilització: Tots aquells treballadors que hagin de caminar o estar sobre sols 

enfangats, mullats o inundats. També s’utilitzaran per idèntiques circumstàncies, en dies 

plujosos. 

 

Botes de seguretat de PVC amb plantilla de seguretat i puntera reforçada 

- Especificació tècnica: Unitat de parell de botes de seguretat. Comercialitzades en 

diferents talles. Fabricades en clorur de polivinil o goma; de mitja canya, amb taló i 

empenya reforçat.. Coberta en loneta resistent. Dotada de puntera i plantilla metàl·liques 

embegudes en el PVC, i amb plantilla contra la suor. Amb sola dentada contra els 

esllavissaments. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 

- Obligació d’utilització: En la realització de qualsevol treball amb la existència del risc de 

trepitjades sobre objectes punxants o tallants en ambients humits, entollats o amb 

formigons frescos. 

 

Cascos protectors auditius 

- Especificació tècnica: Unitat de cascos auriculars protectors auditius esmorteïdors de 

sorolls per les orelles. Fabricats amb casquets auriculars ajustables amb alfombretes 

recanviables per ús optatiu amb o sense el casc de seguretat. Amb marca CE., segons 

normes E.P.I. 

- Obligació d’utilització: En la realització o treballant en presència de soroll amb pressió 

igual o superior a 80 dB mesurats amb sonòmetre en l'escala 'A'. 

 

Casc de seguretat classe N 

- Especificació tècnica: Unitat de casc de seguretat, classe N, amb arnés d’adaptació de 

recolzament sobre el crani amb cintes tèxtils d’esmorteir i contra la suor del front. Amb 

marca CE., segons normes E.P.I. 
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- Obligació d’utilització: Durant tota la realització de l'obra i en tots els llocs, amb excepció 

de l'interior de tallers, instal·lacions provisionals pels treballadors, oficines i en l'interior 

de cabines de maquinària i sempre que no existeixin riscos pel cap. 

 

Cinturó de seguretat de subjecció classe A  

- Especificació tècnica: Unitat de cinturó de seguretat de subjecció per treballs estàtics, 

classe A, tipus 1. Format per faixa dotada de sivella de tancament, argolla en D de penjat 

d'acer estampat. Corda fixadora de un metre, de longitud i mosquetó d’ancoratge en 

acer. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 

- Obligació de la seva utilització: En la realització de tot tipus de treballs estàtics amb risc de 

caiguda d'alçada, continguts en la anàlisis de riscos de la Memòria. 

 

Cinturó de seguretat anticaigudes classe C 

- Especificació tècnica: Unitat de cinturó de seguretat contra les caigudes, classe C, tipus 1. 

Format per faixa dotada de sivella de tancament; arnés unit a la faixa dotat de argolla de 

tancament; arnés unit a la faixa per passar per l’esquena, espatlles i pit, completat amb 

perneres ajustables. Amb argolla en D d’acer estampat pel penjament; ubicada a la 

creueta de l'arnés a l’esquena; corda d’ancoratge de 1 m., de longitud, dotada d’un 

mecanisme esmorteïdor i d’un mosquetó d’acer per l'ancoratge. Amb marca CE., segons 

normes E.P.I. 

- Obligació de la seva utilització: En tots aquells treballs amb risc de caiguda d'alçada 

definides en la Memòria dins de l’anàlisi de riscos detectables. Treballs de: muntatge, 

manteniment, canvi de posició i desmantellament de totes i cada una de les proteccions 

col·lectives. Muntatge i desmuntatge de bastides metàl·liques modulars. Muntatge, 

manteniment i desmuntatge de grues torre. 

 

Cinturó porta eines 

- Especificació tècnica: Unitat de cinturó porta eines format por faixa con sivella de 

tancament, dotada de bossa de cuir i arnells tipus canana amb passador d’immobilització, 

per penjar fins 4 eines. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 

- Obligació de la seva utilització: En la realització de qualsevol treball fora de tallers que 

requereixin un mínim d’eines i elements auxiliars. 

 

Vestit impermeable de PVC 

- Especificació tècnica: Unitat de vestit impermeable per treballar. Fabricat en els colors: 

blanc, groc, taronja, en PVC., termosoldat; format per jaqueta i pantaló. La jaqueta està 

dotada de dos butxaques laterals davanters i de tancament per abotonadora simple. El 
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pantaló es subjecta i ajusta a la cintura mitjançant cinta de cotó embeguda en el mateix. 

Amb marca CE., segons normes E.P.I. 

 

Calçat de seguretat  

- Especificació tècnica: Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos als peus. 

Fabricat en cuir. Comercialitzats en diferents talles; amb el taló amb esmorteïment, dotats 

amb plantilla antipunxades i puntera metàl·lica ambdues aïllades; amb sola dentada 

contra les relliscades, resistents a la abrasions. amb marca CE., segons normes E.P.I. 

- Obligació d’utilització: Tots els treballadors de l'obra. 

 

Mascareta de paper filtrant contra la pols 

- Especificació tècnica: Unitat de mascareta simple, fabricada en paper filtre antipols, per 

retenció mecànica simple. Dotada de bandes elàstiques de subjecció al cap i adaptador 

d’alumini protegit per la cara. amb marca CE., segons normes E.P.I. 

- Obligació d’utilització: A qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb 

concentració de pols a l'ambient. 

 

Armilla reflectant 

- Especificació tècnica: Unitat d’armilla reflectant per ser vist en llocs amb insuficient 

il·luminació, format per: peto i esquena. Fabricat en teixits sintètics reflectants o 

catadiòptrics amb colors: blanc, groc o ataronjat. Ajustable a la cintura per medi d’unes 

cintes "Velkro". 

- Obligació d‘utilització: Es preveu exclusivament per a la realització de treballs en llocs amb 

poca il·luminació. 
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4 Senyalització de l’obra 
 

4.1 Senyalització de riscos en el treball 
 

Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril de 1.997. 

Desenvolupa els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 

8 de novembre de 1.995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

En els Amidaments i Pressupost, s’especifiquen: el tipus, model, mida i material de les senyals 

previstes per a ser utilitzades en la obra. Seran noves, a estrenar.  

Normes per al muntatge de les senyals 

- Està previst el canvi d’ubicació de cada senyal mensualment com a mínim per a garantir la 

seva màxima eficàcia. Es pretén que per integració en el paisatge habitual de l’obra no 

sigui ignorada pels treballadors. 

- Les senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o 

informació que anunciïn sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva 

retirada. 

- S'instal·laran als llocs i a les distàncies que s'indiquen als esquemes específics de 

senyalització. 

- Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi 

l'eficàcia de la senyalització vial instal·lada en aquesta obra. 

 

Normes de seguretat d'obligat compliment pels muntadors de la senyalització vial 

- La senyalització de riscos en el treball es munta, manté i desmunta per normal general, 

amb l'obra en funcionament, per lo que s’hauran d’extremar les precaucions. 

- Per aquest treball i per la seva Seguretat, és obligatori que s’utilitzi el següent llistat 

d’equips de protecció individual: casc de seguretat, roba de treball, guants de loneta i 

cuir, botes de seguretat i cinturó de seguretat classe C. 

 

4.2 Senyalització vial 
 

Aquesta senyalització complirà amb el nou Codi de la Circulació i amb el contingut de la “Norma 

de carreteras 8.3-IC, senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació d’obres fixes fora de 

poblat" promulgada pel Ministeri de Foment, que no es reprodueixen aquí per economia 

documental. 

En els Amidaments i Pressupost s’especifiquen el tipus, model, mida i material de cada una de les 

senyals previstes per ser utilitzades en l’obra. 
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L’objectiu de la senyalització vial d’aquesta obra es doble, és a dir, pretén protegir als conductores 

de la via respecte de riscos a tercers per l’existència d’obres, i a més, protegir als treballadors de 

l’obra dels accidents causats per la irrupció dels vehicles a l’interior de l’obra. 

 

Descripció tècnica 

Seran noves, a estrenar. Senyal de tràfic normalitzada segons la norma de carreteres "8.3-

IC" - Senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació d’obres fixes en vies fora de 

poblat. Amb la finalitat de no augmentar innecessàriament el text d’aquest Plec de 

Condiciones de Seguretat i Salut, s'han de donar per transcrites en ell les literatures dels 

amidaments referents a la senyalització vial, la seva reiteració és innecessària. 

 

Normes para al muntatge de les senyals 

- No s’instal·laran als passeigs o vorals, ja que constituiria un obstacle fix temporal per la 

circulació. 

- Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades o amb materials no cohesionats, 

s’instal·laran sobre els peus drets metàl·lics i trípodes que els hi són propis. 

- Les senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o 

informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva 

retirada. 

- S’instal·laran en els llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de 

senyalització vial. 

- Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi 

l'eficàcia de la senyalització vial instal·lada en aquesta obra. 

 

Normes de seguretat d’obligat compliment per els muntadors de la senyalització vial 

- Les senyals quedaran perfectament visibles. 

- Avisar al Coordinador de Seguretat i Salut o a l´Encarregat de Seguretat per que es canviï 

d’immediat el material utilitzat o seriosament deteriorat. En aquest Projecte el material 

de seguretat s’abona; s’exigeix, per tant, nou a estrenar. 

- S’haurà d’estar vestit amb l’armilla reflectant. 

- Les senyals metàl·liques són pesades, es carregaran a braç i espatlla amb compte. 

- Tenir sempre present que la senyalització vial es munta, manté i desmunta generalment, 

amb la via oberta al tràfic rodat. Són fases d’alt risc. S’extremaran les precaucions. 

- Per aquest treball i per la seva Seguretat, és obligatori l’ús del següent llistat d’equips de 

protecció individual: casc de seguretat, roba de treball, guants de loneta i cuir, botes de 

seguretat, cinturó de seguretat, classe C i armilla reflectant.  
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5 Detecció i mesures de seguretat dels riscos higiènics 
 

El constructor adjudicatari, està obligat a recollir en el seu Pla de Seguretat i Salut i realitzar a 

continuació, les mesures tècniques dels riscos higiènics, bé directament, o mitjançant la 

col·laboració o contractació amb uns laboratoris, mútues patronals o empreses especialitzades, 

amb la finalitat de detectar i avaluar els riscos higiènics previstos o que poguessin detectar-se. Les 

avaluacions a realitzar, quan el Coordinador ho  estimi necessari o a iniciativa pròpia del 

Constructor adjudicatari seran les següents: 

- Presència de gasos tòxics. 

- Nivell acústic. 

- Identificació i avaluació de la presència de dissolvents orgànics. 

Aquestes mesures i avaluacions es realitzaran mitjançant l’ús del material tècnic especialitzat, 

utilitzat per personal qualificat.  

Els informes d’estat i avaluació, seran donats al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 

durant l’execució de la obra, per a la presa de decisions. 
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6 Avaluació de les alternatives proposades pel Pla de Seguretat i 
Salut 

 

L’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, per avaluar les alternatives proposades pel Contractista 

adjudicatari en el seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzarà els següents criteris tècnics: 

1º Respecte a la protecció col·lectiva: 

1. El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta alternativa, no 

tindran més riscos o de major gravetat, que els que tingui la solució d’un risc decidida en 

aquest treball.  

2. No pot ser substituïda per equips de protecció individual. 

3. No augmentaran els costos econòmics previstos. 

4. No implicarà un augment del termini d’execució d’obra. 

5. No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

6. Les solucions previstes en aquest Estudi de seguretat, que estiguin comercialitzades amb 

garanties de bon funcionament, no podran ser substituïdes per altres de tipus artesanal, 

(fabricades en taller o en l’obra), llevat que aquestes es justifiquin mitjançant un càlcul 

exprés, la seva representació en plànols tècnics i la firma d’un tècnic competent. 

 

2º Respecte als equips de protecció individual: 

1. Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en aquest Estudi de 

Seguretat. 

2. No augmentaran els costos econòmics previstos, llevat si s’efectua la presentació d’una 

complerta justificació tècnica, que raoni la necessitat d’un augment de la qualitat decidida 

en aquest Estudi de Seguretat. 

 

3º Altres assumptes: 

1. El Pla de Seguretat i Salut, ha de contestar fidelment a totes les obligacions contingudes 

en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

2. El Pla de Seguretat i Salut, reproduirà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, 

amb la finalitat d’abreujar en tot lo possible, el temps necessari per realitzar el seu anàlisi 

i procedir als tràmits d’aprovació. 
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7 Legislació aplicable a l’obra 
 

- Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

- R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. Disposicions mínimes de Seguretat en les obres de 

construcció. Deroga el R.D. 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió de Estudi de Seguretat e 

Higiene en projectes d’edificacions i obres públiques. 

- R.D. 485/1997 de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat en matèria de 

senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

- R.D. 486/97 de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

Al capítol 1 s’exclouen les obres de construcció. Modifica i deroga alguns capítols de 

l’Ordenança de Seguretat e Higiene en el treball. 

- R.D. 487/1997 de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació manual de carregues que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, per 

als treballadors. 

- R.D. 488/1997 de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball 

amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

- R.D. 39/1997 de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció 

- R.D. 664/1997 de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb la 

exposició a agents biològics durant el treball. 

- R.D. 665/1997 de 12 de maig. Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- R.D. 773/1997 de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a l’ús 

pels treballadors d’equips de protecció individual. 

- R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització 

per part dels treballadors dels equips de treball. 

- O. de 31 d’agost de 1987. Senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació d’obres 

fixades en vies fora de poblat. Norma de Carreteres 8.3-IC. 

- O. de 23 de maig de 1977. Reglamentació d’aparells elevadors para obres. Modificació: O. 

de 7 de març de 1981 

- O. de 28 de juny de 1988. Introducció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament 

de Aparells d’elevació i Manutenció referent a grues-torre desmuntables per obres. 

Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 

- R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors front als riscos derivats de 

l´exposició al soroll durant el treball. 

- Text Refòs de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Reial Decret-Legislatiu 1/1995, de 24 

de març, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 

- R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es  regulen les condicions per la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 

Queden derogades les Normes Tècniques Reglamentàries i els corresponents 

procediments de homologació, essent substituïdes pel marcatge CE. Modificat per O. de 

16 de maig de 1995 i pel R.D. 159/1995 de 3 de febrer. La O. de 6 de maig de 1994 

modifica el període transitori establert pel R.D. 1407/1992, de 20 de novembre. 

- Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió e Instruccions Tècniques Complementaries. D. 

2413/1973 de 20 de setembre. 
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- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. Rectificat en 

el BOE de 8 de març de 1969. 

- R.D. 1495/1986 de 26 de maig. Reglament de seguretat en les màquines. Correccions BOE 

4 d’octubre de 1986. 

- R.D. 1435/92 de 27 de novembre de 1992, reformat per RD. 56/1995 de 20 de gener. 

Disposicions d’aplicació de la directiva 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre màquines. 

- Reglament de recipients a pressió. D. 16 d’agost de 1969. Modificacions BOE 17 de febrer 

de 1972 i 13 de març de 1972. 

- ITC-MIE-APQ-005. Emmagatzematge d'ampolles i botellons de gasos comprimits, liquats i 

dissolts a pressió. O. de 21 de juliol de 1992. 

- R.D. 1942/1993. Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendio. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC Nº 2565, de 

27/01/1998). S’aprova el model del llibre d’incidències en obres de construcció. 

- Codi Civil. 

- Codi Penal. 
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8 Condicions de seguretat dels mitjans auxiliars, màquines i 
equips 

 

Es prohibeix el muntatge dels mitjans auxiliars (màquines i equips) de forma parcial, és a dir, 

ometent l’ús d'un o més d'un dels components amb els quals es comercialitzen per que 

compleixin amb la seva funció. 

L’ús, muntatge i conservació dels mitjans auxiliars, màquines i equips, es farà seguint estrictament 

les condicions de muntatge i ús segur, establertes en el manual d’ús editat pel fabricant. 

Tots els mitjans auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats els 

seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es prohibeix 

expressament la introducció en el recinte de l’obra, de mitjans auxiliars, màquines i equips que no 

compleixin la condició anterior. 

