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Foto  5 Passeig de la Circumval·lació amb Estació de França al fons 
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3. Tram “Ronda Litoral” 
 
 

 
 

Foto  13 Final del Pg. d’Isabel II al fins i accés al tram de la Ronda Litoral 
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Foto  15 Zona peatonal del Pg. De Colom amb al Ronda Litoral a l’esquerra 
 
 
 
 

 
 

Foto  16 Ronda Litoral i vial auxiliar. 
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Foto  17 Entrada al túnel sentit Besós de la Ronda Litoral 
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4. Tram final 
 

 
 

Foto  19 Vial lateral de la Pl. Colom amb el Pg. Colom al fons 
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Foto  21 Vorera del vial lateral per darrera de l’Administració d’Aduanes 
 
 
 
 
 

 
 

Foto  22 Accés a la pl. De les Drassanes 
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Foto  23 Plaça de les Drassanes 
 
 

 

 

 

 
Foto  24 Terminal de creuers a la pl. de les Drassanes 
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ANNEX 2: ESTUDI DE LES ALTERNATIVES 

 

 

El recorregut fins la terminal de creuers pot discórrer per diferent traces. A continuació 

analitzarem aquestes possibilitats i discutirem quina pot ser la més adequada segons el nostre 

criteri. Per fer aquest anàlisi diferenciarem el traçat en els següents trams: tram inicial (Parc de 

la Ciutadella), tram mig ( Avda. Marques de l’Argentera i Passeig Isabel II), tram “Ronda Litoral” 

(Passeig Colón) i tram final ( Plaça de la Carbonera i Plaça de les Drassanes). 

 

1. Tram inicial 

 

L’inici del recorregut de l’objecte d’aquest projecte es situa a l’origen/final de l’actual línia T4 del 

Trambesós. En el tram inicial analitzarem per on fer passar la traça fins arribar a l’avinguda 

Marquès de l’Argentera. 

 

1.1. Alternativa A 

La primera solució que es podria adoptar seria fer passar la traça del tramvia pel Passeig de 

Pujades i pel Passeig de Picasso, tal com mostra la següent figura: 

 

 
Fig.1 Tram Inicial – Alternativa A 
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Aquesta alternativa s’ha descartat pels següents motius: 

 

- S’hauria d’enllaçar a l’actual línia T4 del Trambesós entre les estacions de Marina i 

Wellington, deixant l’estació de Ciutadella com una branca aïllada i molt curta. 

- El trànsit rodat de Passeig Pujades i Passeig Picasso és força abundant, incloent la 

circulació de varies línies d’autobús , i col·locant el tramvia quedaria l’espai molt reduït 

pels cotxes i autobusos. 

 

 

1.2. Alternativa B 

En aquest cas, la traça del tramvia es podria iniciar a l’actual estació de Ciutadella de la línia T4 

i a continuació, travessar el Parc de la Ciutadella, per la línia que separa el Zoo de Barcelona  

dels terrenys del Parlament de Catalunya i els jardins del Parc. 

En termes de continuïtat de la línia, aquesta seria una bona solució, ja que Ciutadella és 

l’actual origen/final de la T4, però degut a la proximitat al Parlament i per motius de seguretat 

del propi Parlament, aquesta alternativa també es descarta. 

 

 
Fig.2 Tram inicial – Alternativa B 
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1.3. Alternativa C 

La última alternativa inicia també a l’estació de Ciutadella i discorre pel Passeig de la 

Circumval·lació, rodejant el Parc de al Ciutadella fins a l’Avinguda del Marquès de l’Argentera, 

tal com es pot observar a la següent figura: 

 

 
Fig. 3 Tram inicial – Alternativa C 

 

Aquesta alternativa serà la adoptada per fer la traça del tram inicial pels següents motius: 

 

- Hi ha una continuïtat entre l’actual origen/final de la T4 del Trambesós i el traçat 

proposat. 

- Pel passeig de la Circumval·lació no hi circulen autobusos i el nombre de cotxes que hi 

circulen és petit. 

- L’amplada actual permet la inclusió del tramvia mantenint els dos carrils, un per cada 

sentit, dels cotxes, el carril bici i voreres pels peatons. I es poden disposar dels 

descampats per poder ocupar l’ample necessari de la secció i per desar material i 

maquinaria. 

- Hi ha possibles projectes futurs de connectar la zona de Ciutadella amb la Barceloneta 

i aprofitar els terrenys del voltant de l’Estació de França per a equipaments d’oci, com 

per exemple, un centre comercial. El tramvia facilitaria l’arribada dels ciutadans a 

aquesta zona. 

- La parada de Ciutadella-Vila Olímpica de la Línia 4 del  metro està molt propera, pel 

que es produiria un intercanvi intermodal en un espai reduït de distancia. 
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2 Tram Mig 

 

El que anomenem tram mig és el que va des de la intersecció del Passeig de la Circumval·lació 

amb l’Avinguda del Marquès de l’Argentera, continua per l’Avinguda del Marquès de l’Argentera 

i segueix pel Passeig d’Isabel II. 

Les alternatives que estudiarem a continuació fan referència a l’inici del tram mig, a la 

intersecció, per tal d’adoptar la millor solució, ja que a la resta del tram l’únic recorregut 

possible és per l’Avinguda del Marquès de l’Argentera i pel Passeig d’Isabel II. 

 

2.1. Alternativa A 

La primera opció per atacar la intersecció entre el Passeig de la Circumval·lació amb l’Avinguda 

del Marquès de l’Argentera és fer la traça del tramvia pel carrer, és a dir, per on circulen els 

cotxes. 

 

 
Fig.4 Tram mig – Alternativa A 

 

Però aquesta alternativa no pot ser possible per motius constructius, ja que el radi de gir que 

hauria de tenir la traça és inferior al mínim necessari pel tramvia. Estem limitats per l’espai 

entre els edificis que hi ha a la cantonada i l’amplada dels carrers, tant del Passeig de la 

Circumval·lació com de l’Avinguda del Marquès de l’Argentera. Es podria fer amb un radi més 

gran, però necessitaríem ocupar molt espai. 
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2.2. Alternativa B 

La segona alternativa que es pot tenir en compte per poder encara el tramvia cap a l’Avinguda 

Marquès de l’Argentera és fer discórrer la traça pel pàrquing que actual hi ha entre l’Institut 

d’Estudis Teritorials (edifici triangular) i el lateral de l’Estació de França. 

 

 

 
Fig. 5 Tram mig – Alternativa B 

 

 

Aquesta opció és la més viable ja que: 

 

- Els radis de gir tant per entrar al pàrquing com per sortir són superior als mínims 

necessaris per a la construcció del traçat del tramvia. 

- Evitem el tram final del Passeig de la Circumval·lació ja que és força més estret que la 

resta i la secció de carrer amb el tramvia no hi cabria. 

- L’eix del tramvia passarà per l’eix de la secció ja que a les voreres no hi ha prou espai i 

quedarien afectats els comerços, veïns i vianants 

- L’eix central per l’Av. Marquès de l’Argentera dóna continuïtat a les característiques del 

Pg. Isabel II, que disposa d’un espai segregat entre els dos sentits de circulació d’ús 

exclusiu per a autobusos d’uns 7 metres d’amplada i separats de la resta dels vehicles 

per una vorera de 1,40 metres d’amplada. 

 

Inst. D’estudis 
Territorials 

Estació de França 
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3 Tram “Ronda Litoral” 

 

El tram anomenat “Ronda Litoral” és que discorre paral·lel a la Ronda Litoral i al Passeig de 

Colón fins la Plaça Colón. En aquest tram analitzarem tres possibles alternatives per la 

construcció del traçat del tramvia. 

 

3.1. Alternativa A 

La primera alternativa fa passar el traçat per la zona peatonal que hi ha entre el Passeig de 

Colón i la Ronda Litoral. Aquest passeig té amplada suficient per poder col·locar el tramvia i 

seguir deixant zona pel pas de peatons i per les bicicletes. 

 

 

 
Fig.6 Tram Ronda Litoral – Alternativa A 

 

 

Aquesta alternativa queda descartada ja que per sota del passeig hi ha un pàrquing i no 

disposem de la informació necessària a nivell estructural per saber si l’estructura del pàrquing 

podria suportar la infraestructura i el pas dels tramvies per sobre. 

 

 

3.2. Alternativa B 

La segona opció del traçat pel tram “Ronda Litoral” és fer passar el tramvia pel passeig que hi 

ha entre la Ronda Litoral i el mar, de manera que des del Passeig de Isabel II baixi pel Pas de 

Sota muralla, creui la Ronda per sobre del túnel Palau - Moll de la Fusta - Colón, segueixi pel 

passeig peatonal i arribi fins la Plaça Colón. 
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Fig.7 Tram Ronda Litoral – Alternativa B 

 

 

Aquesta segona alternativa també quedarà descartada ja que: 

 

- El tramvia quedaria a un nivell més baix que el Passeig de Colón i no seria visible per 

la gent que hi camina. 

- S’haurien de fer passarel·les per sobre la Ronda Litoral i el vial de Port per que els 

usuaris del tramvia arribin a les parades. 

- Les parades quedarien massa aïllades de la zona de comerços i restaurants de 

Passeig de Colón. 

 

3.3. Alternativa C 

En aquesta última alternativa es proposa fer el traçat del tramvia per sobre els dos carril de la 

Ronda Litoral direcció Llobregat que actualment estan descoberts. Per això, és necessari fer 

una estructura en forma de pòrtic per situar el tramvia a nivell del Passeig de Colón i permetre 

el pas dels vehicles de la Ronda Litoral per sota. 

 

 

 
Fig.8 Tram Ronda Litoral – Alternativa C 
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Per aquest projecte aquesta és la solució que adoptarem pels següents motius: 

- El tramvia quedarà a nivell del Passeig de Colón, de manera que hi hagi continuïtat 

amb el passeig. 

- Amb el soterrament de la Ronda Litoral, s’aconseguirà una reducció de la contaminació 

ambiental i acústica. 

- S’acondicionarà l’amplada i alçada de la Ronda Litoral en aquesta tram ja que 

actualment no té les dimensions requerides a la Norma 3.1-IC “Trazado”. 

- Des del tramvia es tindran unes vistes privilegiades del Moll de la Fusta i del Port de 

Barcelona. 

 

4 Tram Final 

 

El tram final és el comprés des de la Plaça Colón fins la Terminal de Creuers o el World Trade 

Center a la Plaça de les Drassanes. 

 

4.1. Alternativa A 

La primera proposta de traçat és rodejar la Plaça Colón per l’extrem més proper als molls, 

continuar pel Passeig Josep Carner fins la Plaça Carbonera i enfilar la Plaça de les Drassanes 

fins el World Trade Center. 

 

 

 
Fig. 9 Tram final – Alternativa A  
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Tant la Plaça Colón com la Plaça de la Carbonera són rotondes amb força circulació de  trànsit 

ja que en elles desemboquen carrers principals com per exemple la Rambla o l’Avinguda 

Paral·lel i tenen accessos a la Ronda Litoral i al Port de Barcelona. És per això, que fer passar 

el tramvia per les dues places pot portar dificultats tant a l’hora de regular el transit en les 

interseccions per permetre el seu pas com pel fet de reduir la secció pel trànsit rodat. 

 

 

4.2. Alternativa B 

L’alternativa B disposa el traçat del tramvia per la zona peatonal continuació del lateral del 

Passeig de Colón, sense arribar a entrar a la Plaça Colón, continua per darrera l’edifici de 

l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria i el Sagrat Cor de Jesús i va a parar a la Plaça de 

les Drassanes sense passar per la Plaça de la Carbonera. 

 
 
 

 
Fig.10 Tram final – Alternativa B 

 

 

Aquesta alternativa serà la triada per la proposta de traçat del tramvia pel següents 

raonaments: 

- No interfereix pràcticament en la circulació del trànsit rodat. 

- S’aprofiten zones peatonals i vials que actualment tenen poc ús per fer-les més 

concorregudes. 

- El tramvia queda integrat en l’ urbanisme de la zona. 
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1 Situació geogràfica de Barcelona 

 

Barcelona es situa entre els deltes del rius Llobregat i Besós, s’estén sobre una plataforma 

morfològica suaument inclinada cap al mar que enllaça progressivament cap al nord-oest amb 

el vessant marítim de la serra de Collserola, que té el Tibidabo com el seu punt més alt (512 

m). Aquest pla correspon a una a una plana de piemont, amb una superfície aproximada de 65 

km2, i el seu pendent és més alt al peu de Collserola (10-20º) i disminueix gradualment en 

direcció al mar (2-4º). 

 

La continuïtat de la plataforma entre el Llobregat i el Besós es veu alterada en dues grans 

zones: els Serrat de la Rovira (Turó de la Piera, Turó de la Rovira i Turó del Carmel) i el bloc de 

Montjuic. A l’est del besós, també hi ha alineacions muntanyoses, com Llefià, el turó d’en Carig) 

que s’ajunten després amb els relleus de la Serralada Litoral a Montigalà i a la Conreria, i 

enllacen amb el turó de Montgat. 

 

Les planes deltaiques del Llobregat i del Besós, i també la franja litoral desenvolupada entre 

ambdós deltes, són sectors de morfologia molt suau, amb pendents molt inferiors a l’1% situats 

generalment a menys de 10-15 metres sobre el nivell del mar. El delta del Besós té una 

superfície d’aproximadament 15 km2 i el del Llobregat sobre els 92 km2. 

 

Separant el Pla de Barcelona de les zones deltaiques i litorals hi ha un talús o graó 

geomorfològic força inclinat, però queda desdibuixat pel desenvolupament urbà. Alguns llocs on 

es pot distingir són el tram alt de la Rambla, el desnivell de la Via Laietana o al carrer 

Jonqueres, al peu de la plaça Urquinaona. Aquest talús voreja per l’oest la plaça de les Glòries 

i es dirigeix cap al nord travessant Sant Andreu on la seva alçada torna a ser important, de 

l’ordre de 15 metres.  

 

2 Geologia 

 

A la ciutat de Barcelona i rodalies es poen diferenciar dues unitats geomorfològiques: la zona 

muntanyosa i el pla. Els sectors muntanyosos estan constituïts per materials paleozoics, roques 

plutòniques com el granit i en el cas de Montjuic, per terrenys terciaris. El Pla de Barcelona és 

d’edat quaternària. 

 

El Pla de Barcelona, que és on es situa la traça del tramvia del present projecte, està format 

per la següent formació típica que es repeteix cíclicament, de base a sostre: 
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- Argila vermella compacta que de vegades inclou tascons detrítics amb força matriu 

argilosa rogenca. És freqüent la presencia de graves disperses i de nòduls calcaris. 

 

- Llims groguencs d’origen eòlic, en el qual també són freqüents els nòduls calcaris de 

forma arronyonada. Les graves de pissarra són poc freqüents. Els nòduls son és 

nombrosos a la part alta i tendeixen a ajuntar-se en una massa arraïmada per donar 

lloc el següent nivell. 

 

- Crosta calcària. El gruix generalment acostuma a ser de 20-30 cm però en alguns llocs 

pot arribar a més d’un metre. 

 
Aquesta sèrie es produeix generalment unes tres vegades, però en la realitat els cicles es 

troben incomplerts, presenten graves de pissarra o s’encaixen uns dins els altres. 

 

Tant el delta del Llobregat com el del Besòs, són formacions d’edat geològica molt jove, ja que 

s’han format durant el període Quaternari en l’època de l’Holocè. Entre els sediments deltaics 

es troben llims i argiles de les planures d’inundació, argiles dipositades en les desembocadures 

dels deltes, arenes i graves fluvials, argiles i llims sedimentats al front deltaic, i també arenes 

litorals de platja (Gàmez, 2007). 

 

L’esquema litològic dels deltes, de base a sostre, és el següent: 

 

• Nivell al·luvial inferior; de 5 a 10 metres de potència, format per graves rodades i arenes 

amb graves, d’origen fluvial i que representen els sediments al·luvials anteriors al delta. 

Són la seu de l’aqüífer captiu, l’aqüífer profund. 

 

• Nivell intermig de sediments de prodelta (cunya semipermeable que confina el nivell 

precedent). Són els sediments dipositats a la part submergida del front deltaic, i estan 

constituïts per materials fins (argiles i llims, llims arenosos i sorres fines o llimoses, 

generalment grises. Aquest cos sedimentari disminueix riu amunt, i també lateralment, fins 

desaparèixer a les zones marginals interiors dels deltes. 

 

• Nivell detrític superior; format per sorres mitges a grolleres, ben seleccionades, que 

representen la sedimentació fluviodeltaica i litoral progressant sobre els sediments del 

prodelta. Són la seu de l’aqüífer superior, que normalment és de tipus lliure quan no queda 

confinat per la unitat següent. 

 

• Nivell superficial; format per argiles i llims que corresponen a la plana d’inundació deltaica. 

Són sediments de color marró, i argiles gris que presenten freqüentment restes orgàniques. 
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A més d’aquest materials deltaics, a la zona de Barcelona també podem trobar altres 

dipòsits tants recents com aquests, com per exemple, materials poc consolidats, graves i 

sorren provinents de rieres urbanitzades, rebliments antròpics o artificials com 

d’abocaments i terraplens construïts per autopistes i altres estructures viaries. 

