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1. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte, com a títol Millora i pas inferior de vianants en 

l’estació de ferrocarrils de Llançà, situat al terme municipal de Llançà, consisteix en 

proporcionar la documentació i els plànols necessaris per efectuar les obres per a la 

construcció d’un pas inferior de vianants que uneix les dues andanes separades per les 

vies ferroviàries i la urbanització superficial de les zones afectades pel pas inferior i 

també part de la zona de l’aparcament de sorres, per millorar les seves prestacions. 

Per tant, es realitza aquest projecte per substituir l’actual pas a nivell de vianants, 

degut a que els usuaris utilitzen aquest pas a mateixa cota d’andana, sense cap tipus 

de senyalitzacions, amb la qual cosa fa que presenti alt nivells de perillositat i 

incomoditats als usuaris.  

Per aquest motiu es redacta aquest projecte, per millora la seguretat i comoditats dels 

vianants i per millorar les prestacions que ofereix l’estació de ferrocarrils de Llançà. 

2. ANTECEDENTS 

Llançà es un petit municipi de l’Alt Empordà que compren una extensió de 28,625 Km2 

i té gairebé uns 5000 habitants. Es troba situat en el centre d’una zona amb una gran 

riquesa d’espais naturals i ecològics, concretament està rodejat del Parc Natural de 

Cap de Creus i el de l’Albera. 

En èpoques d’estiu el municipi de Llançà pateix un augment progressiu de la població 

que es pot arribar a multiplicar-se fins a quatre vegades el nombre d’habitants 

existents al hivern, degut el turisme. Part d’aquest turisme es desplaça mitjançant el 

tren. I un dels problemes que té Llança, són les disfuncionalitats que existeixen en 

l’estació de ferrocarrils de Llança. 

La estació de ferrocarril esta formada per dos vies principals de transport de 

passatgers, una línia Barcelona - Portbou, i una altre línia Portbou – Barcelona, 

ambdues línies separades per una andana. El principal problema és que per creuar 

aquesta andana, els usuaris ho fan mitjançant un pas a nivell sense senyalitzacions tan 

vertical com horitzontal, amb la qual cosa és una situació de perill pels vianants. 
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Per aquest motiu es redacta aquest projecte amb la finalitat de millorar les prestacions 

que ofereixen l’estació. 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

El terme municipal de Llançà es troba a la província de Girona a la comarca de l’Alt 

Empordà. 

L’estació de ferrocarrils  de llançà esta 

situat al nord-oest del nucli urbà del 

terme municipal de Llançà. Per arribar-

hi s’accedeix pel carrer de l’Estació, 

que connecta amb la carretera N-260 

en direcció Portbou i amb l’avinguda 

Europa (Fig. 3.1), que aquest és la 

carretera principal a on connecta amb 

la vila i el port de Llançà.   

 

 

El tren va arribar a Llançà l'any 1878 amb l'entrada en funcionament de la secció de 

Figueres a Portbou. L'estació de Llançà (PK. 266,2 de la línia Tarragona – Barcelona – 

Portbou) va funcionar com a suport de la de Portbou i per aquest motiu encara disposa 

de multitud de vies si bé actualment es troben en desús la major part d'elles.  

L'estació actual disposa de les dues vies generals (vies 1 i 2) i una via desviada a la 

dreta de les generals (via 3). En la via 1 hi circulen trens direcció Barcelona – Portbou, i 

en la via 2 tren en direcció Portbou – Barcelona. Entre les vies 1, 2 i 3 s'hi ubiquen dues 

andanes que es troben enllaçades a través d’un pas a nivell. L'andana central (andana 

II) és la que està entre les vies 1 i 2, i disposa d'un refugi per aixoplugar els viatgers. I 

l’andana del costat de l’estació (andana I), és la que es troba adjacent a la via 3. 

Adjacent a l’andana de la via 3 hi ha l’edifici de viatgers, que és de dues plantes, 

acollint a la planta baixa la sala d’espera i la taquilla de venda de bitllets, entre d’altres 

dependències. Adjacent a l’edifici de viatgers s’hi situa l’antic moll cobert de 

mercaderies, que actualment no té aquest ús. Però a més de les tres vies de la zona de 

Fig. 3.1- Situació de l’estació de ferrocarrils de 

Llançà. 
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viatgers hi ha cinc vies desviades més a l’esquerra de les generals (vies 4 a 12) i una via 

morta a la dreta de les generals (via 5) connectada pel costat Portbou. Completen les 

instal·lacions de Llançà una sots-central elèctrica que alimenta la línia. 