Si el mercat dels mitjans auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca CE, el 

Contractista adjudicatari, en el moment d’efectuar l’estudi per presentació de l'oferta d’execució 

de l’obra , han de tenir-los presents i incloure'ls-hi, per ser més segurs que els que no la 

posseeixen. 
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9 Condicions tècniques de les instal·lacions provisionals pels 
treballadors i àrees auxiliars de l’empresa 

 

Aquests serveis queden resolts mitjançant la instal·lació de mòduls metàl·lics prefabricats 

comercialitzats en xapa emparedada amb aïllament tèrmic i acústic, muntats sobre soleres 

lleugeres de formigó que garantien la seva estabilitat i bona anivellació. 

Materials 

Disposats segons els plànols d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

- Mòduls metàl·lics comercialitzats en xapa metàl·lica aïllant pintada contra la corrosió. 

S’han previst en l’opció de lloguer mensual. Dotats de la fusteria metàl·lica necessària per 

la seva ventilació, amb vidre simple a les finestres, que a la vegada, estaran dotades amb 

fulles practicables corredisses sobre guies metàl·liques, tancades mitjançant panys de 

pressió per mordasses simples. 

- Fusteria i portes de pas formades por estreps directes per mampara i fulles de pas de 

fusta, sobre quatre perns metàl·lics. Les fulles de pas dels lavabos i dutxes, seran de les de 

tipus rasgat 50 cm., sobre el paviment, amb tancament de maneta i pany. Les portes 

d’accés tindran panys a clau. 

 

Instal·lacions 

- Mòduls dotats de fàbrica, de fontaneria per aigua calenta i freda, i desguàs, amb les 

oportunes aixetes, boneres, desguàs, aparells sanitaris i dutxes. Totes les conduccions 

estan previstes en PVC. 

- D'electricitat muntada, iniciant-se des del quadre de distribució, dotat dels interruptors 

magnetotèrmics i diferencial de 30 mA.; distribuïda amb mànega contra la humitat, 

dotada de fil de presa de terra. 

 

Escomeses 

S’escometrà en els punts disponibles a peu del lloc de treball, donat que té aquests 

serveis. Les condicions tècniques i econòmiques considerades en aquest Estudi de 

Seguretat i Salut, són les mateixes que les assenyalades per l’ús d’aquests serveis en el 

Plec de Condicions Tècniques i Particulars del Projecte de l’obra o del contracte 

d’adjudicació. 

El subministrament d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans de que es realitzi 

l’oportuna escomesa elèctrica de l’obra, es realitzarà mitjançant la posta en marxa d’un 

grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gas-oil. Es considera un medi 

auxiliar necessari per l’execució de l’obra, conseqüentment no es valora en el pressupost 

de seguretat. L'escomesa d'aigua potable, es realitzarà a la canonada de subministrament 
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especial per l’obra, que té idèntic tractament econòmic que el desenvolupat en el punt 

anterior. 
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10 Condicions tècniques de la prevenció d’incendis 
 

Les obres poden incendiar-se com tothom sap, per tots els sinistres de transcendència 

àmpliament divulgats pels medis de comunicació social. Aquesta obra, com la majoria, està 

subjecte al risc d’incendi, conseqüentment per evitar-los o extingir-los, s’establiran les següents 

normes d’obligat compliment: 

1. Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització d’encenedors, realització de 

soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si abans no es disposa 

en el lloc de risc d’un extintor idoni per l’extinció del possible incendi. 

2. S’estableix com a mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma UNE 

23.110, aplicant-se per extensió, la norma CPI-96. 

3. A aquest Estudi de Seguretat i Salut, es defineixen una sèrie d’extintors aplicant les 

anomenades normes.  

 

Extintors d’incendis 

Els extintors a muntar en l’obra seran nous, a estrenar. Els extintors seran els coneguts 

amb els codis A, B i els especials per focs elèctrics. 

Llocs d’aquesta obra, en els que s’instal·laran els extintors d’incendis: Oficines de l’obra, 

independentment de que l’empresa que les utilitzi sigui principal o subcontractada, 

magatzems amb productes o materials inflamables, quadre general elèctric, i magatzems 

de material inflamable i altres llocs on  existeixi risc d’incendi. 

 

Manteniment dels extintors d’incendis 

Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat pel seu 

fabricant, que per aquesta obra. 

 

Normes de seguretat per la instal·lació i ús dels extintors d’incendis. 

S’instal·laran sobre patilles de penjament o sobre carro, segons les necessitats d’extinció 

previstes. 

En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on s’ubiqui l’extintor i en mida gran, s’instal·larà 

una senyal normalitzada amb la oportuna pictografia i la paraula EXTINTOR. 
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11 Formació i informació dels treballadors 
 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball segur a tot el 

personal al seu càrrec, de tal forma que tots els treballadors d’aquesta obra, haurà de tenir 

coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a tenir en 

compte, determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de 

protecció individual necessaris per la seva protecció.  

Està previst impartir formació als treballadors, amb el objectiu de cobrir els següents objectius 

generals: 

1. Divulgar els continguts preventius d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, una vegada 

convertit en Pla de Seguretat i Salut aprovat. 

2. Comprendre i acceptar la necessitat d’aplicació. 

3. Crear entre els treballadors un ambient de prevenció de riscos laborals. 

 

Per tot això, s’estableixen els següents criteris, per a que siguin desenvolupats pel Pla de 

Seguretat i Salut: 

1. El Contractista adjudicatari establirà al seu Pla de Seguretat i Salut quan s´impartirà la 

formació en prevenció de riscos laborals. 

2. El Pla de Seguretat recollirà l'obligació de comunicar a temps als treballadors les normes 

d'obligat compliment i l'obligació d´impartir la formació necessària en tots els temes 

generals de Seguretat i Salut i els específics per cada lloc de treball. 
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12 Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució de la 
protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual 

 

El Contractista adjudicatari proposarà al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 

l’execució de l’obra, dins del seu Pla de Seguretat i Salut, un Programa d'Avaluació del grau de 

compliment d’allò establert en el text d’aquest Plec de Condicions en matèria de prevenció de 

riscos laborals, capaç de garantir l’existència de la protecció decidida en el lloc i temps previstos, 

la seva eficàcia preventiva real i el manteniment, reparació i substitució, donat el cas, de totes les 

proteccions que s’ha decidit utilitzar. Aquest programa contindrà com a mínim: 

1. La metodologia constructiva a seguir pròpia del Contractista adjudicatari. 

2. La freqüència de les observacions o dels controls que va a realitzar 

3. Els itineraris per les inspeccions plantejades. 

4. El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques. 

5. El informe anàlisi, de l’evolució dels controls efectuats. 
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13 Accions a dur a terme en cas d’accident laboral 
 

13.1 Accions a seguir 
 

El Contractista adjudicatari queda obligat a recollir dins del seu Pla de Seguretat i Salut els 

següents principis de socors: 

1. A l’accidentat se li atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar l’agreujament o 

progressió de les lesions. 

2. En cas de caiguda des d'alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es 

suposarà sempre, que puguin existir lesions greus, s’extremaran les precaucions 

d’atenció primària en l’obra, aplicant les tècniques especials per la immobilització de 

l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 

3. En cas de gravetat manifesta s’evacuarà al ferit en ambulància, evitant la utilització dels 

transports particulars. 

4. El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que 

composi, la infraestructura sanitària amb la que conti, per garantir l’atenció correcta als 

accidentats i la seva segura evacuació.  

5. El Contractista adjudicatari comunicarà a través del Pla de Seguretat i Salut que 

composi, el nom i adreça del centre assistencial més proper, previst per l’assistència 

sanitària dels accidentats. El nom i adreça del centre assistencial, que es subministra en 

aquest Estudi de Seguretat i Salut, ha de entendre’s com a provisional ja que podrà ser 

canviat per el Contractista adjudicatari 

6. El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols, amb caràcters 

visibles, on s’indiqui clarament als treballadors el centre assistencial, adreça, telèfons de 

contacte etc.. 

7. El Contractista adjudicatari instal·larà el rètol precedent de forma obligatòria en l’oficina 

d’obra, en el vestuari, lavabos del personal, en el menjador i a l’interior de cada maletí 

farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es considera una condició 

fonamental per aconseguir la plena eficàcia de l’assistència sanitària en cas d’accident 

laboral. 
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13.2 Itinerari més adequat a seguir durant les possibles evacuacions 
d’accidentats 

 

El Contractista adjudicatari queda obligat a incloure en el seu Pla de Seguretat i Salut, un itinerari 

recomanat per evacuar els possibles accidentats, amb la finalitat d’evitar errors en situacions límit 

que poguessin agreujar les possibles lesions de l’accidentat. 

 

13.3 Comunicacions immediates en cas d’accident laboral 
 

El Contractista adjudicatari queda obligat a realitzar les accions i comunicacions que es 

contemplen en el quadre explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per un 

millor anàlisi de la prevenció decidida i la seva eficàcia: 

 

COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D´ACCIDENT LABORAL 

El Contractista adjudicatari inclourà, en el Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de 

comunicació immediata dels accidents laborals: 

 

Accidents de tipus lleu 

Al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada 

un d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la finalitat d´ investigar 

les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

A l’Autoritat Laboral: segons amb allò establert en la legislació laboral vigent. 

Accidents de tipus greu 

Al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de la obra: de tots i de 

cada un d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions 

oportunes. 

A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata,  amb la finalitat d´ investigar les 

seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

A l’Autoritat Laboral: segons allò que s’estableix a la legislació vigent laboral. 
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Accidents mortals 

Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les 

investigacions judicials. 

Al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de la obra: de tots i 

cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les causes i adoptar-se les correccions 

oportunes. 

A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata,  amb la finalitat d´ investigar les 

causes i adoptar les correccions oportunes. 

A l’Autoritat Laboral: segons allò que s’estableix a la legislació vigent laboral. 

 

13.4 Maletí farmaciola de primers auxilis 
 

A l’obra s’instal·larà un maletí farmaciola de primers auxilis, amb tots els articles que 

s’especifiquen a continuació: aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom 

o cristalmina, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil estèril, esparadrap antial·lèrgic, torniquets 

antihemorràgics, bossa per aigua o gel, guants esterilitzats, termòmetre clínic, apòsits 

autoadhesius, antiespasmódics, analgèsics, tònics cardíacs d’urgència i xeringues d'un sol ús. 
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14 Control d’entrega dels equips de protecció individual 
 

El Contractista adjudicatari, inclourà en el seu Pla de Seguretat i Salut, un model del part 

d’entrega d’equips de protecció individual que contindrà com a mínim les següents dades: 

1. Número del part. 

2. Identificació del contractista principal. 

3. Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista o autònom.  

4. Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 

5. Ofici que desenvolupa. 

6. Categoria professional. 

7. Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 

8. Signatura del treballador que rep l’equip de protecció individual. 

9. Signatura i segell de l’empresa principal. 
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15 Perfils i funcions del personal de prevenció 
 

Encarregat de Seguretat i Salut 

En aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia la prevenció i protecció 

decidides, es fa necessària l’existència d’un Encarregat de Seguretat, que serà contractat 

pel Contractista adjudicatari de l’obra. 

 

Perfil del lloc de treball de  l´Encarregat de Seguretat 

Auxiliar Tècnic d’obra, amb capacitat d’entendre i transmetre els continguts del Pla de 

Seguretat i Salut. 

 

Funcions de l´Encarregat de Seguretat. 

Es considera necessària la presència continua en l’obra d’un Encarregat de Seguretat que 

garanteixi amb la seva feina quotidiana, els nivells de prevenció plasmats en aquest Estudi 

de Seguretat i Salut amb les següents funcions tècniques, que es defineixen en el conjunt 

de riscos i prevenció detectats per aquesta obra. 

 

Funcions a realitzar per l´Encarregat de Seguretat 

- Seguirà les instruccions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució 

de l’obra. 

- Informarà puntualment de l’estat de la prevenció desenvolupada al Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. 

- Controlarà i dirigirà, seguint les instruccions del pla que origini aquest Estudi de Seguretat 

i Salut, el muntatge, manteniment i retirada de les proteccions col·lectives. 

- Dirigirà i coordinarà Colla de Seguretat i Salut. 

- Controlarà les existències i consums de la prevenció i protecció decidida al Pla de 

Seguretat i Salut aprovat i lliurarà als treballadors i visitants els equips de protecció 

individual. 

- Mesurarà el nivell de la seguretat de l’obra, compliment les llistes de seguiment i control, 

que donarà al cap d’obra per al seu coneixement i al Coordinador en matèria de Seguretat 

i Salut durant l’execució de l’obra, per a que prengui les decisions oportunes. 

- Realitzarà les medicions de les certificacions de Seguretat i Salut. 

- S’incorporarà com a vocal, al Comitè de Seguretat i Salut de l’obra.  
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Colla de seguretat 

Estarà formada per un oficial i dos peons. El Contractista adjudicatari, queda obligat a la 

formació d’aquestes persones en les normes de seguretat que s’inclouen dins del pla que 

origini aquest Estudi de Seguretat i Salut, per a garantir la eficiència de les seves funcions. 
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16 Normes d’autorització de l’ús de maquinària i de les màquines 
eina 

 

Amb la finalitat d’evitar en lo possible els accidents, s’implanta en aquesta obra l’obligació d’estar 

autoritzat a utilitzar una màquina o una determinada màquina eina. 

 

1º El Contractista adjudicatari, queda obligat a fer un document recollit en el seu Pla de 

Seguretat, i que constarà dels següents apartats:  

- Data: 

- Nom de l’interessat que queda autoritzat: 

- S’autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat per fer-ho: 

- Llistat de màquines que pot utilitzar: 

- Signatura: L’interessat. El cap d’obra. 

- Segell de constructor adjudicatari: 

 

2º Aquest document signat quedarà arxivat a l’oficina de l’obra a disposició del Coordinador 

de Seguretat i Salut i/o de la Direcció Facultativa. 
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17 Obligacions del contractista adjudicatari en matèria de Seguretat 
i Salut 

 

- Complir i fer complir en l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent de 

l’Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la Seguretat i Salut en el 

treball d’aplicació a l’obra. 

- Elaborar en el menor termini possible i sempre abans de començar l’obra, un Pla de 

Seguretat i Salut complint amb l’articulat del Reial Decret: 1.627/1.997 de 24 d’octubre., 

per la qual s’estableix el llibre d’incidències, que respectarà el nivell de prevenció definit 

en tots els documents d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. Requisit sense el qual no 

podrà ser aprovat. 

- Presentar el Pla de Seguretat a l’aprovació del coordinador de Seguretat i Salut abans del 

començament de l’obra. Realitzar diligentment els ajustos que siguin necessaris per a que 

l’aprovació pugui ser atorgada; i no començar l’obra fins que aquest tràmit hagi s'hagi 

completat 

- Lliurar el Pla de Seguretat aprovat, a les persones que defineix el Reial Decret 1.627/1.997 

de 24 d’octubre. 

- Notificar al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, amb 

15 dies d’antelació, la data en la que pensa començar els treballs, amb la finalitat de que 

pugui programar les activitats i assistir a la firma de l’acta de replanteig, ja que aquest 

document, és el que posa en vigència el contingut del Pla de Seguretat i Salut que 

s’aprovi. 

- En el cas de que pogués existir alguna diferència entre els Pressupostos de l’Estudi  de 

Seguretat i Salut i el del Pla de Seguretat i Salut que presenti el Contractista adjudicatari, 

acordar les diferències i donar la solució més oportuna, amb l'autor de l’Estudi de 

Seguretat i Salut abans de la signatura de l’acta de replanteig. 

- Transmetre la prevenció continguda al Pla de Seguretat i Salut aprovat, a tots els 

treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l’obra i fer complir les mesures de 

prevenció previstes. 

- Lliurar a tots els treballadors de l’obra independentment de la seva afiliació empresarial 

principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual definits en el 

Plec de Condiciones Tècniques Particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, per a que 

puguin utilitzar-se de manera immediata i eficaç. 

- Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides en el Plec de Condicions 

Tècniques i Particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, mantenir-la en bon estat, 

canviar-la de posició i retirar-la quan sigui necessari. 

- Muntar a temps les instal·lacions provisionals per treballadors, mantenir-les en bon estat 

de confort i neteja, realitzar els canvis de posició necessaris, les reposicions del material 

fungible i la retirada definitiva. 

- Complir amb lo expressat en el Plec de Condicions Tècniques i Particulars del Pla de 

Seguretat i Salut aprovat, en l’apartat: Accions a seguir en cas d’accident laboral. 
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- Informar immediatament dels accidents laborals al Coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut durant l’execució de l’obra, tal com queda definit en l’apartat Accions a seguir en cas 

d’accident  laboral. 

- Disposar en acopi a l'obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els articles de 

prevenció continguts i definits en aquest Estudi de Seguretat i Salut, en les condicions que 

expressament s’especifiquen dins d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de 

Seguretat i Salut. 

- Col·laborar amb la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, en la solució tècnic 

preventiva, dels  possibles imprevistos del Projecte o motivats pels canvis d’execució 

decidits sobre la marxa, durant l’execució de l’obra.  

- Incloure en el Pla de Seguretat i Salut que presentarà per la seva aprovació, les mesures 

preventives implantades en la  seva empresa i que són pròpies del seu sistema de 

construcció. 

- Composar en el Pla de Seguretat i Salut  l’anàlisi inicial dels riscos tal com exigeix la Llei 31 

de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, per que sigui conegut per la Direcció 

Facultativa de Seguretat i Salut. 

 

Al llarg de l’execució de l’obra, realitzar i donar explicació al Coordinador en matèria de Seguretat 

i Salut durant l’execució de l’obra, l’anàlisi permanent de riscos al que com a empresari està 

obligat per mandat de la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, amb la 

finalitat de conèixer i prendre les decisions que siguin oportunes. 
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18 Normes d’obligat compliment per a la prevenció general de 
riscos 

 

Treballs previs 

- Es procedirà al tancament de les zones d'acopi de materials, maquinària i medis auxiliars. 

- Es deixaran les vies d’accés més adequades per l’ús del personal i la entrada de vehicles. 

- Es triaran els emplaçaments més adequats per zona d'acopis, col·locació i màquina fixa, 

quadre elèctric i els serveis provisionals d’obra. 

- Es senyalitzaran els accessos a l’obra amb els corresponents cartells de prohibició: senyals 

de stop en cada porta o lloc de sortida, ús de casc obligatori, prohibit el pas a tota 

persona aliena a l’obra, entrada i sortida de vehicles. 

 

Excavació de rases 

- L’accés i sortida d’una rasa es farà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la vora 

superior de la rasa. 

- Queden prohibits els acopis a una distància inferior als 2 metres de la vora de la rasa. 

- Quan la profunditat d’una rasa sigui superior a 1,5 metres, s'estintolarà. 

- Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 2 metres, es protegiran les vores de 

coronació mitjançant una barana reglamentària, situada a una distancia mínima de 2 

metres de la vora. 

- Es revisarà l’estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els que es 

puguin rebre empenyiments exògens. 

- Quan sigui necessari, es tendirà sobre la superfície dels talussos una malla de filferro 

galvanitzat o bé es tendirà un gunitat de consolidació. 

- S’efectuarà el bombeig immediat de les aigües que es filtrin a l'interior de les rases. 

 

Buidats de terres 

- En cas de presència d’aigua en l’obra es procedirà d’immediat al bombeig, en prevenció 

d’alteracions del terreny que puguin repercutir en l’estabilitat dels talussos o 

fonamentacions properes. 

- Durant l’excavació, abans de continuar al front d'avanç s’eliminaran els bolos i viseres 

inestables. 

- Es senyalitzarà mitjançant una línia la distància de seguretat mínima d’aproximació de 2 

metres a la vora del buidat. Per treballar dins de l’àrea de la línia s’utilitzaran arnesos de 

seguretat. 

- Es prohibeix realitzar qualsevol treball al peu de talussos inestables. 

- S’instal·laran barreres de seguretat de protecció de l’accés de vianants al fons del buidat 

de terres. 

- No es romandrà en el radi d’acció del braç de la màquina que mou les terres. 
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- No es romandrà al peu d’un front d’excavació recentment obert sense haver procedit al 

seu sanejament. 

 

Replè de terres 

- Es regaran periòdicament els talls per evitar les polsegueres. 

- Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l’interior de l’obra per evitar 

interferències. 

- Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 metres entorn a les 

compactadores i apisonadores en funcionament. 

- Tots els vehicles utilitzats pel replè i compactació estaran dotats de dispositiu sonor 

automàtic de marxa enrere, aniran previstos de cabina de seguretat pel cas de bolcada. 

- S’establiran al llarg de l’obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis 

d’aquest tipus de treballs. 

 

Col·locació de vorades 

- El tall de peces s’executarà per via humida. Quan es realitzi en via seca amb serra circular 

s’efectuarà situant-se el tallador a sotavent. 

- Les peces i sacs d’aglomerant s'hissaran perfectament apilats. 

- Els paquets de vorades s’acopiaran a les plantes linealment i repartides junt als talls. 

- S’extremarà la precaució al manipular les peces, per perill de cops o caigudes sobre mans 

o peus. 

 

Afermat amb mescles bituminoses en calent 

- Es tindrà especial cura a l’hora d’entrar en contacte amb la barreja ja que aquestes 

arriben a assolir temperatures molt elevades, aproximadament de 150ºC. Per això els 

treballadors evitaran esquitxades, vessaments, escapaments o aproximacions. 

- Els vehicles i màquines seran manipulades únicament per operaris designats. 

- La circulació de màquines i vehicles estarà organitzada de forma que s’evitin al màxim els 

riscos de col·lisions i atropellaments. 

- No es permetrà el transport de persones en les màquines que no tinguin seient per 

acompanyants. 

- Senyalització de la zona de treball i si la seguretat ho requereix, utilització de persones per 

l’ordenació de les maniobres. 

- Disposició de les mesures necessàries per prevenir que els vehicles i màquines es posin en 

moviment accidentalment. 

- Els treballs en zones amb existència de línies elèctriques, telecomunicació, etc., 

mantindran les distàncies reglamentàries. 

 



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya 

706-PRO-CA-6200 

ANNEX 16: Estudi de Seguretat i Salut - Plec de Condicions 

DOCUMENT 1: ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

43 

 

Terraplenat i compactació 

- S’extremaran les precaucions per evitar atropellaments o col·lisions, ocasionades 

fonamentalment a la monotonia del treball. 

- Tota la maquinària portarà incorporada senyal acústica de marxa enrere, amb un nivell 

sonor per sobre del soroll ambiental. 

- Es senyalitzaran en la mesura de lo possible els recorreguts de la maquinària. 

- Les descàrregues dels camions als terraplenats s’han de realitzar a llocs estables, lo més 

horitzontalment possible. Els vehicles no s’hauran d’aproximar massa als talussos. 

- Quan un vehicle o màquina s’aproximi  a talussos es disposaran topalls de seguretat. 

- En cas de ser necessari, s’auxiliaran les operacions de descàrrega per mitjà d'un ajudant, 

que no s’aproximarà al vehicle i indicarà el punt on s’ha de produir la descàrrega. 

- S’ha de tenir especial cura per a que tots els camions surtin de l’obra amb la caixa 

baixada, per evitar la col·lisió amb ponts, passarel·les, conduccions aèries, etc. 

- Si el terraplenat es realitza a les vessants, s’ha de contemplar la possibilitat de caiguda de 

pedres per la mateixa, per això s’hauran de col·locar diferents barreres per evitar-ho. 

 

Abocament directe de formigó mitjançant canaleta 

- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m de la vora de 

l’excavació.  

- Es prohibeix situar als operaris darrere els camions formigonera durant el retrocés. 

 

Manipulació i posta en obra de la ferralla 

- S’habilitarà un espai dedicat a l'acopi de la ferralla i al muntatge d’armadures. 

- El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenen la càrrega 

de dos punts separats mitjançant eslingues. 

- La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a l’efecte. 

- S’efectuarà una neteja diària de puntes, filferros i retalls de ferralla. 

- Es prohibeix pujar per les armadures. 

- Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense abans estar correctament 

instal·lades les xarxes de protecció. 

 

Formigonat de lloses de fonamentació 

- S’evitarà el solapament en zones comuns amb el moviment de terres i per lo tant el 

problema de interferències de màquines, bombes i materials. 

- Es procedirà al formigonat de rases i pous de fonamentació a la major brevetat possible, 

per evitar buits oberts en l’obra. 

- Es col·locarà la senyalització interior de l’obra. 
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- Es connectarà tota màquina elèctrica a un quadre provist de relé diferencial i presa de 

terra. 

- Els accessos seran adequats. 

- Neteja de la zona de treball. 

- S’utilitzaran escales metàl·liques d’accés a l’obra. 

- Es revisarà l’estat de seguretat de les entibacions i encofrats abans d'abocar el formigó. 

- Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta etapa, suprimint puntes, filferros, fustes, 

etc. 

- Per vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació, s’establiran plataformes de 

treball mòbils, formades per un mínim de tres taulons. 

- S’establiran a una distància mínima de 2 m forts topalls de final de recorregut, per 

vehicles que s’hagin d’aproximar a la vora de rases (o sabates) per abocar formigó. 

- Com a protecció individual s’utilitzarà casc de seguretat homologat, bus de treball, guants 

de cuir, botes de seguretat, guants, ulleres i botes de goma. 

 

Pintura i vernissatge 

- Les bastides per pintar tindran una superfície de treball d’una amplada mínima de 60 cm. 

- Es prohibeix la formació de bastides de taulons recolzats en esglaons d'escala, i a base de 

bidons o piles de materials. 

- Les escales de mà seran de tipus tisora amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’apertura. 

- Es prohibeix fumar  o menjar en  habitacions en les quals es pinti amb pintures que 

continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics. 

- Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall a llocs propers als talls en que 

s’utilitzin  pintures inflamables. 

- La pintura de les encavallades de l’obra s’executarà des de l’interior de gòndoles de 

soldador. 

 

Fusteria metàl·lica i manyeria 

- Els elements de la fusteria es descarregaran en blocs feixats o lligats. 

- Les bastides per rebre les fusteries metàl·liques des de l’interior de les façanes, tindran 

una barana reglamentària en la part que dona cap al buit. 

- Els marcs metàl·lics seran presentats per un mínim d’una colla 

- El penjament d’elements s’efectuarà per un mínim d’una colla. 

- Es prohibeix utilitzar a mode de borriquetes els bidons, caixes o piles de material. 

- Els elements metàl·lics que resultin insegurs en situacions de consolidació un cop rebuts, 

es mantindran apuntalats. 

 

Ram de paleta 
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- Els forats existents en el sòl romandran protegits. 

- S'esglaonaran les rampes d'escala de forma provisional amb esglaons d’amplada mínima 

de 90 cm., estesa major de 23 cm. i contrapetja menor de 20 cm. 

- Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 90 

cm. d'alçada. 

- Les zones de treball seran netejades d’enderrocs diàriament. 

- El material ceràmic s'hissarà apilat ordenadament i amb el seu corresponent fleix 

 

Bastides metàl·liques tubulars 

- Durant el muntatge no s’iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de 

partida amb tots els elements d’estabilitat. Les plataformes de treball es consolidaran 

immediatament darrere la seva formació, mitjançant les abraçadores de subjecció contra 

basculaments. Les unions entre canonades s’efectuarà mitjançant els nusos o bases 

metàl·liques, o bé mitjançant les mordasses i passadors previstos, segons els models 

comercialitzats. 

- Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d’amplada. 

- Les plataformes de treball es limitaran davantera, lateral i posteriorment, amb un 

entornpeu de 15 cm. 

- Les plataformes de treball tindran muntada sobre la vertical de l´entornpeu posterior una 

barana sòlida de 90 cm d’alçada, formada per passamans, llistó intermedi i entornpeu. 

- Les plataformes de treball s’immobilitzaran mitjançant les abraçadores i passadors clavats 

als taulons. 

- Els mòduls de fonament de les bastides tubulars, estaran dotats de les basses anivellables 

sobre cargols sens fi (tiges d'anivellament) amb la finalitat de garantir una major 

estabilitat del conjunt. 

- Els mòduls de base es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues en les zones 

de recolzament directe sobre el terreny. 

- La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització de 

escales prefabricades. 

- Les bastides es muntaran a una distància igual o inferior a 30 cm del parament vertical en 

el que es treballa. 

- Les bastides s’enriostarà als paraments verticals, ancorant-los als punts forts de seguretat. 

- Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció 

d’accidents per sobrecàrregues innecessàries. 

- Es prohibeix treballar sobre plataformes ubicades en cotes per sota d’altres plataformes 

en les quals s’estigui treballant. 

- No es treballarà amb vents forts. 

- Es tindran xarxes tenses verticals de seguretat que protegiran les cotes de treball. 

 

Maquinària de moviment de terres 
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- Comprovació i conservació periòdica dels elements de la màquina. 

- Utilització d’aquesta  per personal qualificat i autoritzat. 

- Prohibició del transport de persones en les màquines. 

- Es calçaran amb topalls en  totes les pendents amb parada. 

- Les caixes dels camions s'abaixaran a continuació d’efectuada la càrrega i abans de 

reprendre la marxa 

- Es respectaran les senyals de l’obra. 

- El personal d’obra estarà fora del radi d’acció de la màquina. 

- Les cabines disposaran d’extintor d’incendis. 

- La maquinària anirà provista de senyal acústica de marxa enrere. 

- Es prohibirà la permanència de personal en la zona de treball de la màquina. 

- Es senyalitzaran els punts perillosos. 

- En el descens de la rampa els elements extensibles es situaran a la part posterior de la 

màquina. 

- Com a protecció individual s’utilitzarà casc de seguretat, botes antilliscants, roba de 

treball i ulleres de protecció contra impactes i pols. 

 

Màquines - eines 

- Es comprovarà prèviament l’estat dels elements i peces de la màquina (disc, dents, 

aïllaments, etc). 

- La màquina tindrà en tot moment les seves proteccions reglamentàries col·locades. 

- Les mànegues d’alimentació des del quadre elèctric estaran protegides. 

- Les zones de treball estaran lliures de serradures i virutes per evitar possibles incendis.  

- S’evitaran els claus de les fustes a l’hora de tallar. 

- El disc de la serra circular estarà dotat de carcassa protectora i resguards que impedeixin 

els atrapaments pels òrgans mòbils. 

- Les eines elèctriques estaran dotades de doble aïllament de seguretat i el personal que les 

utilitzi ha de conèixer les instruccions d’ús, així com estar autoritzat per al seu ús. 

- Es revisaran periòdicament per a que compleixin les instruccions de conservació del 

fabricant. 

- Es disposaran extintors manuals de pols químic junt als llocs de treball. 

- Es delimitaran les zones de treball de les màquines instal·lant-se en zones lliures de 

circulació. 

- Els forats es protegiran amb baranes així com les vores al buit. 

- Es conservarà adequadament l’alimentació elèctrica. 

- Es disposarà de zones ventilades i que no siguin de pas per la ubicació de les màquines. 

- Com protecció individual s’utilitzarà: casc homologat, guants de cuir o de goma, 

mascaretes de filtre i ulleres antipartícules, guants dielèctrics, botes de goma, ulleres de 

protecció contra impactes, cinturó de seguretat, proteccions auditives, bus de treball i 

calçat amb plantilla anticlaus. 
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Medis auxiliars 

- Expedició dels certificats de bastides. 

- Comprovació de l’estat de  tots els elements abans de la seva instal·lació. 

- No es dipositaran pesos violentament sobre les bastides. 

- No s’acumularà molta carrega, ni masses persones en un mateix punt. 

- Els andamis estaran lliures d’obstacles, i no es realitzaran moviments violents sobre 

aquests 

- Cal desfer-se dels cables que tinguin fils trencats. 

