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1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 

Un dels diversos objectius que té previst l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tal de 

millorar l’accessibilitat i mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona és la voluntat de millorar 

i ampliar la xarxa tramviària present avui en dia. En el darrer Pla Director d’Infraestructures (PDI) 

2011 – 2020, presentat per la mateixa ATM, s’ha proposat una ampliació de la xarxa ferroviària 

existent, on el sistema tramviari pretén ser cada vegada més una opció de transport rellevant 

en els diferents modes de transport públic presents. 

Actualment, la xarxa del Trambaix disposa de 15,1 km de longitud i 29 parades formades per les  

línies T1, T2 i T3, les quals transcorren en un tronc comú de 6 km pels municipis de Barcelona i 

es separen seguint un traçat diferent amb l’objectiu de millorar la permeabilitat del transport 

públic als municipis més allunyats de Barcelona que pertanyen a la comarca del Baix Llobregat; 

com són el cas d’Esplugues de Llobregat (T1, T2 i T3), Cornellà de Llobregat (T1 i T2), Sant Joan 

d’Espí (T1, T2 i T3), Sant Just Desvern (T3) o bé Sant Feliu de Llobregat (T3). 

 

Figura 1. Plànol de la xarxa existent del Trambaix 

 

Concretament la línia T3 del Trambaix, el traçat de la qual finalitza amb la parada Sant Feliu – 

Consell Comarcal, just en la frontera del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat i que va 

entrar en servei el 21 d’abril del 2007, posa de manifest la necessitat d’oferir un millor servei a 

aquest municipi amb la prolongació del mateix a l’interior del nucli urbà i connectar-lo millor 

amb els municipis del seu voltant. 

En aquesta sentit, el present projecte pretén definir quines són les alternatives possibles per tal 

de prolongar la línia existent del Trambaix, passant pels nuclis de les poblacions de Sant Feliu, 

Molins de Rei, Pallejà i Sant Vicenç dels Horts fins connectar-la amb l’intercanviador intermodal 
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de Quatre Camins, una estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) situada al 

límit nord del municipi de Sant Vicenç dels Horts. Així doncs, s’estudiaran les alternatives de 

traçat viables i es desenvoluparà l’alternativa òptima que presenti millor prestacions i que 

ofereixi una major àrea d’influència als nuclis urbans per on s’assenta l’actuació prevista, tenint 

en compte quines són les característiques de les infraestructures actuals i els modes de transport 

que ofereixen servei i faciliten la mobilitat del seu entorn. 

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ ACTUAL 

L’àmbit d’estudi es situa en la comarca del Baix Llobregat, a la província de Barcelona. 

Concretament, es pot definir com una franja de territori a l’entorn del riu Llobregat, 

d’aproximadament 7 km de longitud i un quilòmetre d’amplada, compresa entre l’última parada 

de la línia T3 del Trambaix i l’estació de FGC de Quatre Camins. La prolongació de la línia preveu 

el seu pas pels municipis de Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts i 

Pallejà, els quals pertanyen a la comarca del Baix Llobregat. 

 

Figura 2. Plànol de situació dels municipis dins l'àmbit d'estudi 
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Tot aquest territori, pròxim al nucli urbà de Barcelona presenta una situació geogràfica 

estratègica que ha permès el seu desenvolupament i on s’ha generat una xarxa 

d’infraestructures i comunicacions amb altres territoris de Catalunya. De fet, es tracta d’una de 

les zones de l’entorn de Barcelona que més s’ha transformat a partir dels anys cinquanta, on 

l’increment de la immigració i el conseqüent creixement dels barris residencials va crear una 

gran continuïtat de la trama urbana al voltant de la ciutat de Barcelona. Degut a aquesta estreta 

relació existent entre la ciutat i les zones perifèriques al nucli urbà, s’ha obtingut com a resultat 

la formació de la comarca metropolitana, formada per municipis de les comarques del 

Barcelonès, el Vallés Occidental i l’Oriental i el Baix Llobregat. 

Més detalladament, el corredor es situa en un entorn pràcticament pla, al voltant del riu 

Llobregat i en una zona que correspon a la capçalera del Delta del Llobregat. Aquesta zona es 

caracteritza, en gran part, per terrenys força urbanitzats i amb un gran número 

d’infraestructures, ja siguin viàries, ferroviàries, hidràuliques, de serveis i comunicacions o bé 

polígons industrials, on totes elles aprofiten la presencia del corredor del riu Llobregat. A més, 

existeixen algunes zones amb activitats d’extracció d’àrids. 