En l’estació de ferrocarrils també s’hi alberga un bar – restaurant i uns lavabos pels 

viatgers. A més a més, disposa d’un pàrquing. El pàrquing esta format per una zona 

asfaltada amb bones condicions que té un total de 35 places, més una zona de sorres 

no asfaltada i en males condicions amb una capacitat d’ aproximadament 10 places.  

A continuació s’adjuntarà un plànol a on es pot observar l’estat actual de l’Estació de 

ferrocarrils de Llança (Fig.3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’Annex I- Situació actual. Reportatge fotogràfic, es pot observar perfectament tot 

l’estat actual de l’Estació de ferrocarrils; l’edifici principal, les vies fèrries, els accessos a 

les andanes, el pas a nivell actual i el pàrquing de la zona asfaltada i de la zona de 

sorres. 

 

 

Fig. 3.2- Estat actual de l’Estació de ferrocarrils de Llançà 
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4. ESTUDI DE LES ALTERNATIVES 

L’estudi de alternatives pretén determinar quina és la millor solució per a la 

construcció d’un pas entre andanes entre les diferents opcions plantejades. 

Les alternatives que s’han estudiat per solucionar els problemes actuals del pas a nivell 

són les següents: 

1) El pas subterrani  

2) El pas superior 

3) El pas a nivell amb senyalitzacions verticals i horitzontals 

Primer de tot s’analitzarà quina és la millor ubicació per a la construcció del pas entre 

andanes. Tot seguit es realitzarà un anàlisis de les diferents alternatives tenint en 

compte una sèrie de paràmetres.  

En definitiva, mitjançant els estudis es determinarà la solució més adequada i 

sostenible per a la construcció d’un pas entre andanes. 

Per realitzar l’estudi s’utilitzarà l’eina MIVES, un programa de “Model Integrat per una 

avaluació sostenible”. Aquesta eina tracta sobre una metodologia de suport a la presa 

de decisions. Permet traslladar les diferents característiques dels objectes a avaluar a 

una sèrie de paràmetres homogenis i quantificables, que faciliten la objectivització de 

l’elecció. 

Un cop realitzat l’estudi, s’observa que l’alternativa del pas inferior a obtingut una 

millor puntuació respecte a les altres dos alternatives. La puntuació és de 0-1, 

considerant 0 la pitjor puntuació i 1 la màxima puntuació. Per tant, el pas subterrani ha 

adquirit una puntuació de 0,6, seguida del pas superior amb un 0,39 i finalment el pas 

a nivell amb senyalitzacions amb un 0,37. 

En l’Annex III- Estudi d’alternatives, es pot consultar l’estudi complet de les 

alternatives. 
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5. DESCRIPCIÓ Y JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ OPTADA 

La solució adoptada després de la realització de l’estudi d’alternatives i per tant el 

tipus d’obra més adient per solucionar el problema de pas entre andanes, es basa en la 

construcció d’un pas inferior en l’estació de ferrocarrils de Llançà que connecta amb 

l’andana I i l’andana II (Fig. 5.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descripció dels elements estructurals bàsics són els següents: 

 Pantalles perimetrals 

 Pas inferior mitjançant marcs unicel·lulars i accessos (escales, ascensors) 

 Forjats  

Abans de dur a terme el procés constructiu del pas inferior, s’ha de preparar la zona a 

on aniran tots els elements constructius per poder dur a terme el lliscament de les 

estructures i la zona a on passarà el pas inferior en la connexió entre andanes. Per 

tant, es construirà un recinte de pantalles per evitar l’ensorrament de terres, ja que el 

terreny esta format per graves i sorres. 

L’execució del pas inferior es soluciona mitjançant la construcció d’una estructura tipus 

marc unicel·lular i la seva posterior empenta sota les vies del ferrocarril mitjançant el 

sistema d’empenta oleodinàmic. Aquest procediment es durà a terme dues vegades, ja 

Fig. 5.1- Representació en secció longitudinal del pas inferior en l’estació de ferrocarrils de Llança. 
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que la distancia de treball no és el suficientment ample per poder realitzar-ho amb un 

sol pas de construcció. 