 

Visera de protecció 

- Els recolzaments de visera en el terra es faran sobre dorments de fusta. 

- Els puntals metàl·lics estaran sempre verticals i perfectament aplomats. 

- Els taulons que formen la visera de protecció, es col·locaran de forma que no es moguin, 

basculin o llisquin. 

- Es delimitarà la zona de treball en les bastides penjades, evitant el pas del personal per 

sota d’aquestes, així com que aquest coincideixi amb zones d'acopi de materials. 

- Es senyalitzarà la zona d’influència mentre durin les operacions de muntatge i 

desmuntatge de les bastides.  

- Com a protecció individual s’utilitzarà bus de treball, casc de seguretat homologat, 

sabates amb sola antilliscant i cinturó de seguretat. 

 

Cindris i encofrats 

- Han de tenir resistència i estabilitat suficient per suportar les càrregues i esforços als 

quals estaran sotmesos. 

- Com a protecció individual s’utilitzarà casc protector homologat, guants de cuir, botes 

altes de goma, botes de seguretat, calçat antilliscant, ulleres antiimpacte i cinturó de 

seguretat classe C. 

 

Muntatge d´estructures metàl·liques 

- No es balancejaran les càrregues per arribar a descarregar-les a llocs inaccessibles. 

L'hissat de les càrregues es guiarà amb dos cordes de control, per evitar penduleigs, 

oscil·lacions i xocs amb parts de la construcció. Per evitar els riscos per cops a l’estructura 

i atrapaments, les maniobres d’ubicació en el seu lloc definitiu de pilars i bigues seran 

realitzades per tres operaris. 

- Per evitar el risc de bolcada de l’estructura, es prohibeix elevar una nova alçada sense que 

en la immediata inferior hagin acabat els cordons de soldadura definitiva. 

- No podrà enfilar-se directament per la estructura. Es prohibeix desplaçar-se sobre les ales 

d’una biga sense cordar el cinturó de seguretat al cable de vida. 
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- Per evitar el risc de caiguda des d'alçada, s’instal·laran cordes de seguretat sobre els 

perfils, abans del seu muntatge en l’obra, als que ancorar el mosquetó del cinturó de 

seguretat que serà utilitzat durant els desplaçaments sobre las ales de les bigues. 

- Les operacions de soldadura de la perfileria es realitzaran des de l’interior d’una gòndola 

de soldador, provista d’una barana perimetral de 90 cm d’alçada., formada per 

passamans, barra intermèdia i entornpeu. 

- Per evitar el risc per objectes caiguts i espurnes d'oxitall des d'alçada, s’hissaran els perfils 

tallats prèviament a la mida requerida pel muntatge en execució. S’evitarà l'oxitall en 

alçada. 

- No es deixarà la pinça i l’elèctrode directament en el sòl connectat al grup de soldadura. 

S’utilitzarà el suport per pinces. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, no s'estendran les mànegues de forma 

desordenada. 

- Les ampolles d’oxigen i acetilè en ús en l’obra, romandran sempre a l’interior del carro 

porta ampolles corresponent, en posició vertical. 

 

Soldadura elèctrica 

- La zona de treball estarà neta i ordenada en prevenció d'ensopegades  i trepitjades sobre 

objectes punxants. 

- Atenció al punteig de peces que puguin quedar mal subjectes i despendre’s. 

- No situar-se sobre la vertical de la soldadura.  

- El banc per soldadura, si no té bona ventilació general, tindrà aspiració forçada instal·lada 

junt al punt de soldadura. 

- Soldar sempre en llocs ventilats. Usar extractor de fums. 

- El taller de soldadura està dotat d’un extintor de pols químic sec i sobre la porta, existiran 

senyals normalitzades de “risc elèctric” i “risc d’incendis”. 

- Les zones de possible caiguda d’espurnes de soldadura, estaran netes d’elements que 

puguin incendiar-se (Plàstics, papers, fustes, vessaments d'olis, etc.) Es disposarà 

d’extintors. 

- El grup de soldadura, no estarà comunicat: En buit es comprovarà que la tensió massa-

terra  és al voltant de 0 V, i la tensió pinça-terra al voltant de 75 V. 

- No manipular ni fer connexions amb tensió. 

- Es comprovarà que el grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la 

soldadura. 

- Mai s'ha d'anular la presa de terra de la carcassa del grup de soldar, encara que salti 

l’interruptor diferencial.  Cal canviar l’equip si no es pot arreglar l’actual. 

- Es desconnecta totalment el grup de soldadura cada vegada que es realitza una pausa de 

consideració. 

- No s’utilitzen mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada 

seriosament. Es canviaran per d’altres en millor estat 

- No s’han de deixar les pinces directament al terra o sobre la perfileria, sinó sobre el 

suport de pinces. 
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- Comprovar que estan ben aïllades les pinces porta elèctrodes i les bornes de connexió. 

- En cas d´humitat, extremar les precaucions. A la intempèrie amb pluja, suspendre els 

treballs de soldadura.  

- Les mànegues es connectaran al grup amb terminals adequats i protegits. Prohibit 

connectar cables pelats. 

- Els porta elèctrodes tenen el suport de material aïllant. Comprovar que el suport no 

estigui defectuós i si ho està es canvia per un de millors condicions. 

- Abans de començar a soldar, sobre tot en alçada, comprovar que no hi ha persones en la 

vertical del seu lloc de treball. 

- No tocar parts acabades de soldar. 

- No deixar cap part del cos exposada. 

- Utilitzar mampares per evitar radiacions a terceres persones. 

- Al repicar la soldadura, utilitzar protecció ocular. 

 

Instal·lació  elèctrica provisional d’obra 

- Normes de prevenció pels cables 

o El calibre o secció del cablejat serà l’adequat per la càrrega elèctrica que ha de 

suportar. 

o Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables. 

o La distribució general des de el quadre general d’obra als quadres secundaris 

s’efectuarà mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 

o L'estesa de cables i mànegues s’efectuarà a una alçada mínima de 2 metres als 

llocs per vianants i de 5 metres als dels vehicles (no obstant, es preferible 

enterrar-los). 

o L'estesa de cables per creuar vials d’obra s’efectuarà ensorrat, i serà senyalitzat. 

o Els empalmaments provisionals entre mànegues s’executaran utilitzant caixes 

d’empalmament normalitzades estanques de seguretat. 

o Els empalmaments definitius s’executaran utilitzant caixes d’empalmament 

normalitzades estanques de seguretat. 

o El traçat de les mànegues de subministre elèctric no coincidirà amb el de 

subministre provisional d’aigua a les plantes. 

 

- Normes de prevenció pels interruptors 

o S’ajustaran als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

o S’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades, provistes de porta d’entrada 

amb pany de seguretat. 

o Les caixes d’interruptors seran penjades, be dels paraments verticals, bé de peus 

drets estables. 

 

- Normes de prevenció pels quadres elèctrics 
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o Seran metàl·lics del tipus per intempèrie, amb porta i pany de seguretat, 

protegint-se amb viseres eficaces contra la pluja. 

o Tindran la carcassa connectada a terra. 

o Estaran senyalitzats convenientment. 

o Seran penjats, be en taulers de fusta rebuts als paraments verticals, be de peus 

drets estables. 

o Les maniobres a executar en el quadre elèctric s’efectuaran sobre banquetes o 

estoretes aïllants 

 

- Normes de prevenció per les preses d'energia 

o Les preses de corrent s’efectuaran mitjançant clavilles normalitzades blindades. 

o Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un únic aparell o 

màquina. 

o La tensió sempre estarà activa en la clavilla femella, mai en la mascle. 

 

- Normes de prevenció per la protecció dels circuits 

o Els interruptors automàtics s’instal·laran en totes las línies de presa de corrent 

dels quadres de distribució i d’alimentació a totes les màquines i aparells de 

funcionament elèctric, així com circuits generals i instal·lacions per les casetes 

d’obra. 

o Totes les màquines elèctriques i línies estaran protegides per un disjuntó 

diferencial. 

 

- Normes de prevenció per les preses de terra 

o El transformador de l’obra serà dotat d’una presa de terra ajustada al Reglament 

vigent. 

o La maquinària elèctrica disposarà de presa de terra. 

o El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 

o La presa de terra s’efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. 

o El fil de presa de terra sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. 

 

- Normes de prevenció per la instal·lació de l’enllumenat 

o Complirà amb la legislació i normatives vigents. 

o La il·luminació general dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre peus 

drets ferms. 

o La il·luminació dels talls es situarà a una alçada entorn als 2 metres, i s’efectuarà 

creuada amb la finalitat de disminuir ombres. 

o Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades evitant racons 

obscurs. 
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Muntatge de la instal·lació elèctrica del Projecte 

- El muntatge d’aparells elèctrics serà executat sempre per personal especialista. 

- La il·luminació als talls no serà menor a 100 lux, mesurats a 2 m del sòl.  

- Tots els connexionats de cables als quadres s’efectuaran mitjançant clavilles mascle-

femella. 

- S’utilitzaran escales segures. 

- Per realitzar el cablejat, penjament i connexió de la instal·lació elèctrica de l’escala es 

protegirà adequadament el forat de la mateixa. 

- Les eines a utilitzar estaran protegides amb material aïllant normalitzat. 

- Les proves de funcionament seran anunciades a tot el personal d’obra. 

 

Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades 

- No es realitzarà cap feina en proximitat fins haver comprovat que las preses de terra dels 

cables estan acabades i l’operari de la companyia propietària de la línia així ho comuniqui. 

- La línia elèctrica que afecta a l’obra serà desviada del seu actual traçat al límit marcat als 

plànols. 

- La distància de seguretat amb les línies elèctriques que creuen l’obra, quedarà fixada en 5 

m. 

- Abans de començar els treballs s’abalisarà la distància de seguretat de la línia elèctrica per 

la construcció del pòrtic de protecció. 

- En proximitat de línies elèctriques tots els calçats seran aïllants. 

 

Formigonat de sabates, (i assimilables) 

- Es revisarà el bon estat de seguretat de les entibacions abans de abocar el formigó. 

- Es revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats abans d'abocar el formigó. 

- Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase, eliminant puntes, filferros, fustes, 

etc. 

- S’instal·len passarel·les de circulació de persones sobre las rases a formigonar, amb una 

amplada mínima de 60 cm. 

- S’establiran passarel·les mòbils formades per un mínim de tres taulons sobre les rases a 

formigonar, per facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d’ajuda al 

vessament. 

- S’establiran a una distància mínima de 2 m forts topalls de final de recorregut, per 

vehicles que hagin d'aproximar-se a la vora de rases (o sabates) per abocar formigó. 

- Per vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació que es formigona, 

s’establiran plataformes de treball mòbils, formades per un mínim de tres taulons. 
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Encofrat i desencofrat de murs 

- L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a través d’escales de mà 

reglamentàries. 

- S’instal·laran cobridors de fusta sobre les esperes de ferralla. 

- S’esmerarà l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. 

- Els claus o puntes existents en la fusta utilitzada s’extrauran o remataran. 

- Els claus solts o arrancats s’eliminaran mitjançant un escombrat i apilat en lloc conegut 

per la seva posterior retirada. 

- El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda de ungles metàl·liques, i sempre des del 

costat del que no pot desprendre's la fusta, és a dir, des de el ja desencofrat. 

- Els recipients per productes de desencofrat es classificaran ràpidament per la seva 

utilització o eliminació. 

 

Pous i sanejament 

- El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s’executaran segons els Plànols del 

projecte. 

- Les canonades per les condicions s’acopiaran en una superfície lo més horitzontal possible 

sobre dorments de fusta. 

- Sempre que existeixi perill d’ensorrament es procedirà a estintolar. 

- L’excavació del pou s’executarà entubant-lo per evitar ensorraments sobre les persones. 

- L’excavació en mina s’executarà protegida per medi d’un escut sòlid de volta. 

- Es prohibeix la permanència en solitari a l’interior de pous o galeries. 

- S'estendrà al llarg del recorregut una soga a la que subjectar-se per avançar en casos 

d’emergència. 

- L’ascens o descens als pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades fermament 

ancorades als extrems superior e inferior. 

- Els treballadors romandran units a l’exterior per medi d’una soga ancorada al cinturó de 

seguretat. 

- Es disposarà al llarg de la galeria d’una mànega de ventilació. 

- Es prohibeix expressament utilitzar foc per la detecció de gasos. S’utilitzaran els medis 

adequats (tubs calorimètrics, làmpades de miner, explosímetres, etc.) 

- Es vigilarà l’existència de gasos nocius. 

- Els pous i galeries tindran il·luminació suficient per poder caminar per  l‘interior. 

- Es prohibeix fumar a l’interior dels pous i galeries. 

- L’excavació en mina sota els vials transitats s’efectuarà sempre amb estintolament, en 

prevenció d’enderrocaments. 

- Al voltant de la boca del pou i del torn s’instal·larà una superfície ferma de seguretat a 

base d’un entaulat ferm. 

- Els ganxos de penjament del torn estaran provistos de pestells de seguretat. 

- El torn s'ancorarà fermament a la boca del pou de forma que transmeti els mínims 

esforços possibles. 
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- El torn estarà provist de cremallera de subjecció contra el desenroscat involuntari de la 

soga de recollida. 

- El vessament del contingut del cubilot del torn es realitzarà a una distància mínima de 2 

metres de la boca del pou. 

- No s'acopiaran materials sobre la traça exterior d’una galeria en fase d’excavació, per 

evitar enfonsaments per sobrecàrrega. 

- No s’acopiarà material entorn a un pou a una distància inferior als 2 metres. 

 

Excavació de terres mitjançant procediments pneumàtics 

- Els talls amb risc de caiguda des d'alçada s’executaran subjecte amb el cinturó de 

seguretat a un punt ferm i sòlid del terreny. 

- No es podrà treballar entorn a un martell pneumàtic en funcionament a distàncies 

inferiors als 5 metres. 

- S’instal·larà una visera protectora d’aquells talls que hagin d’executar-se en cotes 

inferiors. 

- Es revisaran els empalmaments i les mànegues de pressió dels martells pneumàtics. 

- Es prohibeix deixar el punter clavat al interrompre el treball. 

- Es prohibeix abandonar el martell mantenint connectat el circuit de pressió. 

- S’haurà de verificar l’existència de conduccions soterrades a la zona de treball, en especial 

les elèctriques o de gas. 

- Queda prohibit utilitzar martells trencadors al peu dels talussos i dins del radi d’acció de la 

maquinària pel moviment de terres i/o excavacions. 
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19 El Pla de Seguretat i Salut 
 

El Pla de Seguretat i Salut serà realitzat pel Contractista adjudicatari, complint els requisits que es 

relacionen a continuació: 

 

- Complirà les especificacions del Reial Decret 1.627/1.997 i concordants, confeccionant-lo 

abans de la signatura de l’acta de replanteig. Essent requisit indispensable, el que es 

pugui aprovar abans de procedir a la signatura de la mencionada acta, que recollirà 

expressament el compliment de tal circumstància.  

- Respectarà el contingut de tots els documents integrants d’aquest Estudi de Seguretat i 

Salut, limitant-se a realitzar l’adaptació a la tecnologia de construcció que és pròpia del 

Contractista adjudicatari, analitzant i completant tot allò que consideri necessari per 

obtenir el compliment dels objectius continguts en aquest Estudi de Seguretat i Salut. A 

més està obligat a subministrar, els documents i definicions que en ell se li exigeixen, 

especialment el Pla d’execució d’obra, contenint de forma desglossada les partides de 

Seguretat i Salut.. 

- Respectarà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

- Subministrarà Plànols de qualitat tècnica, Plànols d’execució d’obra amb els detalls 

oportuns per la seva millor comprensió. 

- No contindrà croquis de les anomenades fitxes de seguretat de tipus genèric llevat si els 

inclou en una separata formativa informativa pels treballadors totalment separada del cos 

documental del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas no tindran la categoria de 

Plànols de seguretat i en conseqüència, mai s'acceptaran com substitutius d'ells. 