 

 

3 Geotècnia 

 

Quan a la geotècnia, els sediments deltaics són geològicament molt recents, freqüentment 

saturats d’aigua, per la qual cosa es pot preveure un comportament geotècnic relativament 

mediocre, especialment de les unitats argiloses. Les unitats que trobarem seran: 

 

Argiles i llims superficials de plana d’inundació 

 

- Sediments de gra fi, habitualment bastant homogenis. 

- Densitat natural de l’ordre de 1,90-2 Tm/m3 

- Humitat mitjana de w=15-25 i molt propera o superior al límit plàstic (LL=25-35, 

LP=15-20 i Ip=5-15) 

- El sediment es classifica com a CL a la taula de Casagrande i en certs nivells com 

a ML.  La resistència a compressió simple és de qu=0,5-2,0 kg/cm2, corresponent 

als valors elevats als nivells superiors no saturats 

- Els paràmetres de resistència al tall són cohesió C=0,05-0,15 kg/cm2 i angle de 

fricció �=23-27º.  

Degut a aquestes característiques, es poc favorable fer una fonamentació directa per mitjà 

de sabates en aquest material, sinó que es procedeix a fonamentar amb lloses, controlant 

sempre els assentaments posteriors, i de pilots. 

 

Sorres del nivell detrític superior 

 

- Són sorres de gra entre mitjà i gros i que en ocasions contenen graves rodades. 

- És un material granular altament permeable, gairebé sempre saturat, de cohesió 

nul·la i angles de fricció de �=32-36º. 

- Els valors de resistència en punta són de Rp=100-150 kg/cm2 amb la qual cosa es 

poden avaluar mòduls de deformació de 250-500 kg/cm2. 

- Són sediments mitjanament densos en general 

Sempre es necessari conèixer el gruix de les sorres i la possible existència de nivells 

importants d’argiles, ja que les propietats geotècnies poden disminuir considerablement. 
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Argiles i llims de la cunya d’entremig del prodelta 

 

Són argiles i llims argilosos, de color gris que alternen amb arenes llimoses. Es troben 

bàsicament a la zona central del delta del Llobregat, ja que lateralment i riu amunt, i en 

gran part del Besòs, canvien a fàcies d’arenes fines gris, que tenen un comportament 

geotècnic diferencial, més proper al descrit anteriorment. 

- Argiles de plasticitat mitjana LL=35-45 i IP=15-20 

- Humitat natural w=25-35. Argiles sempre saturades i de tipus CL. 

- Densitat aparent 1,85-1,95 Tm/m3 

- Resistència a la compressió simple qu=0,5-1,0 kg/cm2   

- Sediments normalment consolidats o molt lleugerament preconsolidats 

- Valors de resistència en punta són de Rp=7-10 kg/cm2 a l’inici i augmenta 

considerablement amb la profunditat. 

En obres en zones (sovint portuàries) que involucrin aquests sediments, ha de tenir-se en 

compte la possibilitat de ruptures globals, ja que la seva resistència és baixa respecte a les 

tensions que es poden arribar a generar. És recomanable la utilització d’assajos 

precàrrega. 

 

 

4 Hidrologia 

 

Els cursos bàsics d’aigua de la zona de Barcelona són el Llobregat i el Besós, i entre ells, la 

plana de la ciutat és creuada per una xarxa hidrològica menor, constituïda per les rieres.  

 

A més de l’aigua superficial, el subsòl de Barcelona conté nombrosos aqüífers, alguns d’ells 

molt important tant pel que fa a subministrament d’aigua a la ciutat com pels problemes 

hidrològics i geotècnics que provoca. 

 

En els deltes, tant del Llobregat com del Besós, les graves que formen la base de la sèrie 

sedimentaria constitueixen l’aqüífer profund de tipus captiu, el qual es troba confinat pel nivell 

d’argiles de la flaca intermèdia. Per 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. 

 

Aquest dos aqüífers, el lliure i el captiu, constitueixen dos reserves d’aigua molt importants amb 

un volum d’emmagatzematge notable, i amb una permeabilitat i transmissivitat molt elevades. 

En general, aquests dos nivell s’unifiquen en un de sol aigües amunt del delta. 
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La posició del nivell freàtic no ha estat constant al llarg del temps, ni tampoc ho serà en el futur. 

Les corbes isopiezomètriques s’eleven terra endins, indicant fluxos de l’aigua subterrània 

aproximadament perpendiculars a la línia de costa i als límits deltaics laterals. Els diferents 

gradients que es poden donar indiquen canvis en al permeabilitat del medi saturat. 
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1 Introducció 

 

Tal com s’ha dit, l’objecte del projecte és l’execució d’un tram de tramvia a Barcelona que unirà 

l’actual origen/final de la línia T4 del Trambesós i la Terminal de Creuers del Port de Barcelona 

(World Trade Center). 

 

Ja que es tracta d’una continuació de la línia, el criteri emprat en la redacció d’aquest projecte 

ha estat mantenir les mateixes solucions de disseny ja adoptades en el Trambesós i en el 

Trambaix i tots els seus elements bàsics que l’integren, 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 en l’actualitat, 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 està 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 es molt important inclús per assegurar la correcta inserció del 

tramvia en el traçat i evitar riscos de desencarrilament. 

 

En la present projecte s'ha optat per un càlcul d'implantació generós quan les condicions 

d'inserció ho han permès, en particular en les transicions. 
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Hem adoptat per al càlcul d'eixos, un valor màxim d'1 m/s2 per a l'acceleració no compensada . 

Això ens ha conduït a calcular les longituds de transició amb paràmetres amples adoptant en 

tot cas el valor mínim de 10m en les zones de vies generals. 

En definitiva : A igual velocitat de pas el confort de l'usuari ser à l’ òptim. 

 

1.1 Transicions (clotoides) 

Al contrari del que succeeix sovint en traçat ferroviari clàssic, on les clotoides són en general 

simètriques respecte a la corba, en el cas del tramvia com es pot comprovar en el cas del tram 

Besos, és corrent trobar a un costat de la corba un “obstacle” que limita 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 Citadis respecte a la longitud més reduïda dels elements 

geomètrics (corbes  i clotoides) produeix que el conductor, en la part davantera del tramvia es 

troba sovint fora de la corba quan la part posterior del vehicle es troba encara en una zona amb 

el radi de curvatura mes reduït. 

Per tant: 

• S'han evitat, sempre quan era possible, les clotoides massa curtes que limiten la 

velocitat a un valor inferior al permès en la part circular. 

• La velocitat presa en compte per al càlcul de la clotoide serà determinada per a 

A=1m/s2. 

• S'adoptaran si és necessari clotoides dissimètriques en funció de la tipologia del lloc. 

Quan tenim una alineació recta que incita 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 disposat uns elements de 

recta de al menys 10m per no introduir torsions en el material mòbil i no accelerar el 

desgast de 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=0,4 m/s3. 

• La clotoide, única corba el radi de curvatura de la qual creix de 0 a l'infinit de manera 

lineal permet satisfer aquesta condició: La força centrifuga és proporcional a la 

curvatura i per tant la clotoide assegura la variació lineal d'aquesta força. 
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2 Traçat 

 

En el aquest apartat, definirem tots els paràmetres i criteris de disseny escollits per l’execució 

del tram de tramvia objecte del projecte. 

 

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. 

 

En efecte, tot punt de massa m animat d'una velocitat V, sobre una trajectòria circular de radi R, 

sofreix una acceleració perpendicular a la trajectòria de valor igual a: 

R

2

 = 
νγ  

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) (Tram 

de la Ronda Litoral i principi del Tram Final) 

� 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. 
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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: 

2m/s  1  = 2γ  

 

Es proposa que aquest límit que cal prendre en consideració per al càlcul de la velocitat 

d'explotació sigui limitat a un valor de 2m/s 0,68 = 2γ  

Aquest valor és proposat per exemple pels estudis realitzats per l'INRETS a França sobre el 

ambient vibratori en els vehicles de transport i la tolerància humana a les acceleracions i les 

sacsejades. 

 
 

2.1.2. Radi mínim en corba sense peralt 

Limitar l'acceleració transversal γ2 
equival a limitar inferiorment el radi de les corbes. Sense 

peralt, tenim: 

R
 =  = 

2

2

Vγγ  

Per regla general, en ser fixat el radi R pels condicionants fixos de l'entorn, aconseguim 

velocitats màximes en corba sense peralt iguals a: 

R (m/s²) 1 =ν  →  R = ν  (Càlcul) 

Ó 

R  (m/s²) 0,68 =ν  →  R 0,82 = ν  (Explotació) 
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2.1.3. Corba de transició 

 

Per a passar de la línia recte 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 força centrífuga. 

La clotoide és l'única corba la curvatura  de la qual creix linealment 0 
R

1
 =   fins a  ∞ = 

1

R
. 

 

La clotoide és definida per RL = A2 és a dir que, per al paràmetre 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. 

 

 

Fig. 1Esquema clotoide 
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Per raons de comoditat i per a limitar les oscil·lacions de les suspensions, limitem la variació de 

l'acceleració transversal en el temps a un valor igual a: 

3m/s 0,4  
dt

d ≤γ
 

Doncs: 

3

2

m/s 0,4    
dl
R

d
 = 

dt

dl
 = ≤ν

ν
γ

dl

d
 

Si v és constant, tenim: 

33 m/s 0,4    
dl
R

1
d

 =  = ≤νγ
dl

d
 

Com RL = A2, obtenim: 

 

soit  m/s 0,4  3
2

3

≤
A

ν
 → 3  2,5  ν≥A  

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

R

A
 = 

2

L  

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

 

R
L

3

5,2  
ν≥  
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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/s
2  sobre una distància de 20 m: 

 

) 3,6x20  x  0,8  x  (2  = 2
acc) (

2
)( +senseacc νν  

 

L'acceleració tangencial constant en la corba de transició, i v1 i v2
   les velocitats de base en els 

elements que ho enquadren: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Esquema de les velocitats de base 

 

Es pot escriure: 

1 11  t 
2

t
et         t2 χγχγ ννν ++=+=  

La longitud de la clotoide ha de verificar: 

( ) ( )
γγ

γχχ
ννννν 1

1
1

1 2
L

−
+

−
=−≥ →       

γ
νν

2

 - 
 L

2
2

2
1≥  

Sabent que  γ = 0,8 m/s2 tenim: 

( )2
2

2
1 0,625  L νν −≥  

Igualment a la desacceleració que és de l'ordre de - 1 m/s
2
, tenim: 

 

2 2
1 2L    

2

ν ν−
=             O                               ( )2 2L  0,5 1 2ν ν≥ −

 

 

 
γ 

V2, x 2 V1, x 1 
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2.1.5. Aplicacions pràctiques de les clotoides 

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

 

24R

L
  

2

=∆R  

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). 

- 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 es 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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Fig. 3 Tipus de corbes de transició 

 

Figura 2 

Figura 4 

Figura 5 

Figura  3 

Figura 1 
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2.1.6. Compensació de l'acceleració centrifuga per una situació en peralt 

 

 
Fig. 4 Compensació de la l’acceleració centrífuga en peralt 

 

 

2.1.6.1. Càlcul del peralt 

Les definicions que a continuació es presenten no s'apliquen en el projecte constructiu del 

present projecte al no existir a priori zones peraltat llevat que condicions conegudes 

posteriorment en obra ho permetin o facilitin. No obstant les presentem a continuació a títol 

d'informació. 

Si l'acceleració sentida pel viatger es γ2=0  tenim: 

sing m=cos1 α α  
    

γm  

O 

  
1435

d
 =  tg 1

g

γα =    →    1153γ=d   →  
R

 153
2ν=d   (m/s )       o      

R
 8,11

2ν=d  (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: 

mmd  150=  
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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. És anotada i. 

 

Aquesta insuficiència de peralt correspon a l'acceleració no compensada Y2 

i = 
g

gd

R
500 1

  

 R  1500         1500

2

2
−

=

ν
γ

 

 

Per a  
R

2ν
 =  1 m / s²    tenim  mm 153  =i  

Per a  
R

2ν
=   0,68 m / s²  tenim mm 100  =i  

En presència d'un peralt, obtenim doncs en corba, la velocitat màxima següent: 

 

153

 Ri) + (d
 =v    (m/s)      o      

11,8

 Ri) + (d
 =v         (km/h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 4: Traçat 14 
 

2.2. Regles de disseny del traçat en alçat 
 

2.2.1. Realització del peralt 

 

Ambdues files de carrils alçat formen un angle constant la tangent. La longitud L d'aquesta 

zona de transició és: 

g

d
 = L  

Per a tenir en compte la rigidesa dels suspensions en la corba de posta en peralt on els bugies 

son inclinats amb relació a la caixa i on aquests dos eixos d'un mateix bogie no son paral·lels 

entre si, limitem la sobreelevació  a: 

mm/m 4  ≤g  

A fi de conservar una comoditat suficient, imposem també: 

 

V

180
  ≤g

           

Amb V en Km/h en clotoide.   

 

Observació: la sobreelevació no passa instantàniament de zero al valor constant triat, sinó 

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 cèrcol. 

 

2.2.2. Valors màxims de les pendents 

 

El pendent màxima en línia admissible és fixada en un 7,5 % per a una arrancada en pendent 

amb una càrrega normal. 

 

El pendent màxim en parada, vies de maniobra, terminals , és inferior o igual al 25 ‰ per a 

evitar la deriva d'un vehicle els frens de la qual no estiguin bloquejats. El projecte consta 

d'excepcions a aquesta regla generalment adoptada. No obstant, la descripció del sistema de 

frenada redactada en l'annex sobre material mòbil justifica la possibilitat d'adoptar pendents 

majors sense riscos per a la seguretat. 
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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: 

m)en  (R  daN/tonneen  
R

800
 = er  

El pendent màxim induït per la curvatura val doncs   
R

800
. 

Per tant, en cas de combinació d'un pendent i d'una corba en planta, la relació entre pendent p i 

radi R és: 

75
R

800
 ≤+p ‰   (P en el ‰ - R en m) 

El pendent o la rampa màxima aconsellada té un valor de: 50 ‰ 

 

2.2.3. Connexió de les pendents 

 

Per a enllaçar dues pendents, cal considerar dos elements: la velocitat del tramvia i la 

diferència de els pendents. 

 

Si R és el radi de connexió de dos pendents de sentit contrari, l'acceleració centrífuga vertical 

sobre aquesta corba és: 

R
 

2νγ =  

Aquesta acceleració s’afegeix  en corba convexa o es resta  en corba còncava a l'acceleració 

de la gravetat  
g

γ
. 

Aquesta acceleració 
R

2ν
 es limitada a 0,2 m/s2,  o sigui 2 5ν≥R  

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

 

2R
 =y  

2χ
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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. Relació entre velocitat i radis de pendent 

 

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). 

 

2.2.4. Combinació d'una connexió parabòlica en perf il 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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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) 

 

Taula 2. Relació de velocitats i radis de curvatura en planta 

 

 
RADI V i L 

(Sense acceleració) 

V i L 
(con probabilitat d’acceleració 

de 0,8m/s2 sobre 20m ) 
DE  

CORBATURA  
Velocitat 
màx. de 
càlcul 

Velocitat màx. 
d’explota. 

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 
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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  

500m 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: 3,17m (sense bàcul a l’entrevia) 

3,52m (amb bàcul a l’entrevia) 

• Amplada total mínima de franja reservada (2 vies en recta)1: 6,31m (sense bàcul a l’entrevial) + separador 

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

• Amplada franja  en parades 11,97m (parada andanes laterals) 

10.04 m (parada d’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 : 62.4m 

General : 65m 

Terminals intermediàries: (excepcionalment) 
40m 

                                                 
1  Els valors per a corbes horitzontals (circulars o de transició) depén dels gàlibs dinàmics / 

cinemàtics del material mòbil, d’acord amb l’annex de Material Mòbil. 
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• 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 

- Als trams compartits amb trànsit de vianants o de vehicles (compatible 
amb el pendent transversal del vial): 

 

 

45 mm 

- A trams exclusius: 150 mm 

• Transició entre rectes i corbes horitzontals circulars: Clotoide 

Longitud mínima 10m 

• Acceleració màxima transversal no compensada: En explotació :0,68 m/s 2  

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  
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3 El material rodant 

 

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 . 

 

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 dinàmiques i lliure d’obstacles: en alineació recta. 

 

1470 1470 

100 100 2940 GD 

3140 GLO  
 

Fig. 5 Gàlib del material rodant 
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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 

dels vores d'andanes. És 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. 

 

 

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: 

 

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 quadro 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. 
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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: 

 

 
Fig. 6 Sobreamples i sobrealts en peralt 

 

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. 

 

) cos - (1   
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4 Parades i perfils transversals 

4.1. Parades 

 

La longitud mínima absoluta d'andana serà presa en 70 m, excepte en el cas de la parada de 

“Estació de França” que tindrà una longitud de 40 metres, ja que a la vista dels tramvies 

circulant actualment en la xarxa de TramBaix i en el Trambesós, aquesta longitud és suficient.  

 

Les parades que ocupen el present projecte són totes en alineacions recta i tindran una 

distància entre l’eix de la via i la vora de l’andana de 1367 mm. 

 

 

4.2. Perfil longitudinal i altura de les andanes 

 

Les vies en parada són preferentment horitzontals, o almenys amb pendent únic del 2,5 % 

màxim, excepte excepcions particulars imposades per la inserció en l'entorn. Les vies en peralt 

són rebutxades en parada. Els radis parabòlics són almenys de 3 000 m. 

L'alçada de les andanes és idèntiques per a totes les parades. Està de 280 mm amb relació al 

pla de rodament. 