Una vegada es té acabat tot el procés d’ empenta dels 2 calaixos marcs unicel·lulars 

sota les vies del tren, en la seva posició final, es necessiten dels accessos per poder 

accedir-hi. Per tant, s’emergeix a la superfície, a l’andana, mitjançant unes escales, que 

s’expandeixen en direcció perpendicular a la del pas inferior. A més a més també es 

podrà accedir mitjançant ascensors. 

Per dur a terme els accessos s’aprofitarà l’espai buit que deixen les pantalles. Les 

pantalles que formen part de l’accés del costat de l’estació de ferrocarril (andana I) 

deixen un recinte buit molt ampli. Per aquest motiu, s’ha pensat aprofitar aquest gran 

espai per dur a terme una cambra on podrà ser utilitzat com a magatzem. De manera 

que la separació del magatzem amb el pas inferior es realitzarà mitjançant uns murs de 

maó simples. 

Finalment, per poder dur a terme el tipus d’accés comentat anteriorment, es realitzarà 

directament un forjat mitjançant llosses armades que aniran recolzades sobre les 

pantalles perimetrals 

Així doncs es dimensionaran dos forjats, un per a cada andana. Per armar el forjat, 

abans de tot, s’hauran de picar les pantalles uns 0,2 metres, que és el gruix que tindrà 

la llosa armada, i enllaçar les armadures de les pantalles amb el forjat. 

6. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

6.1 Construcció pas inferior 

6.1.1 Definició 

Actualment, la inexistència d’un pas inferior entre andanes en la estació de ferrocarrils 

de Llança obliga els vianants utilitzar el pas a nivell sense senyalitzacions i això implica 

una situació de perill pels viatjants. 

El pas inferior projectat ve a substituir funcionalment el pas a nivell aportant 

comoditat i seguretat als usuaris, elevant els nivells de qualitat de l’estació de 

ferrocarrils de Llançà. 
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L’accés a las andanes des del pas inferior es realitzarà mitjançant escales i pel cas de 

persones de mobilitat reduïda mitjançant ascensors. 

6.1.2 Actuacions Prèvies 

Abans de la execució de les obres és necessari fer una sèrie d’actuacions prèvies per 

millora els accessos i facilitar les labors de treball. Aquestes actuacions són les 

següents: 

 Eliminació de la via morta: Dins la zona de treball hi ha una via ferroviària 

inutilitzable, abandonada. En conseqüència, s’extraurà els carrils i les travesses i 

s’excavarà el balast que forma aquesta via morta (via 5) que ocupa part de la 

plataforma de treball. 

 Preparació d’accessos: S’accedeix des d’una esplanada de sorra situada al Nord-

est de l’estació de ferrocarrils que connecta amb l’andana I. A causa de tenir 

diferents cotes entre l’esplanada i l’andana, s’excavarà el terreny de 

l’esplanada a nivell d’andana i s’aprofitarà aquest volum de terres per omplir el 

recinte buit que ha deixat la via morta. D’aquesta manera s’aconsegueix una 

plataforma de treball adient i un bon accés per a la maquinària. 

 Demolició i excavació d’andanes: Una vedada es té la zona de treball definida, 

s’excavarà i es prepararà la zona a on aniran tots els elements constructius per 

poder dur a terme el lliscament de les estructures. D’entrada es construirà un 

recinte de pantalles per evitar l’ensorrament de terres, ja que el terreny esta 

format per graves i sorres. Aquestes pantalles, faran una doble funció; serviran 

com a contenció del terreny i també com a murs de recolzament per dur a 

terme els accessos. Per acabar, es procedirà a demolir part de l’andana i 

s’excavarà el terreny fins al nivell que requereixi la col·locació correcta del pas 

subterrani.    
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6.1.3 Tipologia y procés constructiu 

El mètode que s’ha utilitzat per dur a terme el pas inferior és l’empenta oleodinàmica. 

De forma resumida, aquest mètode consisteix essencialment en la construcció de 

l’estructura del pas inferior fora de la zona del seu emplaçament definitiu, de forma 

que l’eix de construcció de la estructura coincideixi amb l’eix de l’emplaçament 

definitiu.  

Un cop construïda l’estructura i preparats els medis auxiliars es procedeix a la 

translació de l’estructura mitjançant l’empenta proporcionada pel sistema 

oleodinàmic.  