- No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a lo especificat en 

els apartats anteriors. 

- L’empresa del Contractista adjudicatari estarà identificada en cada pàgina i en cada Plànol 

del Pla de Seguretat i Salut. 

- El nom de l’obra que representa, apareixerà en l’encapçalament de cada pàgina i al caixetí 

d’identificació de cada Plànol. 

- Es presentarà enquadernat a mida DIN A4. 

- Memòria, Plec de Condicions i Pressupost, estaran segellats a la darrera pàgina amb el 

segell oficial del contractista adjudicatari de l’obra. Els Plànols tindran imprès el segell 

mencionat al seu caixetí d’identificació o caràtula. 
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20 Llibres d’incidències i d’ordres 
 

El llibre d’incidències serà facilitat pel Col·legi professional al qual pertanyi el tècnic que hagi 

aprovat el Pla de Seguretat i Salut, tal i com s’estableix en l’article 13 del Reial Decret 1.627/1.997 

de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres 

de construcció. 

El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra està legalment obligat a 

tenir-lo a disposició de: la Direcció Facultativa de l’obra, Encarregat de Seguretat, Comitè de 

Seguretat i Salut, Inspecció de Treball i Tècnics i Organismes de prevenció de riscos laborals de les 

Comunitats Autònomes. 

Les ordres de Seguretat i Salut, les donarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 

l’execució de l’obra, mitjançant la utilització del Llibre d’Ordres i Assistències de l’obra. Les 

anotacions exposades, tenen rang d’ordres o comentaris necessaris d’execució d’obra i en 

conseqüència, hauran de ser respectades pel Contractista adjudicatari de l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, gener 2014 

Signat, 

 

 

 

Xavier López Mas 

Estudiant d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
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Perllongament del Trambaix des de la Plaça e Francesc Macià fins a la Plaça d´Espanya
Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 125.988,91

13 % Despeses generals SOBRE 125.988,91.................................................................... 16.378,56

6 % Benefici industrial SOBRE 125.988,91........................................................................ 7.559,33

Subtotal 149.926,80

21 % IVA SOBRE 149.926,80............................................................................................. 31.484,63

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 181.411,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VUITANTA-UN MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS )

Barcelona, gener 2014

L´autor de l´estudi:

Xavier López Mas
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16.1. Objecte 
 

Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per 
les diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. El Banc de criteris emprat per a la 
seva realització ha sigut el corresponent a l’any 2013. 

Aquest annex inclou l’enumeració dels diferents assaigs previstos per als materials més 
importants que constitueixen aquesta obra projectada. 

El Contractista, abans de l’inici dels treballs projectats, proposarà per a la seva aprovació per la 
Direcció d’Obra un programa de control del tractament basant-se en els criteris establerts en 
aquest annex. Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements 
que intervinguin en l’execució de les obres seran per compte del Contractista, fins la quantitat 
màxima establerta en el contracte. 

La Direcció d’Obra podrà ordenar en qualsevol moment la realització de les comprovacions i 
assaigs que cregui adients, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material 
necessari per tal. El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de 
disponibilitat dels resultats del control de qualitat serà de risc exclusiu del Contractista i en cap 
cas imputable a la Direcció d’Obra, que podrà ordenar la paralització de tots o part dels 
treballs si considera que la seva realització pugui comprometre la qualitat de l’obra en curs. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els mètodes o materials de treball utilitzats, la Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat o 
no de corregir-les i en funció d’això disposarà: 

1- Les mesures a adoptar per procedir a la rectificació de les obres corregibles, dins del 
termini que s’assenyali. 

2- Les obres incorregibles, on la desviació de les característiques obtingudes i les 
especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei d’obra, seran 
tractades a elecció de la Direcció d’Obra com a incorregibles o acceptades previ acord 
amb el Contractista amb una penalització econòmica. 

3- Les obres incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i/o capacitat de 
servei seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini 
que s’assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins trobar-se en els condicions especificades. 

Tots els assaigs i reconeixements que es verifiquin durant l’execució dels treballs no tenen 
altre caràcter que el de simple antecedent per la recepció de l’obra. D’acord amb això, 
l’admissió de qualsevol altre material o equip abans de la Recepció no eximeix les obligacions 
de reparació i o reposició que el Contractista contrau si les obres o instal·lacions resultessin 
inacceptables, parcial o totalment, a l’Acta de reconeixement final i en les proves de recepció. 
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16.2. Àmbit d’aplicació 
 

El present Pla de control de Qualitat s'aplicarà per a la construcció del “Projecte de 
perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d’Espanya”. 

 

16.3. Descripció de les obres 
 

L’objecte del projecte consisteix en la prolongació del traçat de la línia del Trambaix des de la 
Plaça de Francesc Macià (actual final de la línia) fins a la Plaça d’Espanya, passant per 
l’Avinguda de Tarradellas, la Plaça dels Països Catalans i el Carrer de Tarragona. La obra es 
troba íntegrament al municipi de Barcelona. El projecte inclou la construcció d’un pas inferior a 
la Plaça de Francesc Macià per tal de no perjudicar el trànsit de vehicles privats. 

Les obres plantejades d’aquesta forma consistiran en: 

- Obres de enderrocs, desmuntatge d’instal·lacions i esplanació del terreny. 
- Construcció de murs pantalla del pas inferior i llosa superior. 
- Buidat de terres. 
- Construcció de plataforma, posta de via i posta de ferms nous a l’àmbit del projecte. 
- Construcció de Parada i urbanització. 
- Sistemes i aparells Tramviaris. 
- Instal·lacions de energia i catenària. 
- Construcció del nou sistema de drenatge. 
- Construcció de nou sistema d’enllumenat. 
- Desplaçament dels serveis afectats. 

 

Les unitats constructives que composen les obres són: 

- Treballs previs. 
- Estructures i murs. 
- Moviment de terres. 
- Drenatge. 
- Pavimentació. 
- Urbanització. 
- Senyalització i Semaforització. 
- Superestructura de via. 
- Energia i Catenària. 
- Parades. 
- Sistemes ferroviaris. 
- Serveis afectats. 
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16.4. Unitats més importants respecte al control de qualitat 
 

Les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són: 

- Control d’execució dels paviments, i concretament l’estesa de mescles bituminoses. 
- Control de materials i d’execució de la superestructura de via, i en especial les 

soldadures de carril. 
- Control de materials d’electrificació i catenària. 
- Control de materials i execució de les obres de drenatge. 

 

16.5. Modificacions respecte a la base general 
 

Tenint en compte que el projecte contempla principalment l’execució d’un nou traçat 
tramviari, i per tal d’ajustar-se el màxim possible a un percentatge adequat respecte al 
pressupost total de l’obra, s’ha realitzat un estudi pormenoritzat de cada element a assajar, 
prescindint d’una sèrie de freqüències d’assaig que donades les característiques del projecte 
no es consideren necessàries. 

Com element més significatiu, s’ha prescindit dels assaigs d’equipaments i altres elements 
prefabricats, ja que es consideren suficients els certificats de qualitat dels proveïdors. S’han 
previst dins del pressupost del projecte les proves funcionals dels subsistemes i del conjunt de 
la instal·lació. 

 

16.6. Import del Pla de control de Qualitat 
 

D’acord amb les consultes realitzades, l’ import del Pla de Control de Qualitat s’ estima en 1% 
(195.000 €) de l’ import del pressupost d’execució material del present projecte. 
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Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d´Espanya
Codi: 706-PRO-CA-6200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/01/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 22,24000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,00000 €

A013U001 h Ajudant 18,65000 €

A0140000 h Manobre 17,56000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,17000 €



Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d´Espanya
Codi: 706-PRO-CA-6200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/01/14 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 2,83000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 53,35000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 68,70000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,82000 €

C110U060 h Equip complet de perforació per ancoratge de perns 19,11000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 15,84000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalent 51,04000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 63,52000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 39,36000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 44,84000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 55,79000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 67,70000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,17000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 59,75000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 66,34000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,43000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,75000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 37,90000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 39,61000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 49,62000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 74,88000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 38,65000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 44,42000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,29000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 46,79000 €

C1504U00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 41,67000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 48,92000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 52,52000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 100,26000 €

C150GU40 h Grua autopropulsada de 80 t 128,75000 €

C150T001 h Castillet autopropulsat per a muntatge de catenària 174,95000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,51000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,88000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 97,46000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 29,46000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,62000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 55,59000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 39,58000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 63,76000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 67,46000 €

C181U010 h Equip d'ancoratge i injecció per a perns 13,62000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,69000 €
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MAQUINÀRIA

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 16,77000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica 37,39000 €

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 33,98000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,62000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,98000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,64000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,15000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,32000 €

C3G5U001 h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i col·locació de llots tixotròpics 185,17000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 6,65000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 16,79000 €
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B0111000 m3 Aigua 0,97000 €

B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,20000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,66000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 18,40000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 22,85000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 14,63000 €

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,32000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

87,98000 €

B051U012 t Ciment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1 75,25000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus b-60/70 312,36000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci 0,33000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ecr-1d 0,28000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ecr-2d-m 0,45000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

67,56000 €

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

70,00000 €

B060U320 m3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 73,84000 €

B060U330 m3 Formigó hm-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 74,81000 €

B060U440 m3 Formigó ha-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 77,66000 €

B060U460 m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,31000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 84,22000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,08000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,15000 €

B0A62F00 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 0,82000 €

B0AA1012 u Ancoratge químic M16 complet 13,64000 €

B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 1,21000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat b 500 s elaborat a mida 0,75000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,60000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 19,96000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,21000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,15000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,36000 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 0,14000 €

B3Z5U004 m Amortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantalles 180,94000 €

B3Z5U005 m Amortització de tub metàl·lic amb tolva per a formigonat de pantalles 90,47000 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kn/m2

6,15000 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 n

1,48000 €

B7J1U005 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplada, per a junt de dilatació intern 12,72000 €
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B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,10000 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 1,45000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,67000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,04000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,67000 €

B961IG02 m Pedra granítica, recta o corba, mecanitzada i flamejada, per a vorada, de 15x20 cm 35,00000 €

B961W010 M Pedra granítica, gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada separadora tramvia

44,60000 €

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 4,83000 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 9,97000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

22,84000 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

22,80000 €

BB15CI01 M BARANA D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI-316 AMB ACABATS DE CARES VISTES I
CANTELLS VISTOS POLIT BRILLANT MIRALL, FORMAT PER PERFIL CONTINU D'ACER
INOXIDABLE, AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 10+10 MM AMB BUTIRAL
TRANSPARENT COL.LOCAT AMB SILICONA NEUTRA I GALZES DE NEOPRE

404,00000 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 6,00000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

56,26000 €

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

45,17000 €

BBM1U150 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

279,91000 €

BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació mb del plec de prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

19,42000 €

BBS1K020 U BACUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALTURA UTIL I 190 MM DE DIAMETRE INICIAL, AMB
UN ESPESSOR DE 3 MM REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I
AMB UN BRAÇ DE 5,50 M, MODEL HOMOLOGAT

703,36000 €

BBS2IG03 u Semàfor de tramvia segons PPTP, amb tres llums, receptor de telecomandament d'emergència
entregat i llums de mida 13/200

355,00000 €

BBS2U070 U SEMAFOR DE POLICARBONAT SEGONS PLEC DE CONDICIONS AMB SISTEMA OPTIC DE
DIAMETRE 210 MM, AMB UNA CARA I DOS FOCUS, OPTICA HALOGENA I LENT DE COLOR
NORMAL DE VEHICLES, 12/200 H

199,09000 €

BBS2U090 U SEMAFOR DE POLICARBONAT SEGONS PLEC DE CONDICIONS AMB SISTEMA OPTIC DE
DIAMETRE 210 MM AMB UNA CARA I TRES FOCUS, OPTICA NORMAL I LENT DE COLOR
NORMAL DE VEHICLES, 13/200

199,09000 €

BBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus RAINBIRD o similar, segons PPTP i amb
cablejat inclós.

1.423,00000 €

BD5AU160 m Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

6,54000 €

BG31240U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 2x4 segons une
21123, tipus exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

0,90000 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 11,24000 €

BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,14000 €
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BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,62000 €

BHN3IG01 u Lluminària vial amb difusor de vidre tipus Arc 80 S150 marca Indalux o similar, amb làmpada de
vapor

405,50000 €

BQ01CI03 UT PAPERERA MODEL BARCELONA DE 70LITRES AMB XIP I PERNS D'ANCORATGE 133,71000 €

BQ127612HK2L u Banqueta NEOROMANTICO de SANTA & COLE de 0,60m de llargària. Seient de llistons
d'extrusió d'alumini acabada anoditzada. Potes de fosa d'alumini amb recobriment plàstic (consultar
colors). La banqueta s'entrega muntada. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns d'acer per
pota, tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen als orificis prèviament realitzats en el
paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No requereix manteniment
funcional. Pes: 14kg. Transport i col·locació no inclosos., ref. 1082 de la serie Banqueta
NeoRomántico de 0,60m de SANTA&COLE

380,00000 €

BQ42J010 u Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a
encastar

87,50000 €

BTG1IG02 u Pal de catenària tipus 2, segons plànols 1.445,00000 €

BTG3U000 u Conjunt CA-7 125,72000 €

BTG3U010 u Conjunt de tirantat tipus CA7 o CA8 103,64000 €

BTG3U015 u Conjunt de tirantat tipus CA27, CA28 o CA30 93,17000 €

BTG3U020 u Conjunt suspensió CA2-1 o CA4-1 59,73000 €

BTG3U035 u Conjunt de mènsula B2a per atirantat fora amb tirant giratori i conjunts de gir 170,67000 €

BTG3U040 u Conjunt de mènsula B1al per atirantat dins amb tirant giratori i conjunts de gir 157,40000 €

BTG3U050 u Conjunt de mènsula B2al per atirantat fora amb tirant giratori i conjunts de gir 181,39000 €

BTG3U090 u Conjunt CE-5RT-PR 102,53000 €

BTG3U120 u Cadireta R-6 de suspensió 26,18000 €

BTG5IG01 m Fil de contacte electrolítc 150mm2 Cu 5,71000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 74,40000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 18,17000 = 16,35300

Subtotal: 16,35300 16,35300

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 87,98000 = 13,19700

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,64000 = 30,44200

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,66000 = 12,77900

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,97000 = 0,17460

Subtotal: 56,59260 56,59260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16353

COST DIRECTE 74,40063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,40063

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 81,08000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,62000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 87,98000 = 33,43240

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 18,40000 = 27,96800

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400

Subtotal: 61,59440 61,59440

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 18,17000 = 0,18170

Subtotal: 0,18170 0,18170
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 81,08010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,08010
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PARTIDES D'OBRA

P-1 FB15CI01 M BARANA D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI-316
AMB ACABATS DE CARES VISTES I CANTELLS
VISTOS POLIT BRILLANT MIRALL, FORMAT PER
PERFIL CONTINU D'ACER INOXIDABLE, AMB
VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 10+10 MM AMB
BUTIRAL TRANSPARENT COL.LOCAT AMB
SILICONA NEUTRA I GALZES DE NEOPRE,
COL.LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES,
SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA EN PLÀNOLS,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, T, MUNTATGE I
COL·LOCACIÓ.

