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ANNEX 8 
 

Elements ferroviaris 
 
 
1. Situació i característiques dels passos a nivell 
 
 

 PK tipus tecnologia 
terme 

municipal 
servei Observacions 

1 2.176 SBA ENA Lleida cami de la cañada  

2 3.529 SLA ENA Lleida 
camí particular, 
Can Bartolome 

 

3 4.415 SLA ENA Lleida camí de la Granyena  

4 5.540 SLA ENA Alcoletge camí de Corberó  

5 6.590 SBA ELECTRANS Alcoletge camí de la Granyena 

a suprimi conveni DPTOP i 
MIFO       (projecte constructiu 
en curs, obra 2006 - 2007)          
projecte DGPT 1985  (còpia 
03/2005)                              
documentació Electrans 
(16/03/2005) 

6 7.830 SLA ENA Alcoletge camí de la Cabernera  

7 8.565 SLA ENA 
Vilanova 

de la Barca 
camí del Coll  

8 9.677 SLA ENA 
Vilanova 

de la Barca 
camí particular  

9 11.796 SBA ENA 
Vilanova 

de la Barca 
camí Bell Lloc 

a suprimi conveni DPTOP i 
MIFO                      (en redacció 
estudi informatiu amb la variant, 
obra propers 5 anys) 

10 12.124 SBA ENA 
Vilanova 

de la Barca 
camí de les Sogas 

projecte DGPT 1985  (còpia 
03/2005) 

11 12.550 SLA ENA 
Vilanova 

de la Barca 
camí de l'estació  

12 15.978 SBA ELECTRANS Tèrmens C-13 

a suprimi conveni DPTOP i 
MIFO    (en redacció estudi 
informatiu amb la variant, obra 
propers 5 anys)                           
projecte DGPT 1985  (còpia 
03/2005)                    
documentació 
Electrans(16/03/2005) 

13 16.286 SBA ELECTRANS Tèrmens  
documentació Electrans 
(16/03/2005) 

14 16.630 SBA ELECTRANS Tèrmens camí de l'estació 
documentació Electrans 
(16/03/2005) 

15 17.413 SBA ELECTRANS Tèrmens carrer de la Sucrera 
a suprimi conveni DPTOP i 
MIFO   (en redacció estudi 
informatiu amb la variant, obra 
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propers 5 anys)                            
documentació Electrans 
(16/03/2005) 

16 21.286 SLA ENA 
Vallfogona 

de Balaguer 
camí de la Coma  

17 22.110 SBA ELECTRANS 
Vallfogona 

de Balaguer 
camí del Riu 

projecte DGPT 1985  (còpia 
03/2005) documentació 
Electrans (16/03/2005) 

18 23.862 SBA ELECTRANS Balaguer  
projecte DGPT 1985  (còpia 
03/2005) documentació 
Electrans (16/03/2005) 

19 24.861 SLA ENA Balaguer camí de Torre Blanc  

20 26.374 SBE SICE Balaguer C-247a 

a suprimi conveni DPTOP i 
MIFO                          
(possibilitat soterrament zona 
urbana) 

21 26.720 SBE SICE Balaguer C-247a 

a suprimi conveni DPTOP i 
MIFO                          
(possibilitat soterrament zona 
urbana) 

22 30.183 SLA ENA 
Os de 

Balaguer 
camí de Gerb  

23 30.711 SBA ENA 
Os de 

Balaguer 
camí de Gerb  

24 37.560 PNSG  Camarasa   

25 69.832 PNSG  
Castell 
de Mur 

  

font: FCG 
 
SBA pas a nivell amb semibarreres automàtiques o enclavades      
SLA pas a nivell amb senyalització lluminosa i acústica      
SBE pas a nivell amb barreres llevadisses      
PNGP pas a nivell sense guarda particular      
PNSG pas a nivell sense guarda      
 
 
 
2. Canvi talonable 

 
Els desviaments de tornada automàtica acostumen 

a ser talonables. En aquest cas no és necessari realitzar 
maniobres amb l'agulla del desviament mitjançant 
accionaments o manualment. Després del pas del tren, el 
desviament retorna automàticament a la posició inicial 
gràcies al dispositiu de recuperació. Això es fa mitjançant 
una molla, que actua dins d'un cilindre ple d'oli i que posa 
les agulles del desviament en la seva posició inicial 
mitjançant el forrellat o les barres de maniobra.  

 
 
Els forrellats que s'utilitzen en desviaments de tornada automàtica han de 

ser talonables. Així doncs, el forrellat d'ungla és talonable i en el cas que el tren 
realitzi el canvi pel taló, les rodes poden desplaçar l'agulla i en el moviment 
corresponent no es produeixen danys ni en les agulles ni en altres elements del 
forrellat, sempre i quan la velocitat del tren sigui relativament baixa.  

 

Font: 
www.voestalpine.com 
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Els desviaments de tornada automàtica es poden accionar també amb una 
barra de connexió entre les agulles sense forrellat. Per raons de seguretat es 
recomana la vigilància i la indicació de les posicions de les agulles per contactes de 
control (comprovador de posició final, ELP) i un senyal lluminós.  
 
 
Avantatges i característiques: 
 

 Els trens poden passar per estacions sense personal o sobre vies de 
fàbriques, sense pèrdua de temps (per maniobra manual) 

 
 La recuperació de l'agulla desplaçada evita desgastos en les rodes 

dels vehicles i en les agulles del desviament i redueix l'emissió de 
sorolls.  

 
 La regulació del temps de maniobra en el cilindre permet l'adaptació 

òptima a les condicions d'explotació.  
 

 La maniobra manual és possible (en el cas de passos especials des de 
la punta del desviament).  

 
 Si l'espai disponible és reduït, també és possible una distribució en 

adreça longitudinal. 
 
 

Característiques tècniques:  

Camp d'aplicació 
Per a desviaments petits i mitjans que s'activen amb 
un punt de maniobra (forrellat) 

Velocitat màxima de talonament: 40 km/h 

Distribució dels cilindres de recuperació En el costat de l'agulla tancada 

Característiques particulars 
Si el topall del desviament estigués tancat, s'haurien 
de respectar les instruccions especials per al servei 

Font: www.voestalpine.com 