Com ja s’ha esmentat precedentment, la prolongació de la línia tramviària existent té origen a 

l’estació de final de línia de Sant Feliu – Consell Comarcal. Aquesta parada està situada a la 

frontera del municipi de Sant Feliu de Llobregat (capital de la comarca del Baix Llobregat) i es 

troba a les afores del seu nucli urbà. Entre la capital de comarca i el nucli de Molins de Rei es 

situa el polígon industrial El Pla, per on discorre l’antiga N-340 que permet una de les connexions 

viàries entre els dos municipis i que actualment rep el nom d’Avinguda Barcelona (fins que 

penetra dins de la trama urbana de Molins de Rei) o bé el d’Avinguda de València, fins que es 

torba amb l’enllaç viari Molins Nord amb l’autopista B-23. Aquest punt presenta sovint 

problemes de congestió degut principalment al trànsit present i a la tipologia d’enllaç, amb la 

presència de diversos girs a l’esquerra regulats o no per semàfor i que dificulten la circulació de 

la zona. En aquest context, es proposarà una reordenació de l’actual enllaç de Molins de Rei amb 

l’autopista B-23 per tal d’oferir una millora en l’accessibilitat al municipi i, alhora, fer viable el 

pas del tramvia aprofitant les obres de fàbrica presents en el seu pas pel riu Llobregat. 

Per últim, el final de la línia es localitzarà a l’intercanviador de Quatre Camins, dins del municipi 

de Sant Vicenç dels Horts però lluny del seu nucli urbà i situat en una zona industrial la qual 

forma part tant del municipi de Sant Vicenç com el de Pallejà. Aquesta estació intermodal ofereix 

actualment la possibilitat de realitzar l’intercanvi entre el transport privat i el servei de transport 

públic dels FGC, ja que disposa d’un aparcament per a “park and ride”. Alhora, permet apropar 
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la línia ferroviària Llobregat – Anoia als habitants de les poblacions de la Palma de Cervelló, 

Cervelló, Corbera i Vallirana a través de la connexió amb les línies d’autobusos interurbans 560 

(Molins de Rei – Corbera) i 567 (Molins de Rei – Vallirana). 

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE  

El projecte del perllongament de la línia de tramvia entre Sant Feliu de Llobregat i l’estació de 

Quatre Camins es tracta d’una actuació contemplada en el PDI 2011-2020, en la qual es proposa 

l’ampliació de la línia actual T3 del Trambaix pel centre urbà de Sant Feliu i Molins de Rei fins 

arribar a l’estació intermodal dels FGC. No obstant, aquesta actuació depèn del projecte de 

soterrament de les vies de tren que actualment transcorren a cel obert a través de la població i 

que creen la necessitat de creuar-les a través de passos inferiors i passarel·les. Aquest projecte, 

a l’espera de la seva execució “és una actuació conveniada amb el Ministeri de Foment i 

indispensable per al perllongament de la línia T3 del tramvia (actuació XT03)”, segons s’apunta 

en el mateix PDI. És per això, que en el present projecte, no es resoldrà el desenvolupament del 

traçat per el centre de Sant Feliu de Llobregat, sinó que l’origen del projecte es situarà a partir 

de la confluència de les possibles alternatives de traçat estudiades en altres estudis, on totes 

elles coincideixen en l’inici del polígon industrial El Pla de Sant Feliu de Llobregat. 

 

Figura 3. Actuació proposada en el PDI 2011-2020 
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El perllongament del Trambaix pot comportar notables beneficis socials i avantatges en la 

mobilitat dels municipis on s’assenta l’actuació, dels quals es poden destacar: 

• En l’actualitat, el tramvia presenta una cobertura del servei d’un radi de 700 m segons 

el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Sant Feliu de Llobregat, per tant, la presència d’una 

sola estació situada al límit del barri del centre de la població limita la seva accessibilitat 

al centre del nucli urbà i a altres barris amb una densitat de població considerables com 

són el barri de Can Calders o la Salut. Amb el perllongament de la línia a través de la 

trama urbana, una bona part de la població tindria accés a aquest servei i no hauria de 

realitzar transbords en els autobusos urbans o interurbans per realitzar part dels 

desplaçaments interns o en direcció a altres municipis propers. 

• Amb el seu desenvolupament entre les poblacions properes de Sant Feliu i Molins de 

Rei permetria dotar als polígon industrial d’El Pla, que s’estén en els dos municipis, d’un 

accés a la zona utilitzant un servei públic amb un distància curta entre parades. 

Actualment existeixen alguns serveis de busos interurbans que ofereixen però una 

freqüència poc atractiva pels treballadors que presenten una mobilitat obligada en 

aquesta zona i que, per tant, es desplacen principalment amb vehicle privat. 