El pas inferior consta d’un tram longitudinal perpendicular a les vies, que s’uneix en els 

seus extrems dos trams paral·lels a les vies on s’ubiquen les escales. 

L’execució del pas inferior es soluciona mitjançant la construcció de dues estructures 

de tipus marc unicel·lular de 2,7 metres d’ amplada lliure, 2,8 metres d’ altura lliure i 

4,52 metres de longitud, que formen un angle de 90°, i tenen 0,3 metres de espessor 

en la llosa superior i testeres, i 0,4 metres en la llosa inferior. 

Una vegada es té acabat tot el procés d’ empenta dels 2 calaixos marcs unicel·lulars 

sota les vies del tren, en la seva posició final, es necessiten dels accessos per poder 

accedir-hi. Per tant, s’emergeix a la superfície, a l’andana, mitjançant unes escales, que 

s’expandeixen en direcció perpendicular a la del pas inferior. A més a més també es 

podrà accedir mitjançant ascensors. 

Finalment, per poder dur a terme el tipus d’accés comentat anteriorment, es realitzarà 

directament un forjat mitjançant llosses armades que aniran recolzades sobre les 

pantalles perimetrals. 

Cal remarcar que gràcies a la utilització d’ aquest sistema s’aconsegueix la mínima 

afecció a la circulació ferroviària i es pot realitzar tot el procés constructiu del pas 

entre andanes sense haver d’ interrompre la circulació dels ferrocarrils. 
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D’aquesta forma el procés constructiu es planteja de la següent forma: 

 Execució de les pantalles i buidat del recinte per crear l’espai necessari per 

realitzar la construcció dels elements auxiliars que duen a terme el lliscament 

dels calaixos. 

 Execució de la solera de lliscament, murs guia i murs de reacció. Sobre la solera 

es disposa d’una làmina flexible de polietilè de 300 gr/m2, amb una eventual 

capa de greix lubricant, en que la seva funció consisteix a més de separar la 

solera del calaix que es construeix, la de reduir el fregament horitzontal durant 

la translació en la seva fase inicial.  

 Col·locació dels encofrats per la construcció del calaix. Es formigonarà en 3 

fases: llosa inferior, llosa superior i les testeres. Els mòduls estaran capacitats 

per ser empentats a las 2 setmanes de la seva execució, sempre i quan tinguin 

una resistència a compressió de 20 N/mm2 com a mínim (la definitiva és de 25 

N/mm2). 

 Durant el procés d’execució del calaix, es va preparant estintolament 

longitudinals de les vies. Consisteix en col·locar una parella de paquets de 

carrils a cada via fèrria. En aquest cas els paquets contenen 3 carrils, amb una 

longitud de 13 metres, subjectes per una abraçadora a ambdós costats del 

mateix i travats per uns carrils perpendiculars de 54 Kg/ml amb una longitud de 

1.5 metres.  

 Abans d’iniciar l’empenta oleodinàmica, es tindrà que demolir una part de 

pantalla existent enfront l’avanç. 

 Després de la demolició, s’excavarà el balast y es col·locaran las bigues de 

maniobra, dos IPE 400, que complementaran l’estintolament de la via. 

 Un cop col·locada tota l’estructura (els 2 calaix de marc unicel·lular) sota les 

vies mitjançant l’empenta oleodinàmica, es demolirà el front d’avanç 

provisional i parts dels elements auxiliars; murets guia, solera i mur de reacció. 

 Després per realitzar els replans dels accessos, es realitzarà l’execució dels 2 

forjats que aniran recolzats sobre les pantalles. Però prèviament s’hauran de 
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picar les pantalles uns 0,2 metres, que és el gruix que tindrà la llosa armada, i 

enllaçar les armadures de les pantalles amb el forjat. 

 A continuació es formigonarà una solera de formigó, en els replans dels 

accessos de les escales, de tal forma que quedi anivellat amb la llosa inferior 

dels calaixos. 

 Finalment es recuperaran els elements d’estintolament i es procedirà a un 

anivellament i perfilat dels paquet via. 

El procediment constructiu complet i l’organització dels treballs es trobaran de forma 

detallada en l’Annex IV: Estudi de l’organització i el desenvolupament de les obres 

projectades. 