 

 

4.3. Definició de les làmines d'aire 

 
Plataforma amb pals laterals 

 

L' entre -eix de les vies és indicat per a cada radi en el quadre presentat més amunt. 

• Aquest entre -eix és variable del radi R 20 m fins radi R <150 m. 

•  A partir de R = 150 m, l' entre -eix és fixat en 3 170 mm. 
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En aquestes condicions, la làmina d'aire en part central entre les gàlibs dinàmiques és de:  

En alineació recta   LA = 230 mm 

En corba : R 20 m à R < 150 m   LA = 190 mm 

En corba : R 150 m à R 5 000 m  LA ≥ 190 mm 

Taula 4. Valor de làmina d’aire a la part central entre gàlibs dinàmics 

 

 Plataforma amb pals centrals 

 

L' entre -eix de les vies és indicat per a cada radi en el quadre presentat més amunt. 

• Aquest entre -eix és variable del radi R 20 m fins el radi R <150 m. 

• A partir de R = 150 m, l' entre -eix és fixat en 3 520 mm. 

En aquestes condicions, la làmina d'aire entre el gàlib dinàmic i l'espai del pal (amplària 310 

mm) és de: 

En alineació recta   LA = 135 mm a cada costat 

En corba : R 20 m à R < 150 m   LA int. = 120 mm 

LA ext. = 110 mm 

En corba : R 150 m à R 5 000 m 
  

LA int. ≥ 120 mm 

LA ext. ≥110 mm 

Taula 5. Valor de làmina d’aire entre el gàlib dinàmic i l’espai del pal 

 

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

 

4.4. Entre -eix de les vies 

L' entre -eix de les vies en alineació recta i en corba és donat ací abans. 

A fi de mantenir una làmina d'aire suficient en les clotoides de connexió entre corba de  radi 

petit i alineació recta, s’aplicaran  sobreamples sobre les alineacions rectes adjacents per a 

certes corbes. 
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5 Llistats de traçat 

5.1 TRAÇAT EN PLANTA 
 

EIX 1 

 

Fichero: F:\PROJECTE\PROJECTE\WIN\EIX1 

 Título: F:\PROJECTE\PROJECTE\WIN\eix1 

 Fecha: 17/04/2012 13:32:01 

 

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

    

XC o I YC o I 

 

PARAMETRO 

        1 RECTA 0,000 50,688 4830,1929 1367,1228 201,02317 0,000 

    

0,0000 0,0000 

  

        2 CIRC. 50,688 35,548 4829,3783 1316,4416 201,02317 28,000 

    

4801,3819 1316,8916 

  

        3 CIRC. 86,236 121,816 4809,2580 1290,0222 281,84757 780,000 

    

4589,8521 2038,5280 

  

        4 CIRC. 208,052 0,011 4690,1647 1265,0053 291,78996 250,000 

    

4658,0132 1512,9293 

  

        5 CIRC. 208,064 281,658 4690,1536 1265,0039 291,79281 377,000 

    

4641,6859 1638,8754 

  

        6 CIRC. 489,721 28,718 4423,1931 1331,6460 339,35484 250,000 

    

4568,0822 1535,3790 

  

        7 CIRC. 518,439 126,081 4400,7964 1349,5957 346,66776 275,000 

    

4584,8108 1553,9573 

  

        8 CIRC. 644,520 21,774 4329,3533 1452,1416 375,85516 -60,000 

    

4273,6171 1429,9273 

  

        9 CIRC. 666,293 15,822 4317,8375 1470,4804 352,75232 100,000 

    

4391,5382 1538,0689 

  

        10 CIRC. 682,116 11,746 4308,1087 1482,9371 362,82506 35,000 

    

4337,3090 1502,2332 
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ALIN TIPO P.K. LONGITUD X Tang. Y Tang. AZIMUT RADIO 

    

XC o I YC o I 

 

PARAMETRO 

       

 

 

11 RECTA 693,862 51,615 4303,3827 1493,6307 384,19065 0,000 

    

0,0000 0,0000 

  

        12 CIRC. 745,477 55,133 4290,6963 1543,6623 384,19065 -36,000 

    

4255,8006 1534,8140 

  

        13 RECTA 800,610 255,597 4248,3311 1570,0305 286,69423 0,000 

    

0,0000 0,0000 

  

        14 CIRC. 1056,207 14,525 3998,2962 1516,9971 286,69423 50,000 

    

3987,9218 1565,9090 

  

        15 CIRC. 1070,733 48,361 3983,8512 1516,0749 305,18859 -85,000 

    

3976,9312 1431,3571 

  

        16 CIRC. 1119,094 27,695 3937,1195 1506,4573 268,96813 100,000 

    

3890,2823 1594,8104 

  

        17 RECTA 1146,788 136,944 3911,1774 1497,0178 286,59902 0,000 

    

0,0000 0,0000 

  

        18 CIRC. 1283,732 31,174 3777,2562 1468,4032 286,59902 -35,000 

    

3784,5695 1434,1758 

  

        19 RECTA 1314,907 19,232 3753,3582 1450,0142 229,89548 0,000 

    

0,0000 0,0000 

  

        20 CIRC. 1334,138 30,491 3744,6553 1432,8641 229,89548 35,000 

    

3713,4440 1448,7026 

  

        21 RECTA 1364,630 508,827 3721,4239 1414,6244 285,35655 0,000 

    

0,0000 0,0000 

  

        22 CIRC. 1873,457 32,714 3225,9985 1298,6140 285,35655 200,000 

    

3180,3993 1493,3465 

  

        23 CIRC. 1906,171 42,484 3193,6789 1293,7878 295,76986 -350,000 

    

3216,9182 944,5602 

  

        24 CIRC. 1948,655 51,891 3151,5637 1288,4043 288,04239 -165,000 

    

3182,3737 1126,3064 
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ALIN TIPO P.K. LONGITUD X Tang. Y Tang. AZIMUT RADIO 

    

XC o I YC o I 

 

PARAMETRO 

        25 RECTA 2000,546 83,241 3102,9324 1270,9234 268,02116 0,000 

    

0,0000 0,0000 

  

        26 CIRC. 2083,787 16,721 3029,9746 1230,8461 268,02116 60,000 

    

3001,0869 1283,4341 

   

 

 

       

        27 RECTA 2100,508 135,108 3014,3934 1224,9282 285,76298 0,000 

    

0,0000 0,0000 

  

        28 CIRC. 2235,616 74,200 2882,6497 1194,9646 285,76298 -47,000 

    

2893,0731 1149,1350 

  

        29 RECTA 2309,817 226,556 2847,3276 1138,3485 185,25815 0,000 

    

0,0000 0,0000 

  

        30 RECTA 2536,372 0,000 2899,3223 917,8398 185,25815 0,000 

    

0,0000 0,0000 

  

        LONGITUD TOTAL:2536,372 

LONGITUD RECTAS:1467,808( 57,87% ) 

LONGITUD RECTA MININA:    19,232 

LONGITUD RECTA MAXIMA:   508,827 

LONGITUD CLOTOIDES:0,000(  0,00% ) 

LONGITUD CURVAS:1068,565( 42,13% ) 

 RADIO MINIMO:28,000 

RADIO MAXIMO:780,000 

 RADI MEDIOPONDERADO:    274,729 
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EIX 2 

Fichero: F:\PROJECTE\PROJECTE\WIN\EIX2 

  Título: F:\PROJECTE\PROJECTE\WIN\eix2 

  Fecha: 18/04/2012 13:21:14 

  

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

    

XC o I YC o I 

 

PARAMETRO 

        1 RECTA 0,000 50,654 4833,879 1367,307 200,9380 0,000 

    

0,000 0,000 

  

        2 CIRC. 50,654 40,684 4833,133 1316,658 200,9380 32,000 

    

4801,137 1317,129 

  

        3 CIRC. 91,339 126,877 4810,124 1286,417 281,8769 780,000 

    

4591,063 2035,024 

  

        4 CIRC. 218,216 1,226 4685,997 1260,823 292,2324 250,000 

    

4655,570 1508,965 

  

        5 CIRC. 219,442 278,105 4684,780 1260,677 292,5446 377,000 

    

4640,731 1635,095 

  

        6 CIRC. 497,547 0,014 4421,506 1328,388 339,5068 250,000 

    

4566,880 1531,774 

  

        7 CIRC. 497,561 156,942 4421,494 1328,396 339,5104 275,000 

    

4581,419 1552,112 

  

        8 CIRC. 654,503 21,222 4325,982 1450,244 375,8421 -60,000 

    

4270,251 1428,018 

  

        9 CIRC. 675,726 18,022 4314,834 1468,173 353,3244 100,000 

    

4389,139 1535,096 

  

        10 CIRC. 693,747 10,689 4304,042 1482,575 364,7973 35,000 

    

4333,826 1500,957 

  

        11 RECTA 704,436 48,867 4299,893 1492,381 384,2400 0,000 

    

0,000 0,000 

  

        12 CIRC. 753,304 50,560 4287,918 1539,759 384,2400 -33,000 

    

4255,924 1531,672 
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ALIN TIPO P.K. LONGITUD X Tang. Y Tang. AZIMUT RADIO 

    

XC o I YC o I 

 

PARAMETRO 

        13 RECTA 803,864 255,453 4249,081 1563,955 286,7019 0,000 

    

0,000 0,000 

  

        14 CIRC. 1059,317 16,021 3999,181 1510,982 286,7019 -60,000 

    

4011,623 1452,286 

  

        15 CIRC. 1075,338 47,900 3984,135 1505,619 269,7029 85,000 

    

3945,192 1581,173 

  

        16 CIRC. 1123,238 17,854 3937,754 1496,499 305,5782 -60,000 

    

3932,504 1436,729 

  

        17 RECTA 1141,091 140,089 3920,000 1495,412 286,6350 0,000 

    

0,000 0,000 

  

        18 CIRC. 1281,180 33,211 3782,987 1466,218 286,6350 -35,000 

    

3790,281 1431,986 

  

        19 RECTA 1314,391 19,458 3758,209 1446,001 226,2271 0,000 

    

0,000 0,000 

  

        20 CIRC. 1333,849 32,600 3750,418 1428,171 226,2271 35,000 

    

3718,346 1442,186 

  

        21 RECTA 1366,449 512,217 3726,237 1408,087 285,5237 0,000 

    

0,000 0,000 

  

        22 CIRC. 1878,666 32,419 3227,206 1292,613 285,5237 200,000 

    

3182,118 1487,464 

  

        23 CIRC. 1911,085 37,943 3195,168 1287,891 295,8430 -350,000 

    

3218,006 938,637 

  

        24 CIRC. 1949,028 48,935 3157,514 1283,369 288,9415 -165,000 

    

3186,032 1120,853 

  

        25 RECTA 1997,963 90,421 3111,264 1267,940 270,0609 0,000 

    

0,000 0,000 

  

        26 CIRC. 2088,384 14,841 3030,659 1226,967 270,0609 60,000 

    

3003,471 1280,454 
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ALIN TIPO P.K. LONGITUD X Tang. Y Tang. AZIMUT RADIO 

    

XC o I YC o I 

 

PARAMETRO 

 

27 RECTA 2103,225 136,311 3016,736 1221,938 285,8079 0,000 

    

0,000 0,000 

  

        28 CIRC. 2239,536 69,499 2883,798 1191,802 285,8079 -44,000 

    

2893,526 1148,890 

  

        29 RECTA 2309,035 226,358 2850,702 1138,788 185,2521 0,000 

    

0,000 0,000 

  

        30 RECTA 2535,393 0,000 2902,672 918,478 185,2521 0,000 

    

0,000 0,000 

  

          
       

5.2 ALTIMETRIA DEL TERRENY 

 

PK 

(m) 

Cota 

terreny(m) 

PK 

(m) 

Cota 

terreny(m) 

0 6 1245 5,3 

130 5,6 1325 5,2 

215 6,3 1410 5,2 

290 6,7 1530 4,9 

395 7 1615 5,5 

490 7,4 1700 5,4 

585 6,9 1785 5,2 

670 6,6 1870 5,2 

765 6,8 1955 4,7 

845 7,2 2060 4,1 

995 6,2 2155 3,8 

1080 5,5 2225 3,2 

1175 5,2 2310 3,3 

1245 5,3 2355 2,8 

1325 5,2 2475 2,8 

1410 5,2 2595 2,8 

 

Taula 6. Cotes del terreny 
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Fig. 7 Perfil del terreny 
 

5.3 TRAÇAT EN ALÇAT 

 

Les alineacions rectes del traçat que millor s’adapten al terreny tenen les següents 

característiques: 

 

RECTES Δy (m) Δx (m) PENDENT 

1 0,27 130 -0,21% 

2 1,58 360 0,44% 

3 0,72 180 -0,40% 

4 0,52 175 0,30% 

5 1,62 235 -0,69% 

6 0,20 95 -0,21% 

7 0,06 235 -0,02% 

8 1,20 650 -0,18% 

9 1,15 295 -0,39% 

10 0,00 240 0,00% 

 

Taula 7. Alineacions rectes traçat en alçat 
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Fig. 8 Alineacions rectes traçat en alçat 
 

Els acords vertical (Kv) seran els següents : 

 

ALINEACIONS θ (i1-i2) L  (m) Kv (m) 

A 0,00649473 19,48 3000 

B 0,00836097 25,08 3000 

C 0,00696254 20,89 3000 

D 0,00989719 29,69 3000 

E 0,00478864 23,94 5000 

F 0,00188699 13,21 7000 

G 0,00161255 11,29 7000 

H 0,00206164 14,43 7000 

I 0,00390886 27,36 7000 

 

Taula 8. Acords verticals (Kv) traçat en alçat 

 

 
Fig. 9 Acords verticals (Kv) 
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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 de el punt de vista de les instal·lacions, definint quines instal·lacions 

és previst situar a la parada de nova construcció. 

 

 

2. Obra civil 
 

Les parades que es construiran seràn idèntiques a nivell d’obra civil a les parades ja en 

funcionament del Trambaix i del Trambesós. Les principals característiques es defineixen a 

continuació.  

 

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. 

• 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. 
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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, 

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. 

 

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. 

 

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.  
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Els paravents estaran formats per dos vidres laminats tipus STADIP amb lamina de butiral de 

polivinil transparent amb cantells polits i arestes bisellades. El format dels vidres vindrà 

condicionat per el càlcul posterior. 

 

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.). 

- 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 perfileria 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. 

 

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

resta d’elements de la marquesina. 

 

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. 

 

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 interfono. 

 

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. 
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3. Instal·lacions 
 

Les parades per a viatgers de Trambaix i Trambesós 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. 

 

3.1. Billetage (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 el Trambesós 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. 

 

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 i el Trambesós. 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. 
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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. 

 

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 “Trambesós”. 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 /Interfonía, 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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.  

 
 
 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

 

 
 
 

ANNEX 6 

 
URBANITZACIÓ 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

 

ANNEX 6: URBANITZACIÓ 

 

Índex 
 
1. Introducció ................................................................................................... 1 

2. Criteris d’implantació geomètrica ................................................................ 3 

2.1. Criteris d’urbanització ................................................................................... 4 

2.1.1. Paviments ................................................................................................... 4 
2.1.2. Andanes ...................................................................................................... 5 
2.1.3. Encreuaments per vianants ......................................................................... 5 

2.1.4. Enllumenat .................................................................................................. 6 
2.1.5. Ferms .......................................................................................................... 7 

 

Índex de figures 
 

Fig. 1 Secció de ferm  tipus 3131 ..................................................................................... 7 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

 

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 

d’acondicionament 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 veh icles 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. 
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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. 

 

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 que no 

desapareixi 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. 
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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 de ser molt integrades i 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 tan 

comú al carrer com són els vehicles de transport públic o privat que el fan servir actualment si 

bé en aquest cas, el nivell de convivència amb el vianant es molt major compartint-se l’espai de 

plataforma amb les zones transitables a peu. 

 

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

 

• Espai rodat 

• Espai de vianants 

• 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. 
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2.1. Criteris d’urbanització 

2.1.1. Paviments 
 

Per coherència amb la resta de la línea 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 i del Besós. 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). 

� Paviments "durs", dels diferents tipus de lloses o llambordes de formigó o pedra 

(natural o artificial) i amb un revestiment de gespa artificial. 

 

Per a memòria els paviments normalment usats en la resta de la traça del Trambaix i el 

Trambesós són els següents: 

 

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. 
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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 

 

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 poliester i vidre de seguretat. 

 

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. 
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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'entobada, 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. 

 

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. 
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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 semirrígid amb subbase estabilitzada compost per 12 cm de 

barreja bituminosa sobre 22 cm de “solciment”.  

 

• 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 

discontinuitats tant superficials com de comportament que eviten l'aparició de fisures i 

assentaments diferencials. 

 

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

 

 

 

 

 

Fig.1 Secció de ferm  tipus 3131 
 

25 cm subbase tot U artificial 

5cm  MBC tipus S-20 

8 cm  MBC tipus G-20 
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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 

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 recebo 
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- 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  

 

- 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 recebo 
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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, excepte en el tram 

que discorre per sobre la Ronda Litoral que ja es fan els càlculs pertinents, 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) . 
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• 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 epoxy-poliuretá. 

• 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. 

 

 

 

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 i del Trambesós, 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. 
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 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 

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. 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 7: Superestructura de la via 5 
 

� 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. 