Rend.: 1,000 445,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,700 /R x 21,00000 = 14,70000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,56000 = 5,26800

Subtotal: 19,96800 19,96800

Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,005      x 81,08010 = 0,40540

BB15CI01 M BARANA D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI-316
AMB ACABATS DE CARES VISTES I CANTELLS
VISTOS POLIT BRILLANT MIRALL, FORMAT PER
PERFIL CONTINU D'ACER INOXIDABLE, AMB
VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 10+10 MM AMB
BUTIRAL TRANSPARENT COL.LOCAT AMB
SILICONA NEUTRA I GALZES DE NEOPRE

1,000      x 404,00000 = 404,00000

Subtotal: 404,40540 404,40540

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 19,96800 = 0,29952

Subtotal: 0,29952 0,29952

COST DIRECTE 424,67292
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,23365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 445,90657

P-2 FQ127613HK2L u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb
suports de fosa d'alumini ref. 1082 de la serie
Banqueta NeoRomántico de 0,60m de SANTA&COLE
, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 421,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 17,56000 = 9,30680

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 21,00000 = 11,13000

Subtotal: 20,43680 20,43680

Materials

BQ127612H u Banqueta NEOROMANTICO de SANTA & COLE de
0,60m de llargària. Seient de llistons d'extrusió
d'alumini acabada anoditzada. Potes de fosa d'alumini
amb recobriment plàstic (consultar colors). La
banqueta s'entrega muntada. L'ancoratge es realitza
mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb
protecció antioxidant, que s'introdueixen als orificis

1,000      x 380,00000 = 380,00000
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PARTIDES D'OBRA

prèviament realitzats en el paviment i reomplerts amb
resina epoxi, ciment ràpid o similar. No requereix
manteniment funcional. Pes: 14kg. Transport i
col·locació no inclosos., ref. 1082 de la serie
Banqueta NeoRomántico de 0,60m de SANTA&COLE

Subtotal: 380,00000 380,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51092

COST DIRECTE 400,94772
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,04739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,99511

P-3 FQ21CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAPERERA MODEL BARCELONA O EQUIVALENT
DE 70 LITRES AMB ESCUT DE BARCELONA I AMB
XIP, FORMADA PER CUBETA BASCULANT I
EXTRAIBLE MITJANÇANT CLAU TRIANGULAR, DE
PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIDA AMB
CAPA DE POLIESTER AL FORN, COLOR GRIS
OXIRON, CORONADA PER TUBULAR DE 20MM I 2
MM DE GRUIX, PERFORACIONS DE 5MM
SEGONS DETALLS DE PLÀNOLS, SUPORT DE
TUBULAR RODÓ DE 40 MM DE DIÀMETRE I 2 MM
DE GRUIX, BASE DE LA CISTELLA DE 3 MM DE
GRUX I AMB 4 PEFORACIONS PER A DESGUÀS
DE 8 MM, ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT 6
CARTELES SOLDADES AMB PERFORACIONS
PER A 4 PERNS D'EXPANSIÓ. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, EXCAVACIÓ,
FONAMENTS, CÀRREGA I TRANSPORT DEL
MATERIAL SOBRER A L'ABOCADOR I CÀNON
D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 158,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,495 /R x 17,56000 = 8,69220

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,00000 = 5,25000

Subtotal: 13,94220 13,94220

Materials

B0A62F00 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

4,000      x 0,82000 = 3,28000

BQ01CI03 UT PAPERERA MODEL BARCELONA DE 70LITRES
AMB XIP I PERNS D'ANCORATGE

1,000      x 133,71000 = 133,71000

Subtotal: 136,99000 136,99000

COST DIRECTE 150,93220
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,54661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,47881

P-4 FQ42J010 u Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb
dau de formigó

Rend.: 1,000 134,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 17,56000 = 19,31600
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PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,00000 = 10,50000

Subtotal: 29,81600 29,81600

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,62000 = 3,98200

Subtotal: 3,98200 3,98200

Materials

BQ42J010 u Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

1,000      x 87,50000 = 87,50000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 74,40063 = 5,87765

Subtotal: 93,37765 93,37765

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74540

COST DIRECTE 127,92105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,39605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,31710

P-5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 2,700 49,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 18,17000 = 8,41204

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,00000 = 1,94444

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 1,64741

Subtotal: 12,00389 12,00389

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,64000 = 0,33704

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 49,62000 = 1,83778

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 0,050 /R x 63,52000 = 1,17630

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,82000 = 6,60000

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 68,70000 = 25,44444

Subtotal: 35,39556 35,39556

COST DIRECTE 47,39945
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,36997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,76942

P-6 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 30,700 6,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 1,18371

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 0,14489

Subtotal: 1,32860 1,32860

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,35000 = 1,73779

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 0,500 /R x 63,52000 = 1,03453

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 39,61000 = 1,29023

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,82000 = 0,58046

Subtotal: 4,64301 4,64301

COST DIRECTE 5,97161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,27019

P-7 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 0,21181

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,86524

Subtotal: 1,07705 1,07705

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 39,61000 = 0,37724

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 0,100 /R x 63,52000 = 0,30248

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,35000 = 2,54048

Subtotal: 3,22020 3,22020

COST DIRECTE 4,29725
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51211

P-8 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

Rend.: 12,200 5,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 0,36459

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 1,72131

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 1,48934

Subtotal: 3,57524 3,57524

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 15,84000 = 1,29836

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,000 /R x 2,83000 = 0,23197
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,53033 1,53033

COST DIRECTE 5,10557
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36085

P-9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 3,200 30,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 18,17000 = 8,51719

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 6,56250

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 1,73750

Subtotal: 16,81719 16,81719

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,64000 = 1,13750

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 53,35000 = 3,33438

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 0,200 /R x 44,84000 = 2,80250

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,29000 = 2,51813

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 37,90000 = 2,36875

Subtotal: 12,16126 12,16126

COST DIRECTE 28,97845
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,42737

P-10 G21BIG01 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de tanca  metàl·lica

Rend.: 42,600 2,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 0,85305

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,00000 = 0,09859

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 0,10441

Subtotal: 1,05605 1,05605

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,64000 = 0,08545

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 37,90000 = 0,88967

Subtotal: 0,97512 0,97512

COST DIRECTE 2,03117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13273
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PARTIDES D'OBRA

P-11 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,142 59,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 9,80392

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 16,96545

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 2,59570

Subtotal: 29,36507 29,36507

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 37,90000 = 3,53875

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 40,29000 = 5,64286

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 48,92000 = 4,56769

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,64000 = 1,69935

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 0,200 /R x 44,84000 = 4,18674

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,300 /R x 53,35000 = 7,47199

Subtotal: 27,10738 27,10738

COST DIRECTE 56,47245
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,29607

P-12 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 73,500 2,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,998 /R x 18,17000 = 0,24672

A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 22,24000 = 0,06142

Subtotal: 0,30814 0,30814

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalent 0,998 /R x 51,04000 = 0,69303

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 49,62000 = 1,35223

Subtotal: 2,04526 2,04526

COST DIRECTE 2,35340
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47107

P-13 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 42,500 6,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,42753

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,24000 = 0,26165

Subtotal: 0,68918 0,68918

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 1,000 /R x 55,79000 = 1,31271

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,275 /R x 68,70000 = 0,44453

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 49,62000 = 3,50259

Subtotal: 5,25983 5,25983

COST DIRECTE 5,94901
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24646

P-14 G225U002 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre
murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de roca, càrrega i
transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 70,000 3,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,24000 = 0,15886

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,25957

Subtotal: 0,41843 0,41843

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 49,62000 = 2,12657

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 1,000 /R x 55,79000 = 0,79700

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,300 /R x 68,70000 = 0,29443

Subtotal: 3,21800 3,21800

COST DIRECTE 3,63643
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,81825

P-15 G225U102 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre
murs pantalles sota lloses i voltes, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de roca,
càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 55,000 4,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,33036

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,24000 = 0,20218

Subtotal: 0,53254 0,53254

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 49,62000 = 2,70655

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 1,000 /R x 55,79000 = 1,01436
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PARTIDES D'OBRA

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,275 /R x 68,70000 = 0,34350

Subtotal: 4,06441 4,06441

COST DIRECTE 4,59695
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82680

P-16 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial,
procedent de préstec, segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del pm,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 149,000 10,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 22,24000 = 0,03806

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 17,56000 = 0,11844

Subtotal: 0,15650 0,15650

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 1,005 /R x 67,70000 = 0,45663

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 38,65000 = 0,12840

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 66,34000 = 0,44746

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,17000 = 0,18993

Subtotal: 1,22242 1,22242

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,97000 = 0,04850

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec,
inclòs transport a l'obra

1,200      x 7,32000 = 8,78400

Subtotal: 8,83250 8,83250

COST DIRECTE 10,21142
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,72199

P-17 G3G5U115 m2 Execució de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó
HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en
qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de
roca amb utilització de trepant, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport
dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 2,900 189,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,750 /R x 18,17000 = 10,96466

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 21,00000 = 5,43103

A0112000 h Cap de colla 0,375 /R x 22,24000 = 2,87586

Subtotal: 19,27155 19,27155

Maquinària

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,068 /R x 64,74000 = 1,51804
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PARTIDES D'OBRA

C3G5U001 h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i
col·locació de llots tixotròpics

1,000 /R x 185,17000 = 63,85172

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,375 /R x 16,79000 = 2,17112

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

0,375 /R x 6,65000 = 0,85991

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,375 /R x 100,26000 = 12,96466

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,136 /R x 49,62000 = 2,32701

Subtotal: 83,69246 83,69246

Materials

B3Z5U005 m Amortització de tub metàl·lic amb tolva per a
formigonat de pantalles

0,004      x 90,47000 = 0,36188

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 20,000      x 0,14000 = 2,80000

B060U440 m3 Formigó ha-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,932      x 77,66000 = 72,37912

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 203,19000 = 0,81276

B3Z5U004 m Amortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantalles 0,005      x 180,94000 = 0,90470

Subtotal: 77,25846 77,25846

COST DIRECTE 180,22247
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,01112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,23359

P-18 G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25
cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5
N/mm2 de resistència característica a la compressió i
armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i
desencofrat

Rend.: 1,000 127,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 5,56000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 18,65000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 62,77000 62,77000

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,050 /R x 16,79000 = 0,83950

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,100 /R x 1,88000 = 0,18800

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,080 /R x 37,90000 = 3,03200

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,050 /R x 39,36000 = 1,96800

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,080 /R x 40,29000 = 3,22320

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

0,300 /R x 6,65000 = 1,99500

Subtotal: 11,24570 11,24570

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,200      x 0,42000 = 5,12400

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,350      x 70,00000 = 24,50000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,120      x 1,36000 = 1,52320
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PARTIDES D'OBRA

B0B2AU01 kg Acer corrugat b 500 s elaborat a mida 16,800      x 0,75000 = 12,60000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

2,800      x 1,21000 = 3,38800

B0DZA000 l Desencofrant 0,210      x 2,15000 = 0,45150

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,168      x 1,08000 = 0,18144

Subtotal: 47,76814 47,76814

COST DIRECTE 121,78384
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,08919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,87303

P-19 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia d'execució de
pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de
formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 9,000 16,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 2,01889

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 0,49422

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 21,00000 = 0,70000

Subtotal: 3,21311 3,21311

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 68,70000 = 7,63333

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 0,150 /R x 63,52000 = 1,05867

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,600 /R x 49,62000 = 3,30800

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,300 /R x 3,64000 = 0,12133

Subtotal: 12,12133 12,12133

COST DIRECTE 15,33444
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,10116

P-20 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 37,000 112,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 18,65000 = 1,00811

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,60108

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,00000 = 2,27027

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,56000 = 2,84757

Subtotal: 6,72703 6,72703

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 16,79000 = 1,08908

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 97,46000 = 6,32173

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,88000 = 0,40649

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,65000 = 0,21568
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,03298 8,03298

Materials

B060U460 m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 88,31000 = 92,72550

Subtotal: 92,72550 92,72550

COST DIRECTE 107,48551
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,37428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,85979

P-21 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 n/mm2, col·locat

Rend.: 390,000 1,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 22,24000 = 0,01386

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,00000 = 0,14393

A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 18,65000 = 0,12782

Subtotal: 0,28561 0,28561

Maquinària

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,32000 = 0,00402

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 40,29000 = 0,01953

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,15000 = 0,00372

Subtotal: 0,02727 0,02727

Materials

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,08000 = 0,01080

Subtotal: 0,64080 0,64080

COST DIRECTE 0,95368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00136

P-22 G4BP0005 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de
diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat
continu amb morter de ciment o resina, en estructura
de formigó, segons plànols

Rend.: 1,072 97,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 33,89925

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 4,14925

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 19,58955

Subtotal: 57,63805 57,63805

Maquinària

C110U060 h Equip complet de perforació per ancoratge de perns 1,000 /R x 19,11000 = 17,82649

C181U010 h Equip d'ancoratge i injecció per a perns 1,000 /R x 13,62000 = 12,70522

Subtotal: 30,53171 30,53171
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Materials

B0B2AU01 kg Acer corrugat b 500 s elaborat a mida 4,150      x 0,75000 = 3,11250

B021U001 u Material auxiliar de perforació 1,000      x 0,20000 = 0,20000

B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 1,500      x 1,21000 = 1,81500

Subtotal: 5,12750 5,12750

COST DIRECTE 93,29726
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,66486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,96212

P-23 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,300 30,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,00000 = 9,03226

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 2,39140

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 18,65000 = 6,01613

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 17,56000 = 5,66452

Subtotal: 23,10431 23,10431

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,65000 = 0,71505

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 52,52000 = 1,12946

Subtotal: 1,84451 1,84451

Materials

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 19,96000 = 0,59880

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,21000 = 1,21000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,15000 = 0,16125

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,36000 = 0,54400

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,42000 = 1,26000

Subtotal: 3,77405 3,77405

COST DIRECTE 28,72287
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,15901

P-24 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kn/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada

Rend.: 30,000 13,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 18,65000 = 1,24333

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,00000 = 1,40000

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,24000 = 0,37067

Subtotal: 3,01400 3,01400
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Materials

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kn/m2

1,100      x 6,15000 = 6,76500

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls

2,000      x 1,10000 = 2,20000

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè

0,600      x 1,45000 = 0,87000

Subtotal: 9,83500 9,83500

COST DIRECTE 12,84900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49145

P-25 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

Rend.: 25,000 2,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 1,45360

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 0,17792

Subtotal: 1,63152 1,63152

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
eci

1,800      x 0,33000 = 0,59400

Subtotal: 0,59400 0,59400

COST DIRECTE 2,22552
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33680

P-26 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 n, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 56,300 2,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 22,24000 = 0,03950

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 0,33126

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,37300

Subtotal: 0,74376 0,74376

Materials

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 n

1,100      x 1,48000 = 1,62800

Subtotal: 1,62800 1,62800
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COST DIRECTE 2,37176
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49035

P-27 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima
circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues
per retalls, col·locat a l'interior

Rend.: 11,000 18,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 0,40436

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 1,90909

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 1,69545

Subtotal: 4,00890 4,00890

Materials

B7J1U005 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm
d'amplada, per a junt de dilatació intern

1,050      x 12,72000 = 13,35600

Subtotal: 13,35600 13,35600

COST DIRECTE 17,36490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,23315

P-28 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 19,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,12979

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,24000 = 0,07943

Subtotal: 0,20922 0,20922

Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 59,75000 = 0,42679

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 57,17000 = 0,40836

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 44,42000 = 0,15864

Subtotal: 0,99379 0,99379

Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 14,63000 = 17,55600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,97000 = 0,04850

Subtotal: 17,60450 17,60450

COST DIRECTE 18,80751
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,74789

P-29 G961IG02 m Vorada final d'andana de 15x20 cm, de pedra
granítica mecanitzada i flamejada, recta i corba,
inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 25,000 56,38 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,88960

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,00000 = 3,36000

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,56000 = 4,21440

Subtotal: 8,46400 8,46400

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,65000 = 0,26600

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,88000 = 0,07520

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 39,36000 = 0,39360

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 49,62000 = 0,49620

Subtotal: 1,23100 1,23100

Materials

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 84,22000 = 1,76862

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,42000 = 0,84000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,15000 = 0,04300

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,36000 = 0,13600

B961IG02 m Pedra granítica, recta o corba, mecanitzada i
flamejada, per a vorada, de 15x20 cm

1,050      x 35,00000 = 36,75000

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,066      x 67,56000 = 4,45896

Subtotal: 43,99658 43,99658

COST DIRECTE 53,69158
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,68458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,37616

P-30 G961IG04 m Vorada de pedra granítica mecanitzada i flamejada
com a separador de plataforma del tramvia, segons
planos, col·locada sobre base de formigó H-20 de 20
a 25 cm de gruix, com a màxim rejuntada amb morter.