6.1.4 Estació de bombeigs 

Segons l’Annex II- Estudi geotècnic, el nivell freàtic s’ha localitzat, en la realització dels 

dos sondeigs a rotació amb recuperació de testimoni continu, a una profunditat que 

varia entre 8.60 m (sondeig S1) i 8.3 m (sondeig S2). En aquest cas, no es requereix de 

cap sistema de bombejament d’aigua per fer rebaixar el nivell freàtic, ja que l’altura 

d’excavació es inferior a aquesta. 

De totes formes, es contractarà dels serveis d’una bomba, en el cas que hi hagin 

acumulacions d’aigües en obra degut a certes precipitacions durant el procés 

constructiu. 

6.1.5 Impermeabilització 

El fet de tenir un terreny amb una permeabilitat considerable (graves i sorres) i 

períodes de precipitació, fa imprescindible impermeabilitzar el pas per garantir la 

estanquitat de la obra. En aquest cas, la situació del nivell freàtic no ens afectarà, ja 

que la obra està situada per sobre del nivell freàtic. 

La impermeabilització s’assegura mitjançant diferents tractaments, segons el tipus 

d’element que se esta executant. 

En una primer fase, la de l’empenta de l’estructura, no es requereix adoptar ninguna 

mesura de impermeabilització.  
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En una fase posterior, per dur a terme els revestiments i acabats del pas inferior 

(escales, marcs unicel·lulars, etc.), s’impermeabilitzarà tota la base del pas inferior 

d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), que és una membrana amb una 

densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm, col·locada semi adherida amb franges 

d'adhesiu de cautxú sintètic. 

Posteriorment, en les parets de tot el pas inferior, disposarà d’un aïllament amb feltre 

de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 10 mm, cambra 

d'aire ventilada, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 

0,35294 m2K/W amb tel de vidre i protecció elàstica col·locat amb fixacions 

mecàniques. 

6.1.6 Drenatge 

Per drenar totes les aigües no brutes que poden procedir o bé de les aigües residuals 

que entren en el pas inferior a través dels accessos o bé d’aigües procedents de 

filtracions, s’utilitzarà un sistema de recollida d’aigües no brutes, que es durà a terme 

mitjançant una pendent longitudinal d’un 1 % de tot el pas inferior en direcció els 

accessos, més una pendent del 1 % del canal de formigó amb reixeta. D’aquesta 

manera totes les aigües es concentraran en una zona determinada, que a través d’un 

tub de polietilè passaran a un dipòsit de recollida d’aigües residuals. Finalment amb un 

sistema de drenatge d’una bomba, elevarà les aigües al pou de registre, per a que 

posteriorment siguin traslladades a la xarxa de sanejament municipal. 

Tot el pas inferior es protegirà de possibles filtracions amb una cambra d’aire en tot el 

seu perímetre acabats en canalitzacions de mitja canya amb un 1 % de pendent que 

conduirà l’aigua al sistema de drenatge corresponent.  

6.1.7 Enllumenat 

Es disposa a l'interior del pas inferior un sistema d'enllumenat que il·lumina l'espai 

complint els mínims segons la normativa, assegurant un nivell de confort i seguretat 

adequat.  

A continuació s’esmentarà els diferents tipus de lluminària que s’han utilitzat en les 

diferents parts del pas inferior: 
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1) Per il·luminar la secció longitudinal del pas inferior s’utilitzarà el següent model: 

- Lluminària tipus cilíndrica en policarbonat T8 2x36 W, grau de protecció IP 67 

amb voltatge de 220-240v. Execució en superfície. S’utilitzaran 14 unitats 

2) Per il·luminar la secció de les escales s’utilitzarà el següent model: 

- Lluminària circular de tipus “downlight” QT 12 de 50 W, grau de protecció IP 20. 

Execució en superfície. És una làmpada encastada halògena. S’utilitzaran un 

total de 8 unitats. 

3) Per il·luminar la cambra del bombeig d’aigua, del magatzem i del replà de les 

escales s’utilitzarà el següent model: 

- Lluminària tipus plafó QT 32 de 100 W , grau de protecció IP 55. Execució en 

superfície. És una làmpada halògena. S’utilitzaran un total de 4 unitats. 