 
 

 

 

Fig. 1 Alçat junta JRI 
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Fig. 2 Junta JRI 
 

 

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. 
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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 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) 
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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. 

 

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 1Característiques del carril Ri 55 N 
 

 

Fig. 3 Carril Ri 55 N 
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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. 

 

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: 
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Paràmetre  Formigó  

Traçat 

Desviació del traçat teòric en un punt qualsevol 

Via en alineació: variació (base 10 m) en relació amb el 

traçat teòric 

± 4 mm 

0,5 mm/m 

Anivellació longitudinal 

Desviació del perfil teòric en un punt qualsevol 

Variació (base 10 m) en relació amb el perfil teòric 

 

± 2 mm 

0,5 mm/m 

Peralts (anivellació transversal) 

Diferència amb el peralt teòric en un punt qualsevol 

Variació o desnivellació relativa (base 10 m), deduint la 

variació teòrica en el cas de corbes d'enllaç. 

± 2 mm 

0,4 mm/m 

Ample 

Diferència amb l'ample teòric en qualsevol punt. 

Variació 

 

(-0;+2) mm 

1 mm/m 

 
Taula 2 Toleràncies de col·locació de la via 

 
 

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 i pels tram Inicial i Mig. Amb una 

secció composta per: 

- 10 cm de tot-u artificial  

- 20 cm de formigó en massa HM-25  

- 8,5 cm de formigó en massa HM-20  

- De 1 a 2 cm de sorra o morter 

- 8 cm de pedra artificial o llamordes. 
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• Gespa artificial: es col·locarà en el tram de la “Ronda Litoral”. En aquest cas, no 

s’executa la capa de formigó compactat per sobre de la llosa de formigó armat, sinó 

que directament es col·loca la capa drenant de graves (8 cm), una làmina geotèxtil i la 

capa de gespa artificial. L’espai lliure que queda entre el carril i el revestiment queda 

segellat amb un producte bituminós que s’adhereix tant al carril com al revestiment 

gracies a que els elements elàstics que recobreixen el carril incorporen una pestanya 

que arriba fins a la cota de cap de carril i fa possible el contacte entre junta bituminosa i 

cobertura vegetal artificial.  

 

• Gespa natural: es col·locarà en el tram de l’Avda. Marquès de l’Argentera i al tram final 

2. Constarà de les següents capes: 

 
- 10 cm de tot-u artificial  

- 20 cm de formigó en massa HM-25  

- 40 cm graves drenants 

- Làmina de geotèxtil 

- 140 cm de terra vegetal 

 

• 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: 

 
- 10 cm de tot-u artificial  

- 20 cm de formigó en massa HM-25  

- 12 cm de formigó en massa HM-20  

- 4 cm de MBC tipus S-20  

- 2 cm de capa superficial MBC tipus M-10.  

 

I en els trams a sobre l’estructura: 

- 12 cm de formigó en massa HM-20 sobre l'estructura existent  

- 4 cm de MBC tipus S-20  

- 2 cm de capa superficial MBC tipus M-10.  

 

 

 

Al Document 3: Plànols d’aquest projecte estan definides les diferents tipologies de les 

seccions. 
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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. 

 

 

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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1. Introducció i condicions generals 
 

El criteri emprat en la redacció del projecte han estat mantenir la mateixa filosofia de tramvia en 

la perllongació del traçat. En conseqüència s’han reproduït  les mateixes solucions de disseny 

ja adoptats al TramBesós, 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.  

 

 

1.1. Criteris principals 
 

La catenària que s’ha projectat respon en les seves característiques principals als següents 

condicionants : 

 

o Màxima seguretat pels usuaris i treballadors 

o Mínim impacte ambiental, en especial l’impacte visual. 

o Cost d’inversió ajustat. 

o Alta fiabilitat en la operació 

o 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. 
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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 

Velocitat màxima del material mòbil 70-100 km/h (segons 

el tram) 

Taula 11  Condicionants d’operació 
 

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 

SEGURITAT 

Fil de contacte gastat en un 20 %  2,3 

Fil de contacte gastat en un 30 %  2,0 

Cable d’alimentació addicional, cable de 

posada a terra  

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. 
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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. 

 

 

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 
 

 

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 
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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: 

 

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’nstal·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 catenaria disposats al llarg de la línia, per evitar la destrucció de l’equipament en cas d’una 

descàrrega atmosfèrica. 
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1.6. Normativa aplicable 
 

 

La normativa aplicada en el disseny, fabricació i muntatge de la catenària serà: 

 

NORMA TÍTULO 

DIN 57115, part 1 

VDE 0115, part 1 

Ferrocarriles: Construcciones generales y protecciones generales 

de personas 

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 

VDV Schriften 501 

part 1 i part 2 

Protección anticorrosiva y protección de personas 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, partes 1,2,3 y 

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 

costuras; especificaciones para el suministro 

DIN 50976 Protección anticorrosiva a base de galvanizado al fuego 

EN/ISO 9001 Sistemas de control de calidad 

Taula 9 Normativa aplicable 
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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 

 

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 

Tensió de rotura 5477,4 kg 

Tensió de treball 1500 kg 

Taula 710  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.  
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

Fig. 2 Mènsula de la catenària (www.tramvia.org) 
 
 

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: 

 

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 11  Elements de la suspensió “Delta” 
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2.4. Equips de compensació 
 

 

El fil de contacte estarà atibantat 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. 

 

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 

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 
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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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1. Introducció 

 

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. 

 

2. Descripció general del sistema 

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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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 intrínsicament segura de l’enclavament, presentaran els aspectes 

adequats en cada moment en funció de l’estat d’ocupació de les vies d’aquesta zona. 

 

 

3. Principis d’explotació 

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. 
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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).  

 

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. 

 

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. 

 

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 línea 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 
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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. 

 

Mode degradat 

 

A l’Avda. del Marquès d’Argentera i al Pg. De Colom hi haurà dues diagonals que permetran les 

comunicacions entre vies establint cantons de banalització. Establiran trams 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. 
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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: 

- 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) 
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5. Característiques tècniques dels equipaments de v ia  

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. 

 

 

5.2. Mecanismes d’accionament d’agulles 
 

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. 
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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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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. 

 

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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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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1. Introducció 

 

El present projecte constructiu no representa una gran modificació en el sistema de transmissió 

del Trambesòs. Malgrat tot, es necessari realitzar certes actuacions que es defineixen al 

present document. 

 

El sistema del Trambesós 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. 
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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’audio del sistema de megafonia entre el PCC i les parades 

- Transmissions entre els sistemes de senyalització i els equips remots i el PCC 

- 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 videovigilancia 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. 
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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: 

- 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. 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 10: Sistema de comunicacions 5 
 

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 

- 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. 
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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’encintara 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’iluminació, 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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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 intrínsica 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 

 

   

3. Subsistemes de comunicacions 

 

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 interfonía 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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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.  

 

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 làmbit 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. 
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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.  

 

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’audio, 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, línea 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. 

 

 

3.4. Subsistema teleindicadors i d’ informació al v iatger 

 

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. 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 10: Sistema de comunicacions 11 
 

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 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 balisses 

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 

línea, 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. 

 

 
 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 10: Sistema de comunicacions 12 
 

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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1. Característiques geomètriques 

 

Actualment, la secció de la Ronda Litoral en el tram paral·lel al Passeig de Colom és la 

següent: 

 

 

 
Fig. 2 Secció actual Ronda Litoral tram Pg. De Colom 

 

 

En el costat mar, hi ha un vial que pertany al Port de Barcelona. Aquest vial queda sobreelevat 

de la cota dels carrils de la Ronda Litoral una alçada d’entre 0.5 metres (en el tram central de 

cobriment) fins arribar a la cota de l’inici i final del passeig del Colom (principi i final del tram de 

cobriment), que són aproximadament 5 metres. 

 

La zona peatonal del passeig de Colom queda a una cota de 4,5 metres respecte la cota de 

carrils sentit Besós, ja que per sota, hi passen els vehicles de la Ronda Litoral en sentit 

Llobregat.  

 

Per tant, disposem d’una amplada de 9,5 metres fins al vial lateral del Port per poder col·locar 

l’estructura de cobriment, tenint en compte, que s’enderrocarà l’escalinata del costat mar per 

ajustar l’estructura al màxim al vial portuari. 
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La nova secció transversal proposada en aquest projecte per tal d’adequar-la a la Norma 3.1 – 

IC “Trazado”, tenint en compte que es tracta d’un túnel urbà, de calçades separades i que la 

velocitat estarà limitada, serà la següent: 

 

o Voral de 0,5 metres 

o 2 carrils de 3,5 metres 

o Voral de 1,0 metres 

o Gàlib de 5 metres 

 

En total són 8,5 metres, per tant, disposem de 1 metre de marge per col·locar l’estructura de 

cobriment. Com que aquest espai del que disposem és força limitat, s’ha optat per col·locar 

pilars metàl·lics en el costat muntanya, arriostrats al mur separador de sentits ja existent. Al 

costat mar es projecta un mur continu. 

 

Respecte al gàlib, la cota dels carrils actualment es situa a 4,5 metres per sota de la vorera 

peatonal del passeig de Colom, per tant, per  aconseguir el gàlib de 5 metres a l’interior del 

túnel, l’estructura quedarà per sobre de la zona peatonal, hi haurà un desnivell de 0.5 metres. 

Per poder absorbir aquest desnivell, es projecta una biga continua de 0,5 metres de cantell i 

que anirà recolzada meitat als pilars metàl·lics i meitat al mur existent per tal de distribuir les 

càrregues entre l’estructura existent i la nova. Per a que aquest desnivell sigui mínim, el 

cobriment de la Ronda Litoral es projecta amb taulells plans, és a dir, una llosa i una pre-llosa. 

La superestructura de la via anirà anclada en la llosa. 

 

L’esquema serà el següent: 

 

 

Fig. 2 Esquema de l’estructura del cobriment 
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2. Materials i càrregues considerades 

2.1. Materials 
 

Tal com s’ha comentat en l’apartat anterior, l’estructura projectada conté parts metàl·liques i 

parts de formigó, en particular, els pilars seran metàl·lics i el mur, la llosa i els fonaments seran 

de formigó armat. 

 

L’estructura està situada prop del Port de Barcelona, és a dir, en un ambient marí i considerem 

una vida útil del projecte de 100 anys. Per tant, pels elements de formigó armat incloent els 

fonaments tindran els següents materials:  

 

o HA-30/B/20/IIIa 

o HP-50 per les bigues pretensades del taulell de la llosa 

o Acer passiu de les armadures B500SD 

o Acer actiu Y1860S7 

o Recobriment: rnom = rmin + ∆r = 30 mm + 5 mm = 45 mm 

o El pilar metàl·lic serà de qualitat S355 J2H. 

 

 

2.2. Càrregues considerades 
 

Les càrregues considerades en el càlcul estructural són les següents: 

 

Càrregues permanents: 

o Es considera un pes propi pel formigó de 25 KN/m3 que s’aplica en el càlcul de pes 

propi dels elements. 

o Superestructura de la vía = 3 KN/m2 

 

Sobrecàrregues: 

o Sobrecàrrega uniforme segons la Instrucción sobre las Acciones a considerar en el 

Proyecto de Puentes de Carretera (IAP-11) = 2,5 KN/m2 

o Sobrecàrregues d’ús (operaris, aglomeracions a les estacions) =7 KN/m2 

o Pes tramvia = 9 KN/m2 

 

Coeficients de majoració: 

o Permanents = 1,35 

o Sobrecàrregues =  1,5 
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3. Càlcul estructural 

 

Les consideracions i hipòtesis que s’han tingut en compte a l’hora de fer el càlcul estructural de 

cada element i dels fonaments són les següents: 

 

• La biga continua es considera recolzada en tots els seus recolzaments. 

• Els esforços horitzontal provocats pel tramvia no es tenen en compte ja que són molt 

petits comparats amb els verticals i els pilars aniran arriostrats per absorbir aquests 

esforços i a l’altre costat disposem d’un mur continu. 

• El mur només suportarà càrregues verticals 

• El recolzament entre la llosa i la biga continua serà mitjançant un neoprè centrat a l’eix 

del pilar metàl·lic 

• Els pilars aniran col·locats cada 5 metres, aprofitant els espais que queden entre els 

arcs del mur existent entre els dos sentits de circulació de la Ronda Litoral. 

• Coeficients de majoració de les càrregues: 

- Permanents = 1,35 

- Sobrecàrregues =  1,5 

• Per la realització de càlculs s’han fet servir els següents documents: 

- EHE-08: Instrucció de formigó estructural 

- EAE: Instrucció d’acer estructural 

- Recomanacions de Micropilotes del Ministeri de Foment 

 

 

Als Document 3: Plànols del present projecte es detallen les seccions, dimensions i armats de 

cadascuns dels elements que composen el cobriment de la Ronda Litoral. 

 

A continuació s’adjunten els càlculs realitzats seguint el següents esquema: 

 

1. Biga continua 

2. Pilar metàl·lic 

3. Placa base del pilar metàl·lic 

4. Mur continu 

5. Fonaments del mur continu: Sabata 

6. Fonaments dels pilars: micropilotes i encepat 

7. Taulell 
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OBRA:    LOSA DE CUBRICION PARA PASO DE DOS VIAS DE  
 
                 TRANVIA.  BARCELONA 
 
                 
          
 
  
 

ANEJO DE CALCULO DEL TABLERO DE VIGAS. 
 

BASES DE CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO 
 
 
 
 
 

1.- DESCRIPCION DEL TABLERO-LOSA 
 
      El objeto de este anejo de cálculo es dar solución técnica a la losa de cubrición de un tramo de ancho notable 
y luz de cálculo de valor 9.50 m. Se propone una solución del tipo tablero-losa, formada por vigas prefabricadas 
adosadas lateralmente sobre las cuales se vierte hormigón “in situ”, rellenando así los huecos entre ellas hasta 
alcanzar un canto total 5 cm superior al de las vigas. Las vigas están dimensionadas para soportar sin apeos el 
peso del hormigón de relleno (fresco) en primera fase. Las cargas muertas y sobrecargas actuarán sobre la 
sección compuesta (viga+losa) en segunda fase. Como que el ancho a cubrir es muy grande, se considera para el 
cálculo un tablero con ancho de 23.76 m (36 vigas). De esta forma, se propone cubrir todo el tramo con tableros 
de ancho 23.76 m (o menor) entre los cuales se formará una junta (banda vertical, por ejemplo, de 1 o 2 cm de 
espesor de material elastomérico o poliestireno de alta densidad). Las barras transversales superiores e inferiores 
(perpendiculares a vigas) quedarán interrumpidas en dichas juntas. Dichas barras transversales se anclarán 
adecuadamente (por soldadura en las superiores y añadiendo horquillas solapadas en las inferiores). 
 
      Se considera la existencia de dos vías sobre la losa cuyos ejes se posicionan a 2 m de cada línea de apoyos. 
Los vehículos considerados disponen de tres bogies de 130 KN cada uno separados 10 m entre ellos. Se 
consideran también cargas muertas y sobrecarga de uso adicional tal y como se describe a continuación. 
 



 
 
 
 

 

2.- DATOS GENERALES DE CALCULO 
 
- Tipo de viga: TL-40 
 
- Canto total (viga + losa): 45 cm 
 
- Ancho de cálculo del tablero: 23.76 m. 
 
- Luz de cálculo: 9.50 m.  
 
- Longitud de viga: 10.00 m. 
 
- Número de vigas en el vano: 36  
 
- Intereje  entre vigas : 0.66 m 
 
- Sobrecargas de uso debida a vehículos: Se considera el paso de dos tranvías por el tablero (uno por cada vía). 
Cada tranvía dispone de tres bogies de 130 KN separados 10 m. Se considera un ancho de vía de 1.435 m. 
Consideramos cuatro cargas puntuales por bogie  de  valor 32.50 KN cada una. Dichas cargas estarán  separadas 
1.44 m en la dirección del ancho de vías y 3 m en la dirección paralela a las vías. De acuerdo a la norma IAPF-
07 se considera un coeficiente de clasificación de valor 1.21 (α = 1.21 para vías de ancho ibérico o UIC). De esta 
forma, el valor que introduciremos como carga puntual será  de 39.33 KN. Por otra parte, y también de acuerdo 
con IAPF-07  deberá considerarse un coeficiente de impacto de valor Ø3 = 1.48 (apartado B.2.1.2 de la citada 
norma). Dicho coeficiente corresponde a vías con mantenimiento normal. 
 
- Sobrecarga de uso peatonal: Por indicación del prescriptor se considera una sobrecarga de uso debida a 
posibles aglomeraciones de valor 6.67 KN/m2. Evidentemente este valor será multiplicado por el coeficiente de 
mayoración correspondiente (1.50) para el cálculo de estados límites ultimos. 
 
- Carga muerta: Se consideran 7.50 KN/m2 de peso debido a posibles rellenos, carriles, traviesas y demás 
elementos que pueden ser considerados como carga permanente.  Dicha carga la consideramos extendida a todo 
el ancho del tablero. 
      