Rend.: 22,000 69,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,00000 = 3,81818

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,56000 = 4,78909

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 1,01091

Subtotal: 9,61818 9,61818

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,65000 = 0,30227

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,88000 = 0,08545

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 49,62000 = 0,56386

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 39,36000 = 0,44727

Subtotal: 1,39885 1,39885

Materials

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,022      x 84,22000 = 1,85284
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,42000 = 0,84000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,15000 = 0,04300

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,36000 = 0,13600

B961W010 M Pedra granítica, gris quintana, gris pirineus o ochavo
jaspe, gra fi, recta, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada separadora tramvia

1,050      x 44,60000 = 46,83000

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,074      x 67,56000 = 4,99944

Subtotal: 54,70128 54,70128

COST DIRECTE 65,71831
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,00423

P-31 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 55,000 17,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,56000 = 1,91564

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,40436

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,00000 = 1,52727

Subtotal: 3,84727 3,84727

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,400 /R x 39,36000 = 0,28625

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,29000 = 0,18314

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 49,62000 = 0,36087

Subtotal: 0,83026 0,83026

Materials

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

1,050      x 4,83000 = 5,07150

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,007      x 84,22000 = 0,58954

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,42000 = 0,42000

B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,15000 = 0,02150

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,36000 = 0,06800

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 67,56000 = 5,40480

B051U012 t Ciment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1 0,001      x 75,25000 = 0,07525

Subtotal: 11,65059 11,65059

COST DIRECTE 16,32812
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,14453
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P-32 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 5,150 156,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,56000 = 20,45825

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 4,31845

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,00000 = 16,31068

Subtotal: 41,08738 41,08738

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,350 /R x 37,90000 = 2,57573

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,350 /R x 39,36000 = 2,67495

Subtotal: 5,25068 5,25068

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,229      x 67,56000 = 15,47124

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,036      x 84,22000 = 3,03192

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

1,000      x 84,51000 = 84,51000

Subtotal: 103,01316 103,01316

COST DIRECTE 149,35122
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,46756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,81878

P-33 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i
totes les feines adients

Rend.: 10,000 48,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 17,56000 = 12,29200

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,00000 = 8,40000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 2,22400

Subtotal: 22,91600 22,91600

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,75000 = 0,87500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 40,29000 = 1,20870

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,250 /R x 39,36000 = 0,98400

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 12,43000 = 0,31075

Subtotal: 3,37845 3,37845

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 67,56000 = 6,75600
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B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 84,22000 = 2,52660

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020      x 9,97000 = 10,16940

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 22,85000 = 0,09140

Subtotal: 19,54340 19,54340

COST DIRECTE 45,83785
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,29189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,12974

P-34 G9GA0006 m3 Paviment de formigó hm-25, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 101,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 0,92667

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,00000 = 7,00000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 6,05667

Subtotal: 13,98334 13,98334

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 3,98000 = 0,66333

Subtotal: 0,66333 0,66333

Materials

B060U330 m3 Formigó hm-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 74,81000 = 78,55050

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,15000 = 0,28750

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,21000 = 1,21000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,42000 = 2,10000

Subtotal: 82,14800 82,14800

COST DIRECTE 96,79467
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,83973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,63440

P-35 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 122,000 31,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 18,17000 = 0,59574

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,18230

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,00000 = 0,34426

Subtotal: 1,12230 1,12230

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 74,88000 = 4,29639

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 55,59000 = 0,45566
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PARTIDES D'OBRA

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 67,46000 = 0,55295

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 63,76000 = 0,52262

Subtotal: 5,82762 5,82762

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 22,84000 = 22,84000

Subtotal: 22,84000 22,84000

COST DIRECTE 29,78992
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,27942

P-36 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 122,000 31,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 18,17000 = 0,59574

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,00000 = 0,34426

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,18230

Subtotal: 1,12230 1,12230

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 67,46000 = 0,55295

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 74,88000 = 4,29639

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 55,59000 = 0,45566

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 63,76000 = 0,52262

Subtotal: 5,82762 5,82762

Materials

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 22,80000 = 22,80000

Subtotal: 22,80000 22,80000

COST DIRECTE 29,74992
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,23742

P-37 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 327,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus b-60/70 1,000      x 312,36000 = 312,36000

Subtotal: 312,36000 312,36000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 312,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,61800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,97800

P-38 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci Rend.: 580,000 0,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,03621

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,03133

Subtotal: 0,06754 0,06754

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 29,46000 = 0,05079

Subtotal: 0,05079 0,05079

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
eci

1,200      x 0,33000 = 0,39600

Subtotal: 0,39600 0,39600

COST DIRECTE 0,51433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54005

P-39 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ecr-1d sobre ferm nou

Rend.: 694,000 0,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,02618

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,03026

Subtotal: 0,05644 0,05644

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 39,58000 = 0,05703

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 29,46000 = 0,04245

Subtotal: 0,09948 0,09948

Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ecr-1d

0,600      x 0,28000 = 0,16800

Subtotal: 0,16800 0,16800

COST DIRECTE 0,32392
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34012

P-40 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ecr-2d-m sobre ferm nou

Rend.: 693,000 0,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,03030

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,02622

Subtotal: 0,05652 0,05652

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 29,46000 = 0,04251

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 39,58000 = 0,05711

Subtotal: 0,09962 0,09962

Materials

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ecr-2d-m

0,500      x 0,45000 = 0,22500

Subtotal: 0,22500 0,22500

COST DIRECTE 0,38114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40020

P-41 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 494,000 0,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,04502

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,00000 = 0,12753

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 0,07356

Subtotal: 0,24611 0,24611

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,51000 = 0,01520

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 36,69000 = 0,07427

Subtotal: 0,08947 0,08947

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,67000 = 0,04020

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,140      x 1,67000 = 0,23380

Subtotal: 0,27400 0,27400

COST DIRECTE 0,60958
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64006

P-42 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 460,000 2,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 0,04835

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,00000 = 0,13696

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 0,07900
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,26431 0,26431

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,51000 = 0,01633

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,74000 = 0,08639

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 43,46000 = 0,09448

Subtotal: 0,19720 0,19720

Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 1,84000 = 1,65600

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,67000 = 0,12060

Subtotal: 1,77660 1,77660

COST DIRECTE 2,23811
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35002

P-43 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

Rend.: 1,000 9,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 21,00000 = 0,21000

A0150000 h Manobre especialista 0,007 /R x 18,17000 = 0,12719

Subtotal: 0,33719 0,33719

Maquinària

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

0,003 /R x 37,39000 = 0,11217

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,003 /R x 33,98000 = 0,10194

Subtotal: 0,21411 0,21411

Materials

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 1,200      x 6,00000 = 7,20000

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,240      x 3,72000 = 0,89280

Subtotal: 8,09280 8,09280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00506

COST DIRECTE 8,64916
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08162

P-44 GBA32002 m2 Quadricula groga de 1x1 m de faixes de 10 cm
d'ample

Rend.: 1,000 7,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 14,146 17,59 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,00000 = 4,45356

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 2,56892

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 1,57218

Subtotal: 8,59466 8,59466

Maquinària

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x 16,77000 = 1,18549

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,51000 = 0,53089

Subtotal: 1,71638 1,71638

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,67000 = 0,32160

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000      x 2,04000 = 6,12000

Subtotal: 6,44160 6,44160

COST DIRECTE 16,75264
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,59027

P-46 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,010 72,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 4,65087

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 5,23691

Subtotal: 9,88778 9,88778

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,29000 = 2,51185

Subtotal: 2,51185 2,51185

Materials

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant
hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 56,26000 = 56,26000

Subtotal: 56,26000 56,26000

COST DIRECTE 68,65963
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,43298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,09261

P-47 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,110 60,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 5,10949

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 4,53771

Subtotal: 9,64720 9,64720

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,29000 = 2,45073

Subtotal: 2,45073 2,45073

Materials

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 45,17000 = 45,17000

Subtotal: 45,17000 45,17000

COST DIRECTE 57,26793
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,86340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,13133

P-48 GBB1U150 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200),
direcció (s-300), localització (s-500), confirmació
(s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Rend.: 0,880 353,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 23,86364

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 21,19318

Subtotal: 45,05682 45,05682

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,29000 = 11,44602

Subtotal: 11,44602 11,44602

Materials

BBM1U150 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 279,91000 = 279,91000

Subtotal: 279,91000 279,91000

COST DIRECTE 336,41284
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,82064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 353,23348

P-49 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre,
segons designació mb del plec de prescripcions
tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 25,987 22,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 0,71767

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,80810
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,52577 1,52577

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,29000 = 0,38760

Subtotal: 0,38760 0,38760

Materials

BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació mb
del plec de prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 19,42000 = 19,42000

Subtotal: 19,42000 19,42000

COST DIRECTE 21,33337
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,40004

P-50 GBS1IG01 U Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm
de diametre inicial, amb un espessor de 3 mm
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i
amb un braç de 5,50 m, model homologat. Inclosa
cimentació de 1m x 1m x 1m i posta a terra amb placa
de posta a terra 500x 500 x 3 mm.

Rend.: 1,000 1.279,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 9,000 /R x 21,00000 = 189,00000

A013U001 h Ajudant 6,6882 /R x 18,65000 = 124,73493

Subtotal: 313,73493 313,73493

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 10,000 /R x 1,62000 = 16,20000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 40,29000 = 80,58000

Subtotal: 96,78000 96,78000

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,42000 = 0,42000

B060U320 m3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,000      x 73,84000 = 73,84000

BBS1K020 U BACUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALTURA
UTIL I 190 MM DE DIAMETRE INICIAL, AMB UN
ESPESSOR DE 3 MM REFORÇAT A LA BASE AMB
4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN
BRAÇ DE 5,50 M, MODEL HOMOLOGAT

1,000      x 703,36000 = 703,36000

Subtotal: 777,62000 777,62000

Partides d'obra

GGD2IG01 U Placa de connexió a terra 500x 500 x 3 mm 1,000      x 27,40072 = 27,40072

Subtotal: 27,40072 27,40072

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 313,73500 = 3,13735

Subtotal: 3,13735 3,13735
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COST DIRECTE 1.218,67300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 60,93365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.279,60665

P-51 GBS2IG01 U Semafor de policarbonat segons plec de condicions
amb sistema optic de diametre 210 mm amb una cara
i tres focus, optica normal i lent de color normal de
vehicles, 13/200

Rend.: 1,000 245,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,5669 /R x 18,65000 = 10,57269

A0121000 h Oficial 1a 1,1338 /R x 21,00000 = 23,80980

Subtotal: 34,38249 34,38249

Materials

BBS2U090 U SEMAFOR DE POLICARBONAT SEGONS PLEC
DE CONDICIONS AMB SISTEMA OPTIC DE
DIAMETRE 210 MM AMB UNA CARA I TRES
FOCUS, OPTICA NORMAL I LENT DE COLOR
NORMAL DE VEHICLES, 13/200

1,000      x 199,09000 = 199,09000

Subtotal: 199,09000 199,09000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 34,38200 = 0,34382

Subtotal: 0,34382 0,34382

COST DIRECTE 233,81631
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,69082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,50713

P-52 GBS2IG02 U Semafor de policarbonat per a vianants segons plec
de condicions amb sistema optic de diametre 210
mm, amb una cara i dos focus, optica halogena i lent
de color normal de vehicles, 12/200 h

Rend.: 1,000 236,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,4307 /R x 18,65000 = 8,03256

A0121000 h Oficial 1a 0,8613 /R x 21,00000 = 18,08730

Subtotal: 26,11986 26,11986

Materials

BBS2U070 U SEMAFOR DE POLICARBONAT SEGONS PLEC
DE CONDICIONS AMB SISTEMA OPTIC DE
DIAMETRE 210 MM, AMB UNA CARA I DOS
FOCUS, OPTICA HALOGENA I LENT DE COLOR
NORMAL DE VEHICLES, 12/200 H

1,000      x 199,09000 = 199,09000

Subtotal: 199,09000 199,09000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 26,12000 = 0,26120

Subtotal: 0,26120 0,26120
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 225,47106
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,27355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,74461

P-53 GBS2IG03 U Semàfor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i
receptor de comandament d'emergència, instal.lat
sobre pal existent.

Rend.: 1,000 400,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,8613 /R x 21,00000 = 18,08730

A013U001 h Ajudant 0,4307 /R x 18,65000 = 8,03256

Subtotal: 26,11986 26,11986

Materials

BBS2IG03 u Semàfor de tramvia segons PPTP, amb tres llums,
receptor de telecomandament d'emergència entregat i
llums de mida 13/200

1,000      x 355,00000 = 355,00000

Subtotal: 355,00000 355,00000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 26,12000 = 0,26120

Subtotal: 0,26120 0,26120

COST DIRECTE 381,38106
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,06905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,45011

P-54 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec
tipus RAINBIRD o similar, segons PPTP i amb
cablejat inclós.

Rend.: 1,000 1.599,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 18,65000 = 37,30000

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,00000 = 63,00000

Subtotal: 100,30000 100,30000

Materials

BBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec
tipus RAINBIRD o similar, segons PPTP i amb
cablejat inclós.

1,000      x 1.423,00000 = 1.423,00000

Subtotal: 1.423,00000 1.423,00000

COST DIRECTE 1.523,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 76,16500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.599,46500

P-55 GD5AU116 m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre
160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn
4 kn/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix
de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica
a la compressió

Rend.: 30,500 12,12 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 0,14584

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,68852

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,59574

Subtotal: 1,43010 1,43010

Materials

BD5AU160 m Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 6,54000 = 6,73620

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,050      x 67,56000 = 3,37800

Subtotal: 10,11420 10,11420

COST DIRECTE 11,54430
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,12152

P-56 GG31240V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 2x4 segons une 21123, tipus
exzhellent marca grupo general cable o equivalent,
inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

Rend.: 33,330 2,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 22,24000 = 0,06673

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 0,55956

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,63006

Subtotal: 1,25635 1,25635

Materials

BG31240U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 2x4 segons une 21123, tipus
exzhellent marca grupo general cable o equivalent,
inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 2,15635
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26417

GGD2IG01 U Placa de connexió a terra 500x 500 x 3 mm Rend.: 1,000 28,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,3596 /R x 18,65000 = 6,70654

A0121000 h Oficial 1a 0,3596 /R x 21,00000 = 7,55160

Subtotal: 14,25814 14,25814

Materials

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 11,24000 = 11,24000
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PARTIDES D'OBRA

BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 1,14000 = 1,14000

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,62000 = 0,62000

Subtotal: 13,00000 13,00000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 14,25800 = 0,14258

Subtotal: 0,14258 0,14258

COST DIRECTE 27,40072
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37004

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,77076

P-57 GHN3IG01 u Lluminària vial amb difusor de vidre tipus Arc 80 S150
marca Indalux o similar, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150 W, amb bastidor metàl.lic i
cúpula reflectora, acoblada al suport

Rend.: 1,000 446,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,483 /R x 21,00000 = 10,14300

A013U001 h Ajudant 0,483 /R x 18,65000 = 9,00795

Subtotal: 19,15095 19,15095

Materials

BHN3IG01 u Lluminària vial amb difusor de vidre tipus Arc 80 S150
marca Indalux o similar, amb làmpada de vapor

1,000      x 405,50000 = 405,50000

Subtotal: 405,50000 405,50000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 19,15067 = 0,28726

Subtotal: 0,28726 0,28726

COST DIRECTE 424,93821
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,24691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 446,18512

P-58 GR8XN001 u Retirada d'arbrat excepte palmàcies, inclos transport i
nova plantacio a viver o en l'àmbit de l'obra, segons
indicacions de l'institut municipal de parcs i jardins i
transport i retransplantament d'arbrat de viver a
carrer, incloses totes les feines adients per la seva
realitzacio, segons indicacions de l'institut municipal
de parcs i jardins. .