4) També el pas inferior disposa d’enllumenat d’emergència. S’utilitzaran un tipus 

d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envolupant 

de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb un llum de baix consum d'11 W de 

potència i un llum de senyalització incandescent, flux aproximat de 575 lúmens i 1 

hora d'autonomia, per cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de 

protecció IP 65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, per col·locar 

superficialment. S’utilitzaran 3 unitats 

En l’Annex VI- Instal·lacions elèctriques, així com en els corresponents plànols, 

s’especifica les característiques geomètriques, l’estructura de la distribució de 

l’enllumenat del pas inferior i els mecanismes elèctrics que es necessiten per dur a 

terme les instal·lacions elèctriques. 

6.1.8 Obra, revestiments i acabats 

Una vegada acabats tots els elements estructurals es procedeix a revestir tot el pas 

inferior. Els revestiments que s’han dut a terme en el pas inferior són els següents: 

 Paret estructural de maó calat: tipus HD, R-25, de 290x140x100 mm, d'una cara 

vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 

CEM II, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió 

de la paret de 9 N/mm2. 
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 Paviment de formigó lleuger: de 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió,  

de densitat 1200 a 1400 kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i 

vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris, que 

serveix per anivellar i donar pendent el paviment del pas inferior. 

 Cel ras de lamel·les d'alumini: de mecanització llisa, lacades, horitzontals de 30 

cm d'amplària, separades, de sistema desmuntable amb entramat vist, 

muntades en posició horitzontal, separades 10 mm, fixades a pressió sobre 

estructura de perfils omega amb encuny per a fixació clipada d'acer galvanitzat, 

sense reforç, separats <=1,5 m, penjats amb suspensió auto anivelladora de 

barra roscada, separades <= 1,2 m i fixades mecànicament al forjat. 

 Enrajolat de parament vertical exterior: amb rajola de gres 40x40 extruït sense 

esmaltar, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 

2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). 

 Paviment de terratzo llis de gra petit: (pel paviment pas inferior): de 

40x40x40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre 

capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i 

abrillantat. 

 Paviment de terratzo llis de gra petit (pel paviment escales): de 30x30x30x30 

cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra 

de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat. 

 Porta tallafocs de material metàl·lica: És la porta a on albergarà el dipòsit de 

recollida d’aigües i la bomba. De tipus 2-C 60 d'una fulla batent per a una llum 

de 100x205 cm, amb tanca antipànic, amb espiell de 30 cm de diàmetre amb 

vidre resistent al foc i tancament amb clau. 

 Porta de fusta pel magatzem: És la porta que albergarà el magatzem. És una 

Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 

40 mm de gruix, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de 

paredó per a porta, de fulles batents, tapajunts de fusta i tancament amb clau. 

En el Document nº2 Plànols es pot consultar els tipus de revestiment i acabats del 

pas inferior. 
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6.2 Urbanització 

Una vegada finalitzat el procés constructiu del pas inferior, es procedeix a l’ 

urbanització en superfície de la zona a on s’ha dut a terme el pas inferior i de la zona 

del solar de sorres de l’aparcament de l’estació de ferrocarrils, per millora les seves 

prestacions. 

Per tant, les zones que s’urbanitzaran són les següents: 

 Zona pàrquing: en aquesta zona es tindrà que efectuar una nova esplanada i 

ferms. El tipus d’esplanada que s’ha utilitzat és un categoria d’esplana E1, amb 

0,45 cm de sòl seleccionat sobre un sòl tolerable. El tipus de ferm que s’ha 

escollit per aquest tipus d’esplanada, és un ferm 4211, de 35 cm de ZA i 5 cm 

de MB. I la mescla bituminosa en calent que s’utilitzarà és un AC16 S Surf B 

50/70. Per tant, prèviament s’haurà d’excavar tota la zona a una profunditat de 

85 cm. 

 Zona voreres andana: en aquesta zona es tindrà que efectuar un capa de 10 cm 

de formigó pobre, més una capa de morter de 2-3 cm, per poder recolzar la 

rajola de  panot de 9 pastilles del mateix tipus de paviment d’andana que hi ha 

actualment en les andanes. Més la col·locació de vorades, que han sigut 

afectades pel procés constructiu, del tipus T1 en els laterals de les andanes 

adjacents a les vies fèrries. 

 Zona voreres aparcament: en aquesta zona es tindrà que efectuar un capa de 

10 cm de formigó pobre, més una capa de morter de 2-3 cm, per poder recolzar 

la rajola amb sèrie de relleu 5 ratlles blanc polit, del mateix tipus de rajola del 

que hi ha actualment en les voreres de l’estació de ferrocarrils, per donar 

continuïtat a les voreres ja existents. També es col·locaran vorades de tipus T2 

els laterals de les voreres, més la col·locació d’unes rigoles per permetre la 

circulació de l’aigua.  