 

3.- BASES DE CALCULO 
 
 
     El tablero de vigas prefabricadas ha sido calculado empleando un conjunto de programas que forman una 
aplicación informática para diseño, cálculo, comprobación y dibujo de tableros de puente tipo tablero-losa. 
     El proceso de cálculo se inicia con los datos de materiales y con los datos geométricos y de armado de las 
vigas, con lo cual se obtienen las características brutas y homogeneizadas de las secciones simples y compuestas 
de las mismas. De los datos de sección compuesta se obtienen los de la losa ortótropa equivalente y se calculan 
los esfuerzos en cada viga empleando los desarrollos en serie de Guyon Massonet y Rowe. Dado que losa y 
vigas están parcialmente embebidas, se hace preciso manejar dos variables losa: una a efectos del reparto por 
Guyon, que será función de donde se coloque la armadura inferior pasante, y otra que recoge el espesor sobre el 
tablero y que sumada al canto de viga da el del tablero. Este cálculo se repite para las distintas vigas hasta 
obtener  los esfuerzos en la viga pésima. Dicha viga se comprueba para los estados límites de servicio  y para los 
estados límites últimos. Además se comprueban otros elementos como neoprenos y se obtiene la armadura de la 
losa definitiva. 
     En todas estas comprobaciones se siguen las normas vigentes, cuya relación se describe al final del presente 
anejo. 
 
 



 
 
 
 

 

 
3.1.- DETERMINACION DE ESFUERZOS EN LA ESTRUCTURA 
 
     Como cargas en el tablero, además del peso propio de viga y losa, que se resiste por la viga en sección 
simple, se considera una carga muerta que ocupa toda la superficie.  Como sobrecargas de uso se consideran las 
definidas en el apartado anterior. 
     Una vez obtenidos los datos de sección compuesta se procede a calcular los esfuerzos flectores y cortantes en 
las distintas vigas del tablero. En el cálculo se toman los coeficientes de reparto correspondientes a la estación 
exacta de vehículo y cargas, tomando para ello los desarrollos en serie de Guyon. 
 
 
 
 
3.2.- CALCULOS TENSIONALES 
 
     A continuación se explicita la historia tensional de la viga pésima. 
     Las tensiones se calculan sobre las secciones homogeneizadas, simples o compuestas adecuadas. Las 
longitudes de las fundas reductoras de pretensazo (si las hay) se calculan con el máximo avance compatible con 
las cargas totales con la condición de que el pretensado extremo, correspondiente a la zona 1 pueda ser resistido 
sin sumar ninguna tensión de peso propio. En los extremos de fundas y con carga sólo de peso propio de viga es 
donde se alcanza la máxima compresión de pretensazo.  
 
 
 
 
3.3.- CALCULO TRANSVERSAL. ARMADO DE LOSA. 
 
     El programa obtiene los flectores de ambos signos de la losa como suma de los debidos a los efectos  
generales de reparto transversal. En este tipo de tableros no hay esfuerzos locales entre vigas puesto que todas 
ellas están lateralmente en contacto.   
 
 
 
 
3.4.- NEOPRENOS 
 
     En el caso que nos ocupa los neoprenos se calculan para un tablero con juntas en ambos extremos de las 
vigas. Se comprueban los neoprenos  teniendo en cuenta que el punto de movimiento nulo está en el punto medio 
de la luz de cálculo. 
     Se comprueban las compresiones máxima y mínima. Se limita la distorsión relativa horizontal y los giros bajo 
cargas permanentes o sobrecargas. También se comprueban el posible aplastamiento y las tensiones 
tangenciales. 
 
 
 
 
3.5.- COMPROBACION A ROTURA 
 
     Se realiza obteniendo puntos del diagrama de interacción de la sección compuesta. Como diagrama tensión-
deformación se toma el parábola-rectángulo para el hormigón, el birrectilineo para armaduras pasivas de dureza 
natural y la parábola de 5º grado para el acero activo. A la deformación de esta armadura se le añade la 
predeformación de pretensado, descontadas las pérdidas iniciales por acortamiento elástico. El valor del 
momento hallado se compara con el que resiste la sección central como suma mayorada de todas las acciones. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
3.6.- CALCULO A CORTANTE Y RASANTE 
 
     El armado a corte del alma se obtiene de un doble cálculo: la viga resistiendo en sección simple con su alma 
todo el peso del hormigón y la sección compuesta como losa pretensada (armada en su primer metro) resistiendo 
las cargas muertas y  sobrecarga. Se tiene en cuenta la comprobación a rasante. El armado de ala inferior se 
obtiene del cálculo de sección simple y no se considera ala superior más que por razones de montaje del resto de 
la armadura. 
 
 
 
4.- NORMATIVA CONSIDERADA 
 
- “INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL” (EHE) 
- “INSTRUCCION SOBRE LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PUENTES DE 

FERROCARRIL (IAPF-07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

                    OBRA    : CALCULO TABLERO 
                             
   
                    DEFINICION DEL PERFIL: TL40 
 
                    TRAPECIOS (En cm) 
                    INFERIOR     SUPERIOR     ALTURA        
                        59.0         65.0          3.0    
                        65.0         65.0          4.0    
                        65.0         20.0          6.0    
                        20.0         12.0          6.0    
                        12.0         19.4         21.0    
 
 
  Canto (cm).................    40.00  C.d.g. (a fibra sup.) (cm).    26.23 
  Inercia flexion (cm4)......   156899  Inercia torsión (cm4)......    41180 
  Area (cm2).................  1127.22  Coef. Corte ala superior...      .19 
  Espesor ala sup. medio(cm).    10.50  Idem Inferior..............    12.11 
  Espesor ala sup. máximo(cm)     0.00  Idem Inferior..............    13.00 
  Area volada ala sup. (cm2).     0.00   
  Area pret inf en extremo...    11.84  Recubrimiento a eje (cm)...     5.17 
  Area pret.inf.zona interm..    11.84  Recubrimiento a eje (cm)...     5.17 
  Area pret.inf.centro viga..    11.84  Recubrimiento a eje (cm)...     5.17 
  Area pret.sup.(cm2)........     1.97  Recubrimiento a eje (cm)...     4.00 
  Coef. Corte ala inferior...      .33 
 
 
               DATOS PARA CALCULO DE MATERIALES SEGUN EHE (Kg y cm) 
 
  Resist. carac.hormigón viga   500.00  Resist.carac. hormigón losa   300.00 
  Resist. cálc. acero viga...  4434.78  Resist. cálc. acero losa...  4434.78 
  Lím. elást. mín.acero pret. 14782.60  Tensión inicial tesado pret 14250.00 
  Coeficiente retracción.....     .037  Coeficiente fluencia.......    2.500 
  Coef. relajación a T= inf..     .003  Coef. Sobrecarga Frecuente.     .500 
  Coef. mayoración carga perm    1.350  Coef. mayoración sobrecarga    1.500 
 
  Las secciones se homogeneizan con la relación de módulos de elasticidad 
  acero/hormigón (éste último distinto para cargas instantáneas o permanentes) 
 
 
                           DATOS DEL PUENTE 
 
  Ancho de tablero(m.).......    23.76  Luz de cálculo(m.).........     9.50 
  Espesor de losa(m.)........     .350  Ancho de la acera(m.)......    0.000 
  Número vigas(inicio tanteo)   36.000  Dist.eje viga ext. a borde.     .330 
  Longitud total viga(m.)....   10.000  Carga muerta (Kg./m2)......  750.000 
  Carga línea acera (Kg/m.)..    0.000  Distancia carga a borde(m.)    0.000 
  Recub. arm. sup. losa (cm).    3.000  Recub. arm. inf. losa (cm).    6.000 
  Culata mínima viga (cm)....    25.00  Diámetro toron inferior.cm.     1.27 
  Ancho del neopreno (cm.)...    25.00  Long. neopreno(paral.viga).    10.00 
  Espesor total neopreno(cm.)     1.60  Espesor chapas metálicas...      .20 
  Número capas de goma.......     2.00  Espesor de cada capa (cm.).      .70 
  Módulo deform.transv.Kg/cm2     9.00  Incremento temperatura (oC)    30.00 
 
 
 



 
 
 
 

 

                    CARGAS DE USUARIO: CARRO Y SOBRECARGA 
 
  No de cargas por fila......     4.00  No de filas.................     6.00 
  Carga en Kgs...............  3932.50  Distancia en m.............     1.28 
  Carga en Kgs...............  3932.50  Distancia en m.............     2.72 
  Carga en Kgs...............  3932.50  Distancia en m.............     6.78 
  Carga en Kgs...............  3932.50  Distancia en m.............     8.22 
  Coef.multiplicador de fila.     1.48  Distancia en m.a acera.....      .38 
  Coef.multiplicador de fila.     1.48  Distancia en m.a acera.....     3.38 
  Coef.multiplicador de fila.     1.48  Distancia en m.a acera.....    10.38 
  Coef.multiplicador de fila.     1.48  Distancia en m.a acera.....    13.38 
  Coef.multiplicador de fila.     1.48  Distancia en m.a acera.....    20.38 
  Coef.multiplicador de fila.     1.48  Distancia en m.a acera.....    23.38 
  Ancho rueda (perp.carro)m..      .20  Long.rueda (paral.carro)m..      .20 
  Sobrecarga (kg/m2).........   667.00   
                     
 
                    CARACTERISTICAS RESISTENTES VIGA CENTRAL + LOSA (cm) 
 
  C.d Grav-borde sup. S.bruta     21.56  Inercia sección bruta......    425241 
  C.d G. Sec.homg.carg.perm.      22.48  Inercia sec.homg.carg.perm.    470181 
  C.d G. Sec.homg.sobrecarg.      21.88  Inercia sec.homh.sobrecarg.    440742 
 
 
                    CARACTERISTICAS RESISTENTES VIGA EXTREMA + LOSA (cm) 
 
  C.d Grav-borde sup. S.bruta     21.56  Inercia sección bruta......    425241 
  C.d G. Sec.homg.carg.perm.      22.48  Inercia sec.homg.carg.perm.    470181 
  C.d G. Sec.homg.sobrecarg.      21.88  Inercia sec.homh.sobrecarg.    440742 
 
 
                        DEFINICION LOSA ORTOTROPA 
 
  Inercia flexión long. (cm3)      6443  Inercia torsión long. (cm3)      3014 
  Inercia flexión trans.(cm3)      3977  Inercia torsión trans.(cm3)      3680 
  Parámetro de flexión..(cm3)     1.512  Parámetro de torsión.......      .378 
  Momento medio carro(Kg.m)..    436.94  Cortante medio carro(Kg)...    218.47 
  Mom.medio sobrecarga(Kg.m).    620.78  Cortante medio sobrecarga..    261.38 
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA  1 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.49  Cortante sobrecarga rep....      2.66 
  Momento carro..............      7.14  Cortante carro.............      4.10 
  Cortante total mayorado....     18.09  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     89.38  Tensión final suma viga sup    221.70 
  Tensión final suma viga inf     31.62  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA  2 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.33  Cortante sobrecarga rep....      2.59 
  Momento carro..............      6.51  Cortante carro.............      3.75 
  Cortante total mayorado....     17.44  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     85.52  Tensión final suma viga sup    218.72 
  Tensión final suma viga inf     35.70  (Tensiones en Kg/cm2)......  



 
 
 
 

 

          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA  3 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.24  Cortante sobrecarga rep....      2.55 
  Momento carro..............      5.92  Cortante carro.............      3.40 
  Cortante total mayorado....     16.86  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     82.12  Tensión final suma viga sup    216.10 
  Tensión final suma viga inf     39.30  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA  4 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.20  Cortante sobrecarga rep....      2.52 
  Momento carro..............      5.37  Cortante carro.............      3.09 
  Cortante total mayorado....     16.35  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     79.17  Tensión final suma viga sup    213.83 
  Tensión final suma viga inf     42.41  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA  5 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.17  Cortante sobrecarga rep....      2.51 
  Momento carro..............      4.87  Cortante carro.............      2.80 
  Cortante total mayorado....     15.90  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     76.55  Tensión final suma viga sup    211.81 
  Tensión final suma viga inf     45.18  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA  6 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.13  Cortante sobrecarga rep....      2.49 
  Momento carro..............      4.39  Cortante carro.............      2.53 
  Cortante total mayorado....     15.46  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     73.99  Tensión final suma viga sup    209.83 
  Tensión final suma viga inf     47.88  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA  7 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.10  Cortante sobrecarga rep....      2.48 
  Momento carro..............      3.93  Cortante carro.............      2.26 
  Cortante total mayorado....     15.04  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     71.56  Tensión final suma viga sup    207.96 
  Tensión final suma viga inf     50.44  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA  8 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.10  Cortante sobrecarga rep....      2.48 
  Momento carro..............      3.53  Cortante carro.............      2.03 
  Cortante total mayorado....     14.69  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     69.55  Tensión final suma viga sup    206.41 



 
 
 
 

 

  Tensión final suma viga inf     52.57  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA  9 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.12  Cortante sobrecarga rep....      2.48 
  Momento carro..............      3.21  Cortante carro.............      1.85 
  Cortante total mayorado....     14.43  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     68.05  Tensión final suma viga sup    205.25 
  Tensión final suma viga inf     54.15  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA 10 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.12  Cortante sobrecarga rep....      2.48 
  Momento carro..............      2.99  Cortante carro.............      1.72 
  Cortante total mayorado....     14.24  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     66.98  Tensión final suma viga sup    204.42 
  Tensión final suma viga inf     55.29  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA 11 CON CARRO A   .38m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.11  Cortante sobrecarga rep....      2.48 
  Momento carro..............      2.88  Cortante carro.............      1.65 
  Cortante total mayorado....     14.14  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     66.35  Tensión final suma viga sup    203.93 
  Tensión final suma viga inf     55.96  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA 12 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.11  Cortante sobrecarga rep....      2.48 
  Momento carro..............      2.86  Cortante carro.............      1.64 
  Cortante total mayorado....     14.12  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     66.26  Tensión final suma viga sup    203.87 
  Tensión final suma viga inf     56.04  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA 13 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.13  Cortante sobrecarga rep....      2.49 
  Momento carro..............      2.93  Cortante carro.............      1.68 
  Cortante total mayorado....     14.19  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     66.69  Tensión final suma viga sup    204.20 
  Tensión final suma viga inf     55.59  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA 14 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.16  Cortante sobrecarga rep....      2.50 



 
 
 
 

 

  Momento carro..............      3.06  Cortante carro.............      1.76 
  Cortante total mayorado....     14.33  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     67.49  Tensión final suma viga sup    204.82 
  Tensión final suma viga inf     54.74  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA 15 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.17  Cortante sobrecarga rep....      2.51 
  Momento carro..............      3.22  Cortante carro.............      1.85 
  Cortante total mayorado....     14.48  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     68.35  Tensión final suma viga sup    205.48 
  Tensión final suma viga inf     53.84  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA 16 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.17  Cortante sobrecarga rep....      2.51 
  Momento carro..............      3.38  Cortante carro.............      1.94 
  Cortante total mayorado....     14.61  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     69.13  Tensión final suma viga sup    206.08 
  Tensión final suma viga inf     53.02  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA 17 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.18  Cortante sobrecarga rep....      2.51 
  Momento carro..............      3.47  Cortante carro.............      2.00 
  Cortante total mayorado....     14.70  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     69.66  Tensión final suma viga sup    206.49 
  Tensión final suma viga inf     52.45  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 
          ESFUERZOS (Ton y m) EN VIGA 18 CON CARRO A   .38 m DE LA ACERA 
 
  Momento p.propio viga+losa.      8.38  Cortante p.propio viga+losa      3.53 
  Momento c.muerta+aceras....      5.58  Cortante c.muerta+aceras...      2.35 
  Momento sobrecarga rep.....      5.20  Cortante sobrecarga rep....      2.52 
  Momento carro..............      3.51  Cortante carro.............      2.02 
  Cortante total mayorado....     14.75  Límite corte por hormigón..    156.65 
  Tensión final suma losa sup     69.95  Tensión final suma viga sup    206.72 
  Tensión final suma viga inf     52.15  (Tensiones en Kg/cm2)......  
 

 
 
                    PERDIDAS Y TENSIONES PARA VIGA PESIMA 
 
                    PERDIDAS PRETENSADO (Kg/cm2) 
 
  Penetración cuñas..........     60.80  Proceso térmico............      0.00 
  Acortamiento elástico......   1297.36  Total diferida(Ret+Flu+Rel)   2326.08 
  Tensión inicial armadura...  12891.84  Tensión final armadura.....  10565.76 
 
 
 
   



 
 
 
 

 

          COMPROBACION ESTADO LIMITE ROTURA FLEXION Y ENFUNDADOS 
 
 Momento rotura sección Kg.m      55650  Momento Necesario............   37791 
 
 
                    CALCULO TRANSVERSAL. MOMENTOS MAYORADOS Y ARMADURA LOSA 
 
  Area teór.trans.sup.(cm2/m)      3.39  Area teór.long.sup.(cm2/m).       .85 
  Area teór.trans.inf.(cm2/m)      5.23  Area teór.long.inf.(cm2/m).      0.00 
  Arm.real trans.sup.-N³.00pm      7.08  Arm.real long.sup.-N³.00pm.      4.08 
  Arm.real trans.inf.-N³.00po      1.20  Arm.real long.inf.-N³.00ps.      0.00 
  Distancia taladros inf.viga       .50   
 
  NOTA: N³ armaduras: Superiores por m;Inferiores transversales por orificio; 
                      Inf. long. por seno entre vigas, si 0.0 no es precisa 
 
 
                    COMPROBACION NEOPRENO (Deform. acortamiento +) 
 
  El neopreno se comprueba a tensión máxima y mímina, rozamiento, distorsión, 
  aplastamiento, tensiones tangenciales y giro máximo bajo cargas totales y 
  permanentes. 
 