Rend.: 1,000 356,96 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 GTCZIG08 m Aixecament de vía, inclosos tots els seus element
auxiliars i transport a lloc d'acopi o abocador, inclós
canon

Rend.: 1,000 20,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 GTCZIG09 m Operacions relatives al desmuntatge de la catenària
existent, incloent totes la ma d'obra, materials,
maquinaria i transport a lloc d'acopi o abocador inclós
canon

Rend.: 1,000 5,50 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-61 GTG1IG02 u Pal de catenària tipus 2, de 8 m d'alçaria, fabricada
amb xapa d'acer al carboni SR-355-SR, d'espessor 5
mm, i galvanitzats per inmersió en calent segons ISO
1461:1999. Pals troncocònics segons planols. Inclos
transport i muntatge, inclosos perns d'ancoratge i
plantilla de centrat de perns.

Rend.: 1,000 2.140,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 2,000 /R x 22,24000 = 44,48000

A013U001 h Ajudant 5,000 /R x 18,65000 = 93,25000

A0121000 h Oficial 1a 5,000 /R x 21,00000 = 105,00000

Subtotal: 242,73000 242,73000

Maquinària

C150GU40 h Grua autopropulsada de 80 t 2,000 /R x 128,75000 = 257,50000

C1503U20 h Camió grua de 10 t 2,000 /R x 46,79000 = 93,58000

Subtotal: 351,08000 351,08000

Materials

BTG1IG02 u Pal de catenària tipus 2, segons plànols 1,000      x 1.445,00000 = 1.445,00000

Subtotal: 1.445,00000 1.445,00000

COST DIRECTE 2.038,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 101,94050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.140,75050

P-62 GTG1IG05 u Massis de catenària tipus A1, incloent moviment de
terres local, tots el materials, maquinaria, ma d'obra i
elements auxiliars necessaris per a la seva execució

Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-63 GTG3U040 u Conjunt de mènsula B2A amb equip de suspensió per
recta o corba i conjunt d'atibantat fora (per a recta o
corba r<=600 m), per catenària compensada,
totalment muntat i en servei

Rend.: 1,000 397,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,00000 = 8,40000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 4,44800

A013U001 h Ajudant 0,400 /R x 18,65000 = 7,46000

Subtotal: 20,30800 20,30800

Maquinària

C150T001 h Castillet autopropulsat per a muntatge de catenària 0,200 /R x 174,95000 = 34,99000

Subtotal: 34,99000 34,99000

Materials

BTG3U015 u Conjunt de tirantat tipus CA27, CA28 o CA30 1,000      x 93,17000 = 93,17000

BTG3U020 u Conjunt suspensió CA2-1 o CA4-1 1,000      x 59,73000 = 59,73000

BTG3U035 u Conjunt de mènsula B2a per atirantat fora amb tirant
giratori i conjunts de gir

1,000      x 170,67000 = 170,67000

Subtotal: 323,57000 323,57000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 378,86800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,94340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,81140

P-64 GTG3U090 u Conjunt de suspensió CE-5RT PR a volta de túnel,
totalment muntat i en servei

Rend.: 1,000 194,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 5,56000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,00000 = 10,50000

A013U001 h Ajudant 0,500 /R x 18,65000 = 9,32500

Subtotal: 25,38500 25,38500

Maquinària

C150T001 h Castillet autopropulsat per a muntatge de catenària 0,250 /R x 174,95000 = 43,73750

Subtotal: 43,73750 43,73750

Materials

B0AA1012 u Ancoratge químic M16 complet 1,000      x 13,64000 = 13,64000

BTG3U090 u Conjunt CE-5RT-PR 1,000      x 102,53000 = 102,53000

Subtotal: 116,17000 116,17000

COST DIRECTE 185,29250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,26463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,55713

P-65 GTG3U260 u Conjunt de mènsula B1AL-B2AL (allargada) amb
equip de suspensió per recta o corba i conjunt
d'atibantat dintre-fora (per a recta o corba r>600 m),
instal·lats en semieix per a catenària compensada,
totalment muntat i en servei

Rend.: 1,000 1.067,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 18,65000 = 37,30000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,00000 = 42,00000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 101,54000 101,54000

Maquinària

C150T001 h Castillet autopropulsat per a muntatge de catenària 1,000 /R x 174,95000 = 174,95000

Subtotal: 174,95000 174,95000

Materials

BTG3U050 u Conjunt de mènsula B2al per atirantat fora amb tirant
giratori i conjunts de gir

1,000      x 181,39000 = 181,39000

BTG3U120 u Cadireta R-6 de suspensió 2,000      x 26,18000 = 52,36000

BTG3U020 u Conjunt suspensió CA2-1 o CA4-1 2,000      x 59,73000 = 119,46000

BTG3U010 u Conjunt de tirantat tipus CA7 o CA8 1,000      x 103,64000 = 103,64000

BTG3U000 u Conjunt CA-7 1,000      x 125,72000 = 125,72000

BTG3U040 u Conjunt de mènsula B1al per atirantat dins amb tirant
giratori i conjunts de gir

1,000      x 157,40000 = 157,40000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 739,97000 739,97000

COST DIRECTE 1.016,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 50,82300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.067,28300

P-66 GTG5IG01 m Fil de contacte de 150 mm2 instal.lat i posat en servei Rend.: 1,000 6,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,0045 /R x 18,65000 = 0,08393

A0121000 h Oficial 1a 0,0045 /R x 21,00000 = 0,09450

Subtotal: 0,17843 0,17843

Maquinària

C1504U00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,008 /R x 41,67000 = 0,33336

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,008 /R x 49,62000 = 0,39696

Subtotal: 0,73032 0,73032

Materials

BTG5IG01 m Fil de contacte electrolítc 150mm2 Cu 1,000      x 5,71000 = 5,71000

Subtotal: 5,71000 5,71000

COST DIRECTE 6,61875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,94969

P-67 P0010001 u Parada lateral totalment acabada composta per
moviments de terres, fonaments, estructura, coberta
(marquesina), tancaments i divisòries (inclòs
baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó rigoles, plaques
prefabricades i llambordes), instal·lacions d'evacuació
(baixants, clavaguerams, pericons i bruneres),
instal·lacions elèctriques (pericons, canalitzacions,
llums d'emergència i decoratius, instal·lació interior,
quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments
(papereres, moduls de 4 seients de fibra de vidre,
registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització
general d'andanes).

Rend.: 1,000 245.367,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-68 P0010002 u Màquina expenedora de billets Rend.: 1,000 8.847,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-69 PA0001 u Partida alçada per la instal·lació del sistema de
drenatge del pas inferior, incloent-hi una bomba per
extreure aigua en cas d'inundacions en periodes de
plujes

Rend.: 1,000 50.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-70 SAPA007 u Unitat de desviament tipus DR25-CC amb via tipus
Corkelast amb carril tipus Ri55 o Ri60

Rend.: 1,000 70,52 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-71 SAPA015 u Unitat de desviament de tipus BR30CR Corkelast
amb carril tipus Ri55 o Ri60

Rend.: 1,000 253,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-72 SVIA0001 m Ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp,
arriostrada, amb acabat de llambordes, cordó
bituminós, inclós demolició de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclòs part proporcional de pericons,
una capa de tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa
de formigó de HM-25 amb juntes especials JRI cada
3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional
de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat.

Rend.: 1,000 3.758,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-73 SVIA0003 m Ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp,
arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del
terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110
inclòs part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó
de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils
Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó
de replè HM-15, tot totalment acabat.

Rend.: 1,000 1.802,71 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 SVIA0005 m Ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp,
arriostrada, amb acabat de gespa, cordó bituminós,
inclós demolició de paviment actual, excavació del
terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110
inclòs part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó
de HM-25 amb juntes especials JRI cada 3m, carrils
Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó
de replè HM-15, tot totalment acabat.

Rend.: 1,000 3.315,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-75 XAP00PCQ pa Partida alçada per justificar el Pla de Control de
Qualitat

Rend.: 1,000 195.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-76 XSSSS0000 pa Partida alçada a justificar del sistema general de
senyalització ferroviaria. No inclosa senyalització
semafòrica de les cruïlles

Rend.: 1,000 150.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

P0030001 pa Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix,
totalment equipat d'acord amb el Plec de
Prescripcions tècniques, amb possibilitat de
comandament en unitat múltiple incloent part
proporcional de peces de parc, recanvis i conjunt
d'eines especials per a les operacions de
manteniment de material rodant, i de projecte
executiu del sistema de transport.

Rend.: 1,000 2.842.811,92 €

______________________________________________________________________________________________________________

P0030002 pa Partida alçada a justificar de sistema de
comunicacions

Rend.: 1,000 35.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P0030003 pa Partida alçada a justificar de sistema de SAE i Radio Rend.: 1,000 42.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XAP000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra.

Rend.: 1,000 181.411,43 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPSACI01 pa Partida alçada a justificar per afecció dels serveis que
es vegin afectats per les obres de construcció del
traçat de tramvia.

Rend.: 1,000 5.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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19.1. Consideracions generals 
 

És preceptiu incloure en la redacció del projecte la programació de les diferents activitats que 
integren la fase constructiva, ordenant-les de manera coherent durant el temps de duració del 
projecte, de manera factible. A cada activitat se li assigna una duració adequada al volum 
d’obra a realitzar, en conformitat amb els rendiments i ritmes de producció normals, fins a 
concloure, en conseqüència, en un termini d’acabament de l’obra possible. 

Encara que aquesta planificació dels treballs no hagi de coincidir exactament amb la que, 
finalment, adopti l’empresa constructora adjudicatària de les obres. Caldrà justificar quan es 
conegui amb precisió l’època de l’any en que s’hagin d’executar les diferents parts de l’obra, 
els propis mitjans i recursos dels que es disposin. És indubtable que pel seu establiment es 
necessari conèixer una previsió basada en altres volums d’obra i característiques similars. 

Per això, i segons el diagrama de barres que s’inclou a l’annex, es preveu un termini de 
construcció de les obres de 24 mesos. 

Durant la realització de les obres es veurà afectat el trànsit rodat, ja que l’obra transcorre en 
zona urbana i es produeixen continus creuaments amb carrers, però aquests no poden quedar 
tallats a la circulació durant gaire temps. Per aquest motiu s’intentarà que els processos 
constructius contemplin la menor afectació al trànsit possible, planificant-los en fases per 
intentar reduir al màxim els moments de tall total d’algun carrer. 

En els casos en que no hi hagi altra alternativa, es procurà realitzar el tall en els moments de 
menys trànsit possible, és a dir en horari nocturn i als caps de setmana. Pels casos en que sigui 
impossible realitzar talls tan curts de temps, es planificaran els treballs en els mesos d’estiu 
(preferentment el mes d’agost) ja que és el moment amb menys trànsit a la ciutat de 
Barcelona. 

La planificació proposada s’ha elaborat en funció de: 

- Duració de la realització de cada activitat. 
- Exigències de coordinació d’activitat. 

En aquest sentit, hi ha dos punts en el que el tall de trànsit necessari és molt llarg i per tant 
comportaran distorsions importants en el trànsit de la zona: 

- Construcció de la llosa del pas inferior a Francesc Macià. Quedarà tallat un lateral de la 
Diagonal i no es podrà accedir a l’Avinguda de Josep Tarradellas des de Francesc 
Macià.  

- Construcció del traçat del tramvia al seu pas per la Plaça dels Països Catalans, moment 
en el que caldrà realitzar talls parcials o totals del trànsit en diverses direccions. 

Pel seu fort impacte en el trànsit, i la seva llarga durada, s’han de planificar aquests treballs 
durant els mesos d’estiu. 
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Al tractar-se de dos punts llunyans, i independents entre si, s’han planificat els treballs 
simultàniament, entre els mesos 9, 10 i 11 del cronograma que es mostra en el present Annex. 

19.2. Característiques bàsiques 
 

Les característiques generals que d’alguna manera condicionen el pla d’obra de la construcció 
d’un traçat ferroviari són les següents: 

- El subministrament del material mòbil ha de començar 6 mesos abans de l’acabament 
de les obres. 

- El condicionant fonamental de la construcció del pas inferior, és que les fases en les 
que cal tallar el trànsit s’han de dur a terme en els mesos d’estiu, per entorpir el 
menys possible a la circulació de la ciutat. 

- Seria desitjable que la via i la catenària, així com l’alimentació elèctrica estiguessin 
finalitzades en algun tram per començar les proves en línia el més aviat possible. 

- La construcció de les parades es pot realitzar en paral·lel a la via, igualment que les 
canalitzacions i cruïlles de via. Els acabats d’urbanització i parades s’han d’executar 
sobre via acabada. Es aconsellable la instal·lació de les marquesines al final de l’obra, 
amb l’objectiu d’assegurar el seu estat de conservació en el moment de posada en 
funcionament de la línia. 

- S’ha de reservar un temps d’aprovisionament en aquelles activitats que així ho 
requereixin. 

- Igualment, al final de les feines tecnològiques, s’ha de preveure un període de temps 
per a realitzar les proves pròpies d’aquests processos, independents de les proves de 
conjunt que tenen la seva activitat específica. 

El Pla d’Obra es dividirà segons els diferents trams que conté el present projecte: 

- Tram 1: Plaça de Francesc Macià. Pas inferior, estació deprimida i rampes d’accés. 
- Tram 2: Av. de Josep Tarradellas entre l’Av. de Sarrià i el creuament amb els Carrers 

Entença i Berlín. 
- Tram 3: Av. de Josep Tarradellas entre el creuament d’Entença i Berlín, fins a la Plaça 

dels Països Catalans, inclòs el creuament per la plaça, fins enllaçar amb el Carrer de 
Tarragona. 

- Tram 4: Carrer de Tarragona, des de la Plaça dels Països Catalans fins a la Plaça 
d’Espanya. 

Es disposarà de dos equips de treball, l’Equip A i l’Equip B. El primer d’ells, especialitzat en la 
construcció de la part estructural, es dedicarà exclusivament a realitzar el Tram 1, que 
presumiblement serà el més llarg de dur a terme. Mentre que l’Equip B començarà pel Tram 4 i 
anirà recorrent el traçat a la inversa fins arribar a enllaçar amb les obres del Tram 1 
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19.3. Capítols del Pla d’Obra 
 

El Pla d’Obra conté un capítol principal: el de la pròpia execució de l’obra, que a la vegada està 
dividit en 5 subcapitols: 

- Acta de replanteig 
- Treballs preliminars 
- Obra civil 
- Instal·lacions i senyalització 
- Acabats generals 

A continuació es mostra el diagrama de barres del Pla d’Obra: 
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

EXECUCIÓ DE LES OBRES

Acta de replanteig

Treballs preliminars

Obra civil
Treballs previs (demolició, 
drenatge, serveis afectats)

T1+T4 T1+T4 T3 T3 T2 T2

Superestructura de la via i parades T4 T4 T4 T4 T4 T3 T3 T3 T3 T2 T2 T2 T1 T1 T1 T1

Urbanització T4 T4 T4 T4 T4 T3 T3 T3 T3 T2 T2 T2 T1 T1 T1 T1

Estructura

Pantalles T1 T1 T1 T1 T1 T1

Llosa T1 T1 T1

Excavació T1 T1 T1 T1 T1

Instal·lacions i senyalització

Catenària T4 T4 T4 T3 T3 T3 T2 T2 T2 T1 T1 T1

Subestació de tracció T4 T4 T4 T3 T3 T3 T2 T2 T2 T1 T1 T1

Senyalització ferroviària T4 T4 T3 T3 T2 T2 T1 T1

Senyalització viària T4 T4 T3 T3 T2 T2 T1 T1

Instal·lacions de comunicacions T4 T3 T2 T1

Assaigs i proves d'integració T1+T2+T3
+T4

T1+T2+T3
+T4

Acabats T4 T3 T2 T1
T1+T2+T3

+T4
T1+T2+T3

+T4

Final d'obra

PLA D'OBRAACTIVITAT

Tram 1: Francesc Macià
Tram 2: Av. Tarradellas (fase 1)
Tram 3: Av. Tarradellas (fase 2)
Tram 4: Carrer Tarragona
T1+T4
T1+T2+T3+T4
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