Els elements de mobiliari urbà que s’han utilitzat en la urbanització de la superfície del 

projecte són el següent: 

 4 bancs de formigó armat model “Banqueta toledo”. 

 5 papereres d’acer model “Dara plus”. 
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 1 tanca perimetral del model “Cercanias” per separar el nou pàrquing 

ampliat i l’andana. 

 1 Tanca amb xapa de ferro perforada pels accessos d’ escales del pas 

inferior. 

Una vegada urbanitzada la zona nova del pàrquing de sorres, s’ha d’enllumenar tot 

aquest sector. Per tant, s’instal·laran 3 fanals repartits equitativament, seguint el 

model que hi ha actualment en l’estació de trens.  

El tipus d’enllumenat que s’ha utilitzat en la nova zona urbanitzada del pàrquing és un 

tipus de fanals que està constituït d’un cos de “Columna de drac de 6 m” i un 

enllumenat “Duna horizon”. Aquest enllumenat té un cos de injecció d’alumini de alta 

resistència i durabilitat, amb làmpada de vapor de sodi de alta pressió (Vsap) de 100 

W. 

En l’Annex VII- Urbanització en superfície, es pot consultar en detall els paviments i 

ferms de les zones urbanitzades i el tipus d’enllumenat que s’utilitzarà. 

A continuació s’adjunta un plànol a on es podrà observar la nova urbanització del 

pàrquing de l’estació i de la zona d’andana (Fig.6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1- Representació de la nova urbanització en superfície de l’estació del pàrquing i l’andana 

de l’estació de ferrocarrils 
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7. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES 

Es durà a terme l’organització i el desenvolupament de les obres projectades, sense 

afectar l’explotació de les circulacions ferroviàries, serveis i instal·lacions existents en 

l’àmbit de l’actuació. 

En l’Annex V- Estudi de l’organització i el desenvolupament de les obres projectades es 

presenta una completa descripció de les diferents fases. 

8. EXPROPIACIONS I AFECTACIONS 

Per la realització de les obres definides en aquest projecte no s’han expropiat terrenys, 

ja que la totalitat dels treballs es realitzen dins de terrenys de propietat pública 

municipal o de la empresa pública R.E.N.F.E. 

9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En compliment del article 4 dels Real Decret 1627/1997 de 24 Octubre, i del apartat 1 

del article 107 de la Llei 20/2007 de 30 Octubre de Contractes del Sector Públic, 

l’estudi s’inclou en l’Annex 9- Estudi de seguretat i salut del present projecte de Millora 

i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà. 

El pressupost, justificada i analitzada en el document de l’estudi de seguretat i salut, és 

de DISSET MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS 

(17.566,96 €). 

10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En el Pla de Control de Qualitat es tracta de la realització d’una sèrie d’assaigs duts a 

terme en obra per garantir que els materials i les unitats d’obra compleixin les 

condicions exigides pel que fa a la seva qualitat en el present projecte de Millora i pas 

inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà. 

En l’Annex VIII- Pla de control de qualitat, es desenvolupa tot el programa. 

El pressupost destinat al Pla de Control de Qualitat és de NOU MIL QUATRE-CENTS 

TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (9.431,24 €) 
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11. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El Programa de treballs de l’obra es desenvolupa en l’Annex XI- Pla de treball i termini 

d’execució. A continuació és resumeixen totes les fases de treball que es realitzaran en 

el projecte: 