  Longitud (Según eje viga)cm     10.00  Ancho (Perp.viga).(cm).....     25.00 
  Espesor total (cm).........      1.60  Espesor chapa.(cm).........       .20 
  N³ capas de goma...........      2.00  Espesor de cada capa.......       .70 
  Módulo deform.transv.Kg/cm2      9.00  Incremento temperatura (oC)      30.00 
  Dist.Neop-Eje movimientos-m      4.75   
  Defor.pésima suma (+)).....      .706  Fuerza por máxima def +(Kg)   1463.78 
  Defor.pésima suma (-)......     -.045  Fuerza por máxima def -(Kg)   -492.25 
  Reacción vertical máxima Kg  12640.00  Reacción vertical mínima Kg   5880.00 
  NOTA.- Deformaciones obtenidas despreciando flexibilidad de pilas y estribos 
 
 
                    CALCULO A CORTE VIGAS PRETENSADAS SEGUN EHE 
                    ------- - ----- ----- ----------- ----- --- 
 
                    COMPROBACION CORTANTE SEGUN EHE EN X= 0.00 
                           (Esfuerzos mayorados) 
 
    Corte may.para VU1(Sec.comp     15.59  Límite corte por hormigón..    125.18 
  Corte may.para VU1(Sec.simp      4.71  Límite corte por hormigón..     41.80 
  Corte may.para VU2(Sec.comp     14.29  Armado corte sec.com(cm2/m)      4.74 
  Corte may.para VU2(Sec.simp      4.31  Armado corte sec.sim(cm2/m)       .79 
  Arm.rasante alma unión losa      3.45  Arm.corte ala inf.(Sec.simp      1.33 
 
                    COMPROBACION CORTANTE SEGUN EHE EN X= 1.00 
                           (Esfuerzos mayorados) 
   
  Corte may.para VU1(Sec.comp     12.52  Límite corte por hormigón..    125.18 
  Corte may.para VU1(Sec.simp      3.75  Límite corte por hormigón..     33.44 
  Corte may.para VU2(Sec.comp     12.52  Armado corte sec.com(cm2/m)       .11 
  Corte may.para VU2(Sec.simp      3.75  Armado corte sec.sim(cm2/m)       .11 
  Arm.rasante alma unión losa      2.64  Arm.corte ala inf.(Sec.simp      1.33 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

                    COMPROBACION CORTANTE SEGUN EHE EN X= 2.00 
                           (Esfuerzos mayorados) 
   
  Corte may.para VU1(Sec.comp      9.47  Límite corte por hormigón..    125.18 
  Corte may.para VU1(Sec.simp      2.75  Límite corte por hormigón..     33.44 
  Corte may.para VU2(Sec.comp      9.47  Armado corte sec.com(cm2/m)       .11 
  Corte may.para VU2(Sec.simp      2.75  Armado corte sec.sim(cm2/m)       .11 
  Arm.rasante alma unión losa      1.83  Arm.corte ala inf.(Sec.simp      1.33 
 
                    COMPROBACION CORTANTE SEGUN EHE EN X= 3.00 
                           (Esfuerzos mayorados) 
   
  Corte may.para VU1(Sec.comp      6.59  Límite corte por hormigón..    125.18 
  Corte may.para VU1(Sec.simp      1.75  Límite corte por hormigón..     33.44 
  Corte may.para VU2(Sec.comp      6.59  Armado corte sec.com(cm2/m)       .11 
  Corte may.para VU2(Sec.simp      1.75  Armado corte sec.sim(cm2/m)       .11 
  Arm.rasante alma unión losa      1.02  Arm.corte ala inf.(Sec.simp      1.33 
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1. Introducció 

 

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 bicicletes 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. 
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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 els trams del nou itinerari en els que la plataforma del tramvia, per la seva 

ubicació, no afecti a la ordenació del trànsit de vehicles fins als encreuaments, com és el cas 

del passeig de la Circumval·lació fins l’encreuament amb Avda. Marquès d’Argentera o tot el 

tram per sobre el cobriment de la Ronda Litoral fins la plaça de la Carbonera i plaça Drassanes. 

 

Evidentment es tenen en compte els semàfors per vianants que s’han d’afegir situats a les 

interseccions o per creuar el tram central del tramvia en el cas de l’Avda. Marquès d’Argentera, 

Pg. Isabel II i Pg. de Colom. 

 

Per tant, els principals trams a estudiar l’ordenació són: 

 

• Intersecció C/ Wellington - Pg. de la Circumval·lació  

• Intersecció Pg. de la Circumval·lació - Avda. Marquès d’Argentera 

• Intersecció final del Pg de Isabel II (entrada al cobriment de la Ronda Litoral) 

• Entrada a la plaça de les Drassanes (final traçat) 
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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. 

 

3.1. C/ Wellington – Pg. De la Circumval·lació 
 
El C/ Wellington està destinat només a vianants i és on actualment s’acaba el Trambesós. És 

per això que s’aprofitarà la fase de semaforització del final de l’avda Nova Icària i on comença 

el Pg. De la Circumval·lació per donar pas al tramvia mentre els vehicles estan aturats a 

l’esmentat encreuament. 

 

Al llarg del Pg. De la Circumval·lació no cal fer cap actuació sobre la ordenació del trànsit ja 

que el tramvia discorre paral·lel a la calçada i no hi hauran passos de vianants fins a l’alçada 

d’on el tramvia entra al pàrquing de l’ Estació de França. 

 

3.2. Pg. De la Circumval·lació – Avda. Marquès de 

l’Argentera 

 

La ordenació de trànsit dels cotxes que baixen pel passeig de Picasso i els que circulen pel 

passeig de la Circumval·lació no patiran cap modificació ja que el pas del tramvia no els afecta. 

La connexió del passeig de Picasso de baixada amb l’avinguda de la Circumval·lació seguirà 

estant prohibida. 

 

Respecte els vehicles que circulen per l’Avda. Marquès de l’Argentera costat mar, es col·locarà 

un nou semàfor a l’alçada de l’Estació de França per tal de permetre la incorporació del tramvia 

a l’avinguda procedent del pàrquing de l’estació i el següent semàfor, el d’accés al passeig de 

la Circumval·lació, caldrà que diposi d’un sistema de regulació intel·ligent pel buidat de les cues 

de gir tant a la dreta com a l’esquerra quan puguin afectar a que el tramvia quedi retingut i perdi 

la fase de pas. 
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3.3. Avda. Marquès de l’Argentera 

 

Actualment a l’Avda. Marquès de l’Argentera només el vehicles que arriben del C/ Comerç 

poden creuar la calçada, però amb la implantació del tramvia, per donar continuïtat a la línia i la 

baixa intensitat de vehicles que realitzen aquest moviment, aquest gir no estarà permès, sinó 

que el canvi de sentit s’haurà de realitzar al voltant plaça Pla de Palau.  

 

El tramvia doncs, es regirà pel mateix sistema de semàfors que els cotxes i el semàfor abans 

de la intersecció amb el Pg. De la Circumval·lació pel costat mar es col·locarà més endarrere 

per donar sortida del tramvia de la parada de “Estació de França” 

 

3.4. Plaça Pla de Palau 

 

L’ordenació del trànsit a la Pl, Pla de Palau és complexa, però el fet que la intensitat de vehicle 

a l’eix de pas del tramvia sigui molt important, fa que les fases del semàfor siguin molt 

favorables al seu pas.  El canvi de sentit al monument està prohibit, però cal tenir cura de les 

eventuals acumulacions de vehicles que giren creuant la calçada, especialment els que venen 

del costat mar. 

 

Per tant, no es varia la ordenació de trànsit actual pel pas del tramvia, però sí que caldrà 

disposar de regulació intel·ligent pel buidat de les cues de gir quan puguin afectar a que el 

tramvia quedi retingut i perdi la fase de pas. 

 

Tot i la inserció del tramvia, cal destacar que hi ha espai suficient per a que els autobusos 

s’aturin a les parades situades a la plaça. 

  

3.5. Pg. Isabel II – Via Laietana 

 

En aquesta intersecció, la intensitat de vehicles transversal que van per Via Laietana és 

important i redueix el marge de maniobra a l’hora d’ampliar les fases de verd per donar prioritat 

al tramvia. 

 

Es donarà pas prioritari del tramvia per creuar la intersecció i dirigir-se al lateral del passeig de 

Colom. Aquest pas prioritari es pot combinar amb la col·locació de semàfors intermitents en el 

girs a la dreta baixant per Via Laietana, pujant pel Pas de la Muralla i pel passeig de Isabel II i 

pujar per Via Laietana ja que no estan afectats pel pas del tramvia. 
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El gir a l’esquerra per entrar al pàrquing tampoc quedarà afectat, però caldrà disposar d’un 

sistema per preveure el buidat de les cues de gir quan puguin afectar al tramvia.  

 

3.6. Pg. De Colom - Cobriment Ronda Litoral 

 

El pas del tramvia pel passeig de Colom discorre per sobre l’estructura projectada de cobriment 

de la Ronda Litoral, és a dir, està segregat de la circulació de vehicles i per tant, no tindrà cap 

tipus d’afectació amb la ordenació de trànsit.  

 

Serà necessari disposar de semàfors per a vianants per permetre el creuament de vies en les 

zones de parada per accedir a l’andana central i creuar completament les vies per accedir a la 

plataforma elevada existent per sobre el vial port. 

 

3.7. Lateral Plaça de Colom 

 

El tramvia discorre paral·lel al vial del port, sense cap creuament, per tant, no serà necessària 

cap tipus de reordenació de trànsit de vehicles. 

 

El que s’ha de tenir en compte en aquest tram, és que el tramvia discorre per zones 

compartides entre peatons i tramvia. Caldrà fer una campanya de sensibilització de la població 

per tenir present el pas del tramvia i no patir accidents.  

 

3.8. Pl. De les Drassanes 

 

La intensitat de vehicles d’entrada a la plaça de les Drassanes és molt baixa, ja que els 

vehicles que hi entren només tenen accés a la Terminal de Creuers i a les rampes del pàrquing 

subterrani. El sistema d’ordenació de trànsit serà el mateix que l’actual introduint dos semàfors: 

un d’ells a l’entrada de la plaça per permetre el pas del tramvia i sincronitzar la fase de verd del 

tramvia amb la fase de vermell dels vehicles que provenen del vial del port i giren a la dreta en 

direcció a la plaça de la Carbonera, i l’altre al vial que permet el canvi de sentit a la plaça de les 

Drassanes.  

  

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 12: Ordenació i regulació de trànsit 7 
 

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. 

 

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: 

 

- 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. 
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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: 

• Apagat: no es detecta cap tramvia que s’acosti a la cruïlla 

• Blanc intermitent: s’ha rebut la detecció del tramvia 

• 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. 

 

4.2. Semàfors de vehicles, vianants i bicicletes 

 

Els semàfors de vehicles són de tres focus verd – àmbar - 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. 

 

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) 

• 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. 
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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. 

 

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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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. 

 

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. 

 
 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 12: Ordenació i regulació de trànsit 11 
 

 
 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 13: Mesures correctores de l’impacte ambiental 1 
 

 

 

ANNEX 13 
 

MESURES 
CORRECTORES DE 

L’IMPACTE AMBIENTAL 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

 

 
 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 13: Mesures correctores de l’impacte ambiental 1 
 

ANNEX 13: MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
 

 

Índex 
 

1. Mesures correctores en fase d’obra ............................................................ 1 

1.1. Medi atmosfèric ............................................................................................. 1 
1.2. Medi acústic ................................................................................................... 2 
1.3. Contaminació de l’aigua ................................................................................ 3 

1.4. Mesures de protecció de l’arbrat.................................................................... 4 

1.5. Mesures de gestió de la terra vegetal ............................................................. 5 

1.6. Explotació d’abocadors ................................................................................. 7 

1.7. Instal·lacions i serveis auxiliars d’obra .......................................................... 9 

1.7.1. Parc de maquinaria i ferralla. Oficines, casetes d’obra i vestuaris ............. 9 

1.7.2. Gestió d’accessos ...................................................................................... 11 

1.7.3. Emmagatzematge de combustibles a l’obra ............................................. 11 

1.7.4. Abocaments accidentals de productes eco tòxics ..................................... 12 

1.7.5. Subministrament de formigó .................................................................... 13 

1.8. Protecció de serveis existents, reposició d’accessos i permeabilitat territorial
 14 

2. Mesures correctores en fase d’explotació ................................................. 14 

2.1. Gestió de residus .......................................................................................... 14 
2.2. Sorolls i vibracions ...................................................................................... 15 
2.3. Afeccions electromagnètiques ..................................................................... 15 

2.4. Contaminació de l’aigua .............................................................................. 16 

3. Programa de vigilància ambiental ............................................................. 17 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 13: Mesures correctores de l’impacte ambiental 1 
 

1. Mesures correctores en fase d’obra 
 
Les mesures correctores en fase d’obra són les següents. 

 

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 una mànegaes 

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. 
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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. 

 

• 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 
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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 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. 
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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 de 

Barcelona i de L’Hospitalet. 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. 
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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. 

 

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 d’aireació, 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 d’aireació per excés d’aigua, es procedirà de forma excepcional al 

volteig de les mateixes. 
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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. 

 

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%Morganalitica)·(1/R)·(Dsòl/dadob org.) 

On:  

 

R: riquesa de l’adob orgànic madur, tant per ú de matèria orgànica oxidable sobre matèria seca 

X%Morganalitica: % 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 
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refinament amb rasclet a les superfícies amb pendent i a les àrees planeres es procedirà amb 

mitjans mecànics.  

 

1.6. Explotació d’abocadors 

 

Pràcticament totes les obres que requereixen de moviments de terres necessiten zones 

d’abocadors. La incidència d’aquest sobre el medi 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. 

 

Les mesures correctores proposades són les següents: 

- Ubicació dels abocadors:  es reflectirà en plànols topogràfics a una escala 

adient amb caràcter previ a la seva explotació 

 

- Criteris tècnics i econòmics: 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 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 

 

- Criteris mediambientals: 

� Impacte paisatgístic: s’eviten àrees pròximes i/o visibles des de les 

poblacions o vies de comunicació 

� Geologia: cal evitar inestabilitats 

� Hidrogeologia: s’evitaran terreny amb nivell freàtic a menys de 1,5 

metres 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 erosionats, 

cultius abandonats i zones ermes. 
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- Condicions d’explotació: 

� Dissenys i modelat de l’abocador: l’abocament es durà a terme de 

forma ordenada, modelant la superfície resultant segons els criteris 

següents: 

• Es reduirà l’alçada sobre la cota original del terreny optant per 

configuracions esteses 

• En abocadors ubicats a mitja vessant, s’adaptarà la forma de 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 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 indica el 

procediments d’esbrossada del terreny 

 

� Control de recepció dels material: durant l’explotació de l’abocador es 

controlarà que els materials que s’hi dipositin reuneixen les 

característiques següents: 

• Materials inerts 

• 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 generals 

• 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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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 

 

 

1.7.1. Parc de maquinaria i ferralla. Oficines, cas etes 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 desenconfrats, 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. 
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 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) 

- 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. 
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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 

• 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. 

 

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. 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 13: Mesures correctores de l’impacte ambiental 12 
 

1.7.4. Abocaments accidentals de productes eco tòxi cs 

 

Els productes ecotòxics 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.  

 

Abocaments accidentals en lleres fluvials o xarxes de sanejament 

 

Si accidentalment s’aboquen quantitats importants d’hidrocarburs o qualsevol altre producte 

ecotòxic 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. 
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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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1.8. Protecció de serveis existents, reposició d’ac cessos 

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. 

 

2. Mesures correctores en fase d’explotació 

 

Les mesures correctores definides en la fase d’explotació de l’obra són les següents. 

 

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. 
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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. 

 

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 simultaneament (funcionament en plena càrrega), i com a 

sentot de transmissió de la potència el de funcionament normal. 
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• 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.   

 

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.  
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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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Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 11/05/12

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,24h Cap de collaA0112000

 €21,00h Oficial 1aA0121000

 €18,65h AjudantA013U001

 €17,56h ManobreA0140000

 €18,17h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 11/05/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €53,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €68,70h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €17,82h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €51,04h Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalentC131U000

 €63,52h Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalentC131U001

 €39,36h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentC131U020

 €44,84h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalentC131U025

 €55,79h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalentC131U028

 €67,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7)C131U060

 €57,17h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €59,75h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €66,34h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,43h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €8,75h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €37,90h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €39,61h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €49,62h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €74,88h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €38,65h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €44,42h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €40,29h Camió grua de 5 tC1503U10

 €57,67h Camió grua de 20 tC1503U25

 €48,92h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01

 €52,52h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €7,51h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,88h Vibrador intern de formigóC1700006

 €97,46h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €29,46h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,62H FORMIGONERA DE 165 LC1705600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 11/05/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €55,59h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €39,58h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €63,76h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €67,46h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €36,69h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €16,77h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

C1B0AU10

 €3,64h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,15h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,32h Cisalla elèctricaC200U003

 €6,65h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclososCZ11U001

 €16,79h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 11/05/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,97m3 AiguaB0111000

 €18,40T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

B0312020

 €22,85m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €14,63m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €3,24m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €7,32m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

B03DU105

 €87,98T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

B0512401

 €75,25t Ciment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1B051U012

 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eciB055U024

 €0,28kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ecr-1d

B055U320

 €0,45kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ecr-2d-m

B055U330

 €67,56m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €73,84m3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €81,97m3 Formigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U450

 €84,22m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €4,45kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

B0911200

 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,82U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I
FEMELLA

B0A62F00

 €0,60kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500
n/mm2

B0B2U002

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €19,96cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €1,21m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €3,41m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

B0D7UC11
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 11/05/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,15l DesencofrantB0DZA000

 €1,36u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €6,15m2 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

B774U002

 €1,48m2 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

B7B1U003

 €1,84m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
20 mm de gruix

B7C2U110

 €12,72m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplada,
per a junt de dilatació intern

B7J1U005

 €2,36kg Massilla asfàltica d´aplicació en calentB7J5U0R0

 €1,10u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòdulsB7Z1U002

 €1,45m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per
a segellat de làmina de polietilè

B7Z1U010

 €1,67kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €2,04kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

B8ZBU300

 €0,67kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €35,00m Pedra granítica, recta o corba, mecanitzada i flamejada, per
a vorada, de 15x20 cm

B961IG02

 €4,83m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

B974U020

 €84,51m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades

B981U006

 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10

 €133,69t Mescla Bituminosa de color vermell amb composició de
microaglomerat, betum asfaltic de penetració i oxid de ferro

B9H1IG01

 €22,84t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U020

 €22,80t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €404,00M 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

BB15CI01
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €703,36U 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

BBS1K020

 €355,00u Semàfor de tramvia segons PPTP, amb tres llums, receptor
de telecomandament d'emergència entregat i llums de mida
13/200

BBS2IG03

 €199,09U 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

BBS2U090

 €1.423,00u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus
RAINBIRD o similar, segons PPTP i amb cablejat inclós.