1) TREBALLS PRÈVIS 

 INSTAL·LACIONS D’OBRA 

 MOVIMENTS DE TERRA 

- Excavació de terres  

- Rebliment de terres 

- Transport de terres 

 DEMOLICIONS I ENDERROCS 

- Demolicions 

- Desmuntatge 

2) PAS INFERIOR 

 ESTRUCTURES 

- Pantalles perimetrals 

- Excavació de terres recinte pantalles 

- Construcció solera, murets guia i mur de reacció 

- Execució calaix 1 amb front d’avanç 

- Estintolament vies 

- Procès d’empenta calaix 1 i enderroc part de pantalla 

- Execució calaix 2 

- Procés d’empenta calaix 2 i enderroc part de pantalla 

- Enderroc front d’avanç i part d’elements auxiliars 

- Transport de terres 

- Formigonat solera accessos 

- Forjats 

- Escales d’accés 

 REVESTIMENTS 

 DRENATGE  
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 INSTAL·LACIONS 

- Instal·lacions elèctriques 

- Lluminària 

- Ascensors 

3) URBANITZACIÓ 

 PÀRQUING 

- Excavació de terres 

- Esplanada 

- Ferms: Tot-ú 

- Ferms: Mescla bituminosa en calent 

- Senyalitzacions 

 EXECUCIÓ VORERES 

 EXECUCIÓ ANDANES 

 ENLLUMENAT 

 MOBILIARI URBÀ 

S’ ha estimat d’acord amb el pla d’obra, que el termini màxim d’execució de la totalitat 

de l’obra descrites en el present projecte és de 4 mesos i 14 dies (98 dies laborables) a 

contar des del dia següent a la firma del Acte de replanteig.  

12. REVISIÓ DE PREUS 

Pel termini previst per a l’execució dels treballs, es procedeix a la revisió de preus. En 

base el decret 3650/1970, de desembre, s’escull la fórmula de revisió de preus nº4 que 

es defineix com: Obres de fàbrica en general. 

15.034.013.008.030.0 
o

t

o

t

o

t

o

t

t
S

S

C

C

E

E

H

H
K  

A on: 

Kt = Coeficient teòric de revisió pel moment d’execució t. 

Ho = Índex del cost mà d’obra en la data de licitació. 

Ht = Índex del cost de mà d’obra en el moment de l’execució t. 
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Eo = Índex del cost de l’energia en la data de licitació. 

Et = Índex del cost de l’energia en el moment de l’execució t. 

Co = Índex del cost del ciment en la data de licitació. 

Ct = Índex del cost del ciment en el moment de l’execució t. 

So = Índex del cost de materials siderúrgics en la data de licitació. 

St = Índex del cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t. 

13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Els llistat de justificació de preus justificar raonadament el cost d’execució dels preus 

unitaris de la mà d’obra, la maquinària, els materials, els elements compostos i 

partides d’obra que s’utilitzen en l’execució de les obres. 

En l’Annex X- Justificació de preus, s’adjunten tots els llistats. 

14. RESUM DEL PRESSUPOST 

En el Document nº4 Pressupost s’adjunta tots els documents que defineixen la 

totalitat de les unitats de l’obra del projecte de Millora i pas inferior de vianants en 

l’estació de ferrocarrils de Llançà: Amidaments, Quadre de preus nº1, Quadre de preus 

nº2, Pressupost detallat, Resum de pressupost i Últim full. 

El Pressupost d’Execució de Material (PEM) és de QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS MIL 

NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS (466.950,10 €). 

Afegint al PEM del projecte, el pressupost del Pla de Control de Qualitat, l’estudi de 

seguretat i salut i els percentatges corresponents a despeses generals (13%), Benefici 

industrial (6%) i IVA (21%), s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte, que puja a la 

quantitat de SET-CENTS ONZE MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE 

CÈNTIMS (711.236,16 €). 
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15.  DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El present projecte es composa dels següents documents: 

DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

- Memòria 

- Annex I- Situació actual. Reportatge fotogràfic 

- Annex II- Estudi geotècnic 

- Annex III- Estudi d’alternatives 

- Annex IV- Estudi de l’organització i el desenvolupament de les 

obres projectades 

- Annex V- Càlculs estructurals 

- Annex VI- Instal·lacions elèctriques 

- Annex VII- Urbanització en superfície 

- Annex VIII- Pla de control de qualitat 

- Annex IX- Estudi de seguretat i salut 

- Annex X- Justificació de preus 

- Annex XI- Pla de treball i termini d’execució 

DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST 

- Amidaments 

- Quadre de preus nº 1 

- Quadre de preus nº 2 

- Pressupost detallat 

- Resum de pressupost 

- Últim full 
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17. CONCLUSIÓ 

Amb tot el present document, així com en els que segueixen a continuació, es 

considera que resten completament definides les obres contingudes en aquest 

projecte i es justifica la solució adoptada. 

 
Barcelona, Maig de 2013 

L’ enginyer  Autor del projecte: 

 

 

 

Jeremie Juanola Journe 
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