BBSZIG01

 €6,54m Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU160

 €11,24U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MMBGD2E010

 €1,14U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELDBGDZE020

 €0,62U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESIBGDZE030

 €133,71UT PAPERERA MODEL BARCELONA DE 70LITRES AMB XIP
I PERNS D'ANCORATGE

BQ01CI03
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 11/05/12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €81,08M3 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

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,17000/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,17000 18,17000
Maquinària:

1,13400/R 1,620000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,13400 1,13400
Materials:

0,194000,970000,200B0111000 =xAiguam3

27,9680018,400001,520B0312020 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

T

33,4324087,980000,380B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

T

Subtotal... 61,59440 61,59440
Altres:

% 0,1817018,170001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,18170 0,18170

COST DIRECTE 81,08010

81,08010COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,77U Placa de connexió a terra 500x 500 x 3 mmGGD2IG01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,55160/R 21,000000,3596A0121000 =xOficial 1ah

6,70654/R 18,650000,3596A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 14,25814 14,25814
Materials:

11,2400011,240001,000BGD2E010 =xPLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MMU

1,140001,140001,000BGDZE020 =xCARTUTX PER A SOLDADURA CADWELDU

0,620000,620001,000BGDZE030 =xSALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESIU

Subtotal... 13,00000 13,00000
Altres:

% 0,1425814,258001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,14258 0,14258

COST DIRECTE 27,40072

1,370045,00%DESPESES INDIRECTES

28,77076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €678,66m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi
menor o igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part
proporcional de mènsules i elements necessaris per la seva
subjecció. Tot integrat en una columna de 12 M o 8M
d'alçada amb una separació entre columnes de 7M. Inclòs
part proporcional d'anclatge i cimentacions de la columna,
tot totalment acabat. 1 columna de 12 M cada 35 M amb
il·luminació i la resta de 8M.

ELEC0004 Rend.: 1,000P- 1

 €581,37m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi major
a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de mènsules
i elements necessaris per la seva subjecció. Tot integrat en
una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una separació
entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional d'anclatge i
cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1 columna
de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.

ELEC0005 Rend.: 1,000P- 2

 €734.691,60U Components subestació elèctricaELEC0030 Rend.: 1,000P- 3

 €888,53m2 M2 d'obra civil per subestacions soterrades inclòs part
proporcional d'instal·lacions d'enllumenat, drenatge,
ventilació, detecció de foc i pou de terra

ESUB0000 Rend.: 1,000P- 4
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €177,03ml Formació de la canalització soterrada de derivació cap a les
subestacions o parades que inclou la demolició del paviment
actual, l'excavació d'una rasa de dimensions suficients per
incloure el prisma de 12 tubs, el prisma de 12 tubulars de
PVC, així com les connexions necessàries a la xarxa
principal i a la subestació i el soterra,emt de la canalització i
reposició del paviment segons sigui necessari

ESUB0001 Rend.: 1,000P- 5

 €445,91M 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
MECNIQUES, SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA EN
PLÀNOLS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, T, MUNTATGE I
COL·LOCACIÓ.

FB15CI01 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,70000/R 21,000000,700A0121000 =xOficial 1ah

5,26800/R 17,560000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,96800 19,96800
Materials:

404,00000404,000001,000BB15CI01 =xBARANA 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

M

0,4054081,080100,005D0701821 =xMORTER 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

M3

Subtotal... 404,40540 404,40540
Altres:

% 0,2995219,968001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,29952 0,29952

COST DIRECTE 424,67292

21,233655,00%DESPESES INDIRECTES

445,90657COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €158,48U 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.

FQ21CI02 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25000/R 21,000000,250A0121000 =xOficial 1ah

8,69220/R 17,560000,495A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,94220 13,94220
Materials:

3,280000,820004,000B0A62F00 =xTAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I
FEMELLA

U

133,71000133,710001,000BQ01CI03 =xPAPERERA MODEL BARCELONA DE 70LITRES AMB XIP
I PERNS D'ANCORATGE

UT

Subtotal... 136,99000 136,99000

COST DIRECTE 150,93220

7,546615,00%DESPESES INDIRECTES

158,47881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,77m3 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

G214U020 Rend.: 2,700P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,64741/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah

1,94444/R 21,000000,250A0121000 =xOficial 1ah

8,41204/R 18,170001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,00389 12,00389
Maquinària:

25,44444/R 68,700001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

6,60000/R 17,820001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,17630/R 63,520000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalenth

1,83778/R 49,620000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,33704/R 3,640000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 35,39556 35,39556

COST DIRECTE 47,39945

2,369975,00%DESPESES INDIRECTES

49,76942COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,36m Demolició de vorades sense 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

G219U010 Rend.: 44,200P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10063/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah

0,82217/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,92280 0,92280
Maquinària:

1,20701/R 53,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,40317/R 17,820001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,71855/R 63,520000,500C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalenth

0,89615/R 39,610001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,22488 3,22488

COST DIRECTE 4,14768

0,207385,00%DESPESES INDIRECTES

4,35506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,27m 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

G219U020 Rend.: 30,700P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14489/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah

1,18371/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,32860 1,32860
Maquinària:

1,73779/R 53,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,58046/R 17,820001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,03453/R 63,520000,500C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalenth

1,29023/R 39,610001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,64301 4,64301
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 5,97161

0,298585,00%DESPESES INDIRECTES

6,27019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,85m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 16,200P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27457/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah

1,12160/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,39617 1,39617
Maquinària:

3,29321/R 53,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,39210/R 63,520000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalenth

0,48901/R 39,610000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,17432 4,17432

COST DIRECTE 5,57049

0,278525,00%DESPESES INDIRECTES

5,84901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,51m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21181/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah

0,86524/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,07705 1,07705
Maquinària:

2,54048/R 53,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,30248/R 63,520000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalenth

0,37724/R 39,610000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,22020 3,22020

COST DIRECTE 4,29725

0,214865,00%DESPESES INDIRECTES

4,51211COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,13m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de tanca  metàl·lica

G21BIG01 Rend.: 42,600P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10441/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah

0,09859/R 21,000000,200A0121000 =xOficial 1ah

0,85305/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,05605 1,05605
Maquinària:

0,88967/R 37,900001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,08545/R 3,640001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 0,97512 0,97512

COST DIRECTE 2,03117

0,101565,00%DESPESES INDIRECTES

2,13273COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,30u 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

G21H0002 Rend.: 2,142P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59570/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah

9,80392/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

16,96545/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 29,36507 29,36507
Maquinària:

7,47199/R 53,350000,300C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

4,18674/R 44,840000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalenth

3,53875/R 37,900000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,64286/R 40,290000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,56769/R 48,920000,200C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah

1,69935/R 3,640001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 27,10738 27,10738

COST DIRECTE 56,47245

2,823625,00%DESPESES INDIRECTES

59,29607COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,47m3 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

G221U010 Rend.: 73,500P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06142/R 22,240000,203A0112000 =xCap de collah

0,24672/R 18,170000,998A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,30814 0,30814
Maquinària:

0,69303/R 51,040000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalenth

1,35223/R 49,620002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,04526 2,04526

COST DIRECTE 2,35340

0,117675,00%DESPESES INDIRECTES

2,47107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €169,96U Pilars metàl·lics S355 de 400x300x16 mm de 6 m d'alçada
amb acabat de pintura ignífuga, inclosa placa base,
anclatges, tornillos, col·locació i acabats. 

G222U102 Rend.: 1,562P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,11908/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah

11,63252/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,75160 18,75160
Maquinària:

12,09507/R 68,700000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

35,71703/R 55,790001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalenth

95,30090/R 49,620003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 143,11300 143,11300

COST DIRECTE 161,86460

8,093235,00%DESPESES INDIRECTES

169,95783COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €595,23U Bigues de formigó HP-50 pretensades en forma de T de
650x400 mm, inclòs transport, muntatge i col·locació amb
mitjans mecànics

G222U152 Rend.: 0,446P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,93274/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah

40,73991/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 65,67265 65,67265
Maquinària:

42,35987/R 68,700000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

125,08969/R 55,790001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalenth

333,76682/R 49,620003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 501,21638 501,21638

COST DIRECTE 566,88903

28,344455,00%DESPESES INDIRECTES

595,23348COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,39m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 171,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02575/R 22,240000,198A0112000 =xCap de collah

0,10700/R 18,170001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13275 0,13275
Maquinària:

0,39868/R 67,700001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (d-7)h

0,16549/R 57,170000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,39067/R 66,340001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11188/R 38,650000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,06672 1,06672
Materials:

0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3

3,888003,240001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 3,93650 3,93650

COST DIRECTE 5,13597

0,256805,00%DESPESES INDIRECTES

5,39277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,72m3 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

G227U122 Rend.: 149,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03806/R 22,240000,255A0112000 =xCap de collah

0,11844/R 17,560001,005A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,15650 0,15650
Maquinària:

0,45663/R 67,700001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (d-7)h

0,18993/R 57,170000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44746/R 66,340001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,12840/R 38,650000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,22242 1,22242
Materials:

0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3

8,784007,320001,200B03DU105 =xSòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

m3

Subtotal... 8,83250 8,83250

COST DIRECTE 10,21142

0,510575,00%DESPESES INDIRECTES

10,72199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,33m Execució de micropilons sense entubació de 150 mm de
diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó
armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de
micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de
diàmetre i de 7,5 mm de gruix i injecció repetitiva selectiva
amb beurada de ciment CEM I 

G3D11223 Rend.: 1,000P- 20

 €83,23m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i
vibrat

G3Z1U030 Rend.: 16,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34750/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah

1,31250/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,16563/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth

2,19500/R 17,560002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,02063 5,02063
Maquinària:

0,23500/R 1,880002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,02839/R 97,460000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

1,04938/R 16,790001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,31277 3,31277
Materials:

70,9380067,560001,050B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 70,93800 70,93800
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 79,27140

3,963575,00%DESPESES INDIRECTES

83,23497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,87m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat

G450U070 Rend.: 37,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,60108/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah

2,27027/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,00811/R 18,650002,000A013U001 =xAjudanth

2,84757/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,72703 6,72703
Maquinària:

0,40649/R 1,880008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

6,32173/R 97,460002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,21568/R 6,650001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclososh

1,08908/R 16,790002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 8,03298 8,03298
Materials:

86,0685081,970001,050B060U450 =xFormigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 86,06850 86,06850

COST DIRECTE 100,82851

5,041435,00%DESPESES INDIRECTES

105,86994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 n/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 390,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01386/R 22,240000,243A0112000 =xCap de collah

0,14393/R 21,000002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,12782/R 18,650002,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,28561 0,28561
Maquinària:

0,01953/R 40,290000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00372/R 2,150000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00402/R 2,320000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,02727 0,02727
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,010801,080000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,630000,600001,050B0B2U002 =xAcer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500
n/mm2

kg

Subtotal... 0,64080 0,64080

COST DIRECTE 0,95368

0,047685,00%DESPESES INDIRECTES

1,00136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,16m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,300P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,39140/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah

9,03226/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,01613/R 18,650003,000A013U001 =xAjudanth

5,66452/R 17,560003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,10431 23,10431
Maquinària:

1,12946/R 52,520000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,71505/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclososh

Subtotal... 1,84451 1,84451
Materials:

1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5988019,960000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

1,210001,210001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,161252,150000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,544001,360000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,77405 3,77405

COST DIRECTE 28,72287

1,436145,00%DESPESES INDIRECTES

30,15901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,93m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,500P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,61647/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah

9,88235/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,58235/R 18,650003,000A013U001 =xAjudanth

6,19765/R 17,560003,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 25,27882 25,27882
Maquinària:

1,23576/R 52,520000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,78235/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclososh

Subtotal... 2,01811 2,01811
Materials:

1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5988019,960000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

3,410003,410001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

m2

0,161252,150000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,544001,360000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 5,97405 5,97405

COST DIRECTE 33,27098

1,663555,00%DESPESES INDIRECTES

34,93453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,49m2 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

G774U002 Rend.: 30,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37067/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah

1,40000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,24333/R 18,650002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,01400 3,01400
Materials:

6,765006,150001,100B774U002 =xLàmina 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

m2

2,200001,100002,000B7Z1U002 =xClau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòdulsu

0,870001,450000,600B7Z1U010 =xBanda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per
a segellat de làmina de polietilè

m

Subtotal... 9,83500 9,83500

COST DIRECTE 12,84900

0,642455,00%DESPESES INDIRECTES

13,49145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,34m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

G781U010 Rend.: 25,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,17792/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah

1,45360/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,63152 1,63152
Materials:

0,594000,330001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ecikg

Subtotal... 0,59400 0,59400

COST DIRECTE 2,22552

0,111285,00%DESPESES INDIRECTES

2,33680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,49m2 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

G7B1U030 Rend.: 56,300P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03950/R 22,240000,100A0112000 =xCap de collah

0,37300/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,33126/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,74376 0,74376
Materials:

1,628001,480001,100B7B1U003 =xFeltre 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

m2

Subtotal... 1,62800 1,62800

COST DIRECTE 2,37176

0,118595,00%DESPESES INDIRECTES

2,49035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,23m 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

G7J1U005 Rend.: 11,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40436/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah

1,90909/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,69545/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4,00890 4,00890
Materials:
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13,3560012,720001,050B7J1U005 =xPerfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplada, per

a junt de dilatació intern
m

Subtotal... 13,35600 13,35600

COST DIRECTE 17,36490

0,868255,00%DESPESES INDIRECTES

18,23314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,73m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm
de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb
adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

G7J2U020 Rend.: 16,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27800/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah

2,62500/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,16563/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4,06863 4,06863
Materials:

2,225004,450000,500B0911200 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

kg

2,024001,840001,100B7C2U110 =xPlaca de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
20 mm de gruix

m2

Subtotal... 4,24900 4,24900

COST DIRECTE 8,31763

0,415885,00%DESPESES INDIRECTES

8,73351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,00m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària
amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual

G7J5U030 Rend.: 10,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22240/R 22,240000,100A0112000 =xCap de collah

2,10000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,32240 2,32240
Materials:

1,486802,360000,630B7J5U0R0 =xMassilla asfàltica d´aplicació en calentkg

Subtotal... 1,48680 1,48680

COST DIRECTE 3,80920

0,190465,00%DESPESES INDIRECTES
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3,99966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,75m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07943/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah

0,12979/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,20922 0,20922
Maquinària:

0,40836/R 57,170001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,42679/R 59,750001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,15864/R 44,420000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,99379 0,99379
Materials:

0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3

17,5560014,630001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 17,60450 17,60450

COST DIRECTE 18,80751

0,940385,00%DESPESES INDIRECTES

19,74789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,38m 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

G961IG02 Rend.: 25,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88960/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah

3,36000/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah

4,21440/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,46400 8,46400
Maquinària:

0,39360/R 39,360000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalenth

0,49620/R 49,620000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,07520/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,26600/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclososh

Subtotal... 1,23100 1,23100
Materials:

4,4589667,560000,066B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,7686284,220000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
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0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

36,7500035,000001,050B961IG02 =xPedra granítica, recta o corba, mecanitzada i flamejada, per
a vorada, de 15x20 cm

m

Subtotal... 43,99658 43,99658

COST DIRECTE 53,69158

2,684585,00%DESPESES INDIRECTES

56,37616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,14m 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

G974U020 Rend.: 55,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40436/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah

1,52727/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,91564/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,84727 3,84727
Maquinària:

0,28625/R 39,360000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalenth

0,36087/R 49,620000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,18314/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,83026 0,83026
Materials:

0,0752575,250000,001B051U012 =xCiment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1t

5,4048067,560000,080B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,5895484,220000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,420000,420001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,021502,150000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,068001,360000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

5,071504,830001,050B974U020 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

m

Subtotal... 11,65059 11,65059

COST DIRECTE 16,32812

0,816415,00%DESPESES INDIRECTES

17,14453COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €429,41m 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

G981U006 Rend.: 0,780P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,51282/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah

107,69231/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah

135,07692/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 271,28205 271,28205
Maquinària:

17,66154/R 39,360000,350C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalenth

17,00641/R 37,900000,350C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 34,66795 34,66795
Materials:

15,4712467,560000,229B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,0319284,220000,036B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

84,5100084,510001,000B981U006 =xPedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades

m

Subtotal... 103,01316 103,01316

COST DIRECTE 408,96316

20,448165,00%DESPESES INDIRECTES

429,41132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,00m2 Gespa artificial completament col·locada i instal·lada amb
els sistemes de drenatge

G9F1IG04 Rend.: 1,000P- 36

 €48,13m2 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

G9F1U010 Rend.: 10,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22400/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah

8,40000/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah

12,29200/R 17,560007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,91600 22,91600
Maquinària:

0,98400/R 39,360000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalenth

0,31075/R 12,430000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,87500/R 8,750001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
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1,20870/R 40,290000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,37845 3,37845
Materials:

0,0914022,850000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

6,7560067,560000,100B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,5266084,220000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

10,169409,970001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

m2

Subtotal... 19,54340 19,54340

COST DIRECTE 45,83785

2,291895,00%DESPESES INDIRECTES

48,12974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,84t Mescla bituminosa de color vermell amb composicio de
microaglomerat, betum asfaltic de penetracio i oxid de ferro,
situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col.locacio i
compactacio al 98 % de l'assaig Marshall, inclos neteja
previa de calçada

G9H1IG01 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,00800/R 21,000000,048A0121000 =xOficial 1ah

1,26432/R 17,560000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,27232 2,27232
Maquinària:

1,43400/R 59,750000,024C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

8,07380/R 57,670000,140C1503U25 =xCamió grua de 20 th

1,33416/R 55,590000,024C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,94992/R 39,580000,024C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

1,61904/R 67,460000,024C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 13,41092 13,41092
Materials:

133,69000133,690001,000B9H1IG01 =xMescla Bituminosa de color vermell amb composició de
microaglomerat, betum asfaltic de penetració i oxid de ferro

t

Subtotal... 133,69000 133,69000

COST DIRECTE 149,37324

7,468665,00%DESPESES INDIRECTES

156,84190COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €31,28t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U020 Rend.: 122,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18230/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah

0,34426/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,59574/R 18,170004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,12230 1,12230
Maquinària:

4,29639/R 74,880007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,45566/R 55,590001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,52262/R 63,760001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,55295/R 67,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 5,82762 5,82762
Materials:

22,8400022,840001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 22,84000 22,84000

COST DIRECTE 29,78992

1,489505,00%DESPESES INDIRECTES

31,27942COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,24t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18230/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah

0,34426/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,59574/R 18,170004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,12230 1,12230
Maquinària:

4,29639/R 74,880007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,45566/R 55,590001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,52262/R 63,760001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,55295/R 67,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 5,82762 5,82762
Materials:

22,8000022,800001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 22,80000 22,80000

COST DIRECTE 29,74992

1,487505,00%DESPESES INDIRECTES
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31,23742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,54m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eciG9J1U010 Rend.: 580,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03621/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03133/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06754 0,06754
Maquinària:

0,05079/R 29,460001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,05079 0,05079
Materials:

0,396000,330001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ecikg

Subtotal... 0,39600 0,39600

COST DIRECTE 0,51433

0,025725,00%DESPESES INDIRECTES

0,54005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,34m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d
sobre ferm nou

G9J1U320 Rend.: 694,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03026/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02618/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05644 0,05644
Maquinària:

0,04245/R 29,460001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05703/R 39,580001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,09948 0,09948
Materials:

0,168000,280000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ecr-1d

kg

Subtotal... 0,16800 0,16800

COST DIRECTE 0,32392

0,016205,00%DESPESES INDIRECTES

0,34012COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,40m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ecr-2d-m sobre ferm nou

G9J1U330 Rend.: 693,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03030/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02622/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05652 0,05652
Maquinària:

0,04251/R 29,460001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05711/R 39,580001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,09962 0,09962
Materials:

0,225000,450000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ecr-2d-m

kg

Subtotal... 0,22500 0,22500

COST DIRECTE 0,38114

0,019065,00%DESPESES INDIRECTES

0,40020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,64m 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.

GBA1U210 Rend.: 494,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04502/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah

0,12753/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,07356/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,24611 0,24611
Maquinària:

0,01520/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,07427/R 36,690001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,08947 0,08947
Materials:

0,233801,670000,140B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,040200,670000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,27400 0,27400

COST DIRECTE 0,60958

0,030485,00%DESPESES INDIRECTES

0,64006COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,78M Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura antilliscant de dos components i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U340 Rend.: 1,000P- 45

 €7,14M Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment de linia
de detenció de vehicles, amb pintura antilliscant de dos
components i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge.

GBA1U350 Rend.: 1,000P- 46

 €2,25M Pintat sobre el paviments de tacs de pas de bicicletes de
0,25x0,25 amb pintura de dos components antilliscants i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent premarcatge.

GBA31001 Rend.: 1,000P- 47

 €7,05M2 Quadrícula groga de 1x1 M de faixes de 10 CM d'ampleGBA32002 Rend.: 1,000P- 48

 €17,59m2 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

GBA33001 Rend.: 14,146P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,57218/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah

4,45356/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,56892/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,59466 8,59466
Maquinària:

0,53089/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,18549/R 16,770001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

h

Subtotal... 1,71638 1,71638
Materials:

6,120002,040003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

kg

0,321600,670000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 6,44160 6,44160

COST DIRECTE 16,75264

0,837635,00%DESPESES INDIRECTES

17,59027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,90M Pintat sobre el paviments de tacs de pas de vianants de
0,5x0,5 amb pintura de dos components antilliscants i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent premarcatge.

GBA33002 Rend.: 1,000P- 50
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 €140,47m2 Placa d'alumini superior 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 EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

GBB1U550 Rend.: 1,000P- 51

 €170,97m2 Placa d'alumini superior de 0,25 m2 a 0,50 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 EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U551 Rend.: 1,000P- 52

 €1.279,61U 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.

GBS1IG01 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

189,00000/R 21,000009,000A0121000 =xOficial 1ah

124,73493/R 18,650006,6882A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 313,73493 313,73493
Maquinària:

80,58000/R 40,290002,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

16,20000/R 1,6200010,000C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 96,78000 96,78000
Materials:

73,8400073,840001,000B060U320 =xFormigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,420000,420001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

703,36000703,360001,000BBS1K020 =xBACUL 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

U

Subtotal... 777,62000 777,62000
Partides d'obra:

27,4007227,400721,000GGD2IG01 =xPlaca de connexió a terra 500x 500 x 3 mmU

Subtotal... 27,40072 27,40072
Altres:

% 3,13735313,735001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 3,13735 3,13735

COST DIRECTE 1.218,67300

60,933655,00%DESPESES INDIRECTES
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1.279,60665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.234,75U Semàfor per a vehicles amb bàcul correponent amnb suport.
Inclou instal·lació, connexions i proves de funcionament

GBS2IG01 Rend.: 0,018P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.322,76667/R 21,000001,1338A0121000 =xOficial 1ah

587,37139/R 18,650000,5669A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1.910,13806 1.910,13806
Materials:

199,09000199,090001,000BBS2U090 =xSEMAFOR 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

U

Subtotal... 199,09000 199,09000
Altres:

% 19,101381.910,138001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 19,10138 19,10138

COST DIRECTE 2.128,32944

106,416475,00%DESPESES INDIRECTES

2.234,74591COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.329,91U Semàfor tramvia 3/200 + triangle, amb 3 llums,amb bàcul
correponent amnb suport. Inclou instal·lació, connexions i
proves de funcionament

GBS2IG03 Rend.: 0,007P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.583,90000/R 21,000000,8613A0121000 =xOficial 1ah

1.147,50786/R 18,650000,4307A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3.731,40786 3.731,40786
Materials:

355,00000355,000001,000BBS2IG03 =xSemàfor de tramvia segons PPTP, amb tres llums, receptor
de telecomandament d'emergència entregat i llums de mida
13/200

u

Subtotal... 355,00000 355,00000
Altres:

% 37,314083.731,408001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 37,31408 37,31408

COST DIRECTE 4.123,72194

206,186105,00%DESPESES INDIRECTES

4.329,90804COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 11/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.599,47u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus
RAINBIRD o similar, segons PPTP i amb cablejat inclós.

GBSZIG01 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

63,00000/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah

37,30000/R 18,650002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 100,30000 100,30000
Materials:

1.423,000001.423,000001,000BBSZIG01 =xDetector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec tipus
RAINBIRD o similar, segons PPTP i amb cablejat inclós.

u

Subtotal... 1.423,00000 1.423,00000

COST DIRECTE 1.523,30000

76,165005,00%DESPESES INDIRECTES

1.599,46500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,12m 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

GD5AU116 Rend.: 30,500P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14584/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah

0,68852/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,59574/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,43010 1,43010
Materials:

3,3780067,560000,050B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

6,736206,540001,030BD5AU160 =xTub corrugat de pvc de doble paret, de d= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 10,11420 10,11420

COST DIRECTE 11,54430

0,577225,00%DESPESES INDIRECTES

12,12152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €271,08U PILONA MODEL BARCELONA DE 1 M D'ALT I 10 CM DE
DIAMETRE, SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ

GG3A0100 Rend.: 1,000P- 58

 €930,00U BANC MODEL BARCELONA DE 180X0,4 CM,
SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ

GG3A0120 Rend.: 1,000P- 59
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 11/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €254,00M PANELLS DE METACRILAT TRANSPARENT I CANTELLS
VISTOS POLIT BRILLANT MIRALL, FORMAT PER PERFIL
CONTINU D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCAT AMB
SILICONA NEUTRA I GALZES DE NEOPRE,
COL.LOCADA AMB FIXACIONS MECNIQUES, SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA EN PLÀNOLS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, T, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ.

GG3A0121 Rend.: 1,000P- 60

 €356,96u 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. .

GR8XN001 Rend.: 1,000P- 61

 €245.270,10U Parada central 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 llabordes), instal·lacions d'evacuació
(baixants, clavegarons, 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)

P00100001 Rend.: 1,000P- 62

 €410.873,97U 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 llabordes), instal·lacions d'evacuació
(baixants, clavegarons, 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)

P00100002 Rend.: 1,000P- 63

 €8.847,64U Màquina expenedora de bitlletsP00300000 Rend.: 1,000P- 64

 €2.842.811,92u 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

P00300001 Rend.: 1,000P- 65

 €972,32PA Partida alçada a justificar de serveis afectats durant l'obraPPSS002 Rend.: 1,000P- 66
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 11/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €308.991,60PA Partida alçada a justificar de cobrament integre per
seguretat i salut de l'obra

PPSS0001 Rend.: 1,000P- 67

 €70,52U Unitat de desviament tipus DR25-CC amb via tipus Corkelast
amb carril tipus Ri55 o Ri60

SAPA007 Rend.: 1,000P- 68

 €253,91U Unitat de desviament de via tipus BR30CR Corkelast amb
carril tipus Ri55 o Ri60

SAPA015 Rend.: 1,000P- 69

 €3.758,50ML ML de via doble 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 inclò part
proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor
mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes
especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra, llambordes i part
proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

SVIA0001 Rend.: 1,000P- 70

 €3.402,71ML ML de via doble 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 inclò part
proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor
mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes
especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra,aglomerat i part
proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat

SVIA0003 Rend.: 1,000P- 71

 €3.315,00ML ML de via doble 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 inclò part
proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor
mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes
especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal, gespa i
part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment
acabat

SVIA0005 Rend.: 1,000P- 72

 €301,16ML Partida alçada a justificar de sistema de SAE i de RadioXSSS0002 Rend.: 1,000P- 73

 €417,49M Partida alçada a justificar del sistema general de
senyalització ferroviaria. No inclosa senyalització semafòrica
de les cruïlles

XSSSS0000 Rend.: 1,000P- 74

 €234,58M Partida alçada a justificar de sistema de comunicacionsXSSSS0001 Rend.: 1,000P- 75



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 15 
 

PLA D’OBRA 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 15: Pla d’obra 1 
 

ANNEX 15: PLA D’OBRA 
 

 

Índex 
 

 

1. Consideracions generals ............................................................................. 2 

2. Característiques bàsiques ........................................................................... 3 

3. Capítols del pla d’obra................................................................................. 4 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 15: Pla d’obra 1 
 

 



Perllongació del Trambesós fins la Terminal de Creuers amb cobriment de la Ronda Litoral Annexos de la memòria 

 

Annex 15: Pla d’obra 2 
 

1. Consideracions generals 
 

És preceptiu incloure en la redacció del projecte la programació de les diferents activitats que 

integren la futura fase de construcció, ordenant-les de manera coherent al llarg del temps de 

manera factible i assignant a cada activitat una duració adequada al volum d’obra a realitzar en 

la mateixa, de conformitat amb els rendiments i ritmes de producció normals, fins a concloure 

en conseqüència en un termini total possible per a l’acabament de l’obra. 

 

Encara que aquesta planificació dels treballs no hagi de coincidir exactament amb la que 

finalment, en realitat, adopti l’empresa constructora adjudicatària de les obres, quan ja es 

conegui amb precisió l’època de l’any en que s’hagin d’executar les diferents parts de l’obra, els 

seus propis mitjans i recursos és indubtable que pel seu establiment es precisa conèixer una 

previsió basada en altres volums d’obra i característiques similars. 

 

Per això, i segons el diagrama de barres que s’acompanya, es preveu un termini de construcció 

d’obres de 21 mesos. 

 

Durant la realització de les obres s’afectarà el trànsit rodat, ja que té lloc en una zona urbana. 

No obstant, en tot moment aquesta afectació podrà estar limitada al estretament provisional de 

la calçada existent (en el tram de cobriment de la Ronda Litoral, aquests estretament tindrà lloc 

en horari nocturn i caps de setmana). Els encreuaments es realitzaran sempre en dues o més 

meitats per evitar tallar la circulació. 

 

La planificació proposada s’ha elaborat en funció de: 

 

• Duració de la  realització de cada activitat 

• Exigències de coordinació d’activitat. 
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2. Característiques bàsiques 

 

Les característiques generals que d’alguna manera condicionen el pla d’obra per a la 

implantació del tramvia són les següents: 

 

• El subministrament del material mòbil ha de començar 6 mesos abans de 

l’acabament de les obres.  

• Seria convenient que la via i la catenària, així com l’alimentació elèctrica 

estiguessin finalitzades, almenys en algun tram, per començar les proves en 

línia el més aviat possible 

• L’obra civil de parades es pot realitzar en paral·lel a la corresponent via, 

igualment que les canalitzacions i cruïlles de via. Els acabats d’urbanització i 

parades s’han d’executar sobre via acabada. Sembla aconsellable la 

implantació de les marquesines al final d’obra, amb objecte d’assegurar el seu 

estat de conservació en la posada en funcionament de la línia. 

• S’ha reservat un temps d’aprovisionament en aquelles activitat que així ho 

requereixin. 

• Igualment, al final de les activitats tecnològiques, s’ha previst un període de 

temps per a les proves pròpies d’aquests processos que no inclou les proves 

de conjunt que tenen la seva activitat específica. 

 

El Pla d’obra es dividirà segons els diferents tram que conté el present projecte de traçat de 

tramvia: 

- TRAM 1: Passeig de la Circumval·lació 

- TRAM 2: Av. Marquès de l’Argentera, Pl. Pla de Palau i Pg. Isabel II 

- TRAM 3: Ronda Litoral (Pg. De Colom) 

- TRAM 4: Pl. De la Carbonera i Pl. Drassanes  

 

Es disposarà de 2 equips de treball, equip A i equip B, que iniciaran els treballs en el tram 1 i en 

el 4, respectivament. A continuació, un cop acabats els treballs en el tram 1, l’equip A passarà 

al tram 2 mentre que l’equip B continuarà en el tram 4. Un cop finalitzat el tram 4, l’equip B 

passarà al tram 3, a donar suport a les activitats de l’estructura que ja tenen el seu propi equip 

especialitzat. Quan l’equip A acabi els treballs al tram 2, aquest equip es retirarà i només es 

treballarà amb l’equip B i l’equip especialitzat de l’estructura. 
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3. Capítols del pla d’obra 

 

El pla d’obra conté un capítol principal: el de la pròpia execució de la obra, que a la vegada 

està dividit en cinc subcapítols: 

 

- 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. 

 



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

Micropilotes

Encepats

Pilars

Murs i biga continua

Taulell

Catenària

Subestació de tracció

Senyalització ferroviaria

Senyalització viaria

Instal·lacions de comunicacions

Assaigs i proves d'integració

Acabats elementals

Treballs preliminars

Obra Civil

Treballs previs (demolició, drenatge, serveis afectats)

Superestructura de la via i parades

Urbanització

   TRAM 1 +TRAM 2+ TRAM 3+ TRAM 4

   TRAM 3

   TRAM 4

Estructura

ACTIVITAT

Execució de les obres

PLA D'OBRA

   TRAM 1 + TRAM 3+ TRAM 4

   TRAM 1 + TRAM 4

   TRAM 1

   TRAM 2

Instal·lacions i senyalització

Acta de Replanteig
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