• Afavorir la connectivitat dels dos marges del riu Llobregat a través dels municipis de 

Molins de Rei i la part nord de Sant Vicenç dels Horts així com la zona sud del polígon 

industrial de Pallejà. De fet, actualment les connexions ferroviàries entre ambdós 

costats del Llobregat es limiten actualment a Martorell (Renfe) i Sant Boi – Cornellà 

(FGC). Així doncs es podria facilitar el traspàs de passatgers al transport públic, que en 

els desplaçaments transversals, és a dir de caràcter no radial respecte la ciutat de 

Barcelona, perden una important quota modal envers al transport privat. Amés, aquesta 

nova connexió permetria, per una banda, una millor accessibilitat de poblacions com les 

de Sant Feliu i Molins de Rei amb la línia Llobregat – Anoia dels FGC, que passa pels 

nuclis urbans de Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, 

Martorell, Igualada o Manresa. D’altra banda, permetria l’accés de poblacions com la de 

Sant Vicenç dels Horts a altres nuclis urbans del costat oposat del Llobregat com són 

Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà, entre d’altres, 

realitzant un únic transbord entre la línia de tramvia i la C - 4 de Rodalies. 

• Disminuir el tràfic del transport privat així com la congestió en les hores puntes que es 

produeix en els trams de l’antiga N-340 que passen pels nuclis urbans de Sant Feliu i 

Molins de Rei, així com promoure l’ús del transport públic més ecològic i respectuós 

amb el medi ambient; el tramvia pot utilitzar fonts d’energia totalment renovables, 
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presenta un consum d’energia molt reduït al tractar-se d’un transport ferroviari, té una 

contaminació acústica molt baixa i una ocupació de l’espai molt reduïda comparat amb 

altres transports públics i oferint una gran comoditat a l’usuari. 

En termes numèrics de demanda i beneficis socials, segons el PDI 2011-2020, aquesta actuació 

“comportaria la captació de 4.100 passatgers, dels quals, 225 provenen del vehicle privat. 

L’estalvi total per part dels usuaris beneficiats per l’actuació ferroviària seria de 239 hores en dia 

feiner, mentre que l’estalvi per menor congestió a la xarxa viària seria de 338 hores en dia feiner”. 

4. ESTUDI DE LES ALTERNATIVES 

Per a la realització de l’estudi d’alternatives de traçat de la nova línia tramviària és necessari 

establir en primer lloc la identificació i ubicació dels límits per on es pot desenvolupar el traçat . 

S’han de definir per tant l’origen i final del traçat, la unió dels serà resolta per l’alternativa més 

idònia. 

En l’Annex 1: Estudi d’alternatives es realitza un anàlisis de les característiques principals que 

definiran la nova línia així com el sistema d’explotació de la infraestructura futura. Amb tot,  es 

pot iniciar l’estudi en sí de la solució de traçat més apropiada i la que s’adapta millor a les 

característiques urbanes i a les infraestructures presents en la zona àmbit d’estudi. 

Així doncs, i amb l’objectiu d’homogeneïtzar el perllongament de la línia, es considerarà com a 

solució general el tipus d’infraestructura tramviària parcialment segregada, és a dir, la que 

caracteritza a l’actual xarxa de tramvia existent i, en concret, a la del Trambaix, de la qual es 

preveu el perllongament. 

En quant al corredor per on es realitza l’estudi d’alternatives, es creu convenient considerar 

aquell que permeti la connexió de la població de Sant Feliu de Llobregat, a través de l’àrea 

industrial que forma part tant del municipi de la capital de comarca com el de Molins de Rei. Un 

cop connectades aquestes dues poblacions també s’estableix, que per raons econòmiques i de 

generació de mobilitat és convenient arribar fins a l’estació intermodal de Quatre Camins, per 

tractar-se d’un node d’intercanvi modal que es vol potenciar en la zona. 

4.1 DEFINICIÓ DE LES ALTERNATIVES  

La descripció de les alternatives possibles es realitza considerant el corredor global prèviament 

establert i dividint-lo en 3 trams. En cadascun d’aquests trams es defineixen diverses 

alternatives de pas possible. 
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4.1.1 ALTERNATIVA 0 

Aquesta alternativa consisteix en no realitzar cap tipus d’actuació sobre la situació actual. 

Contempla, per tant, el manteniment dels serveis existents de transport públic presents en 

l’àmbit d’actuació del projecte. Aquests es basen únicament en una xarxa de línies d’autobusos 

interurbans que recorren les diferents poblacions contemplades en el present projecte. 

4.1.2 TRAM A 

El tram inicial del recorregut es situa, en la confluència de les diferents alternatives que resolen 

el pas de la nova línia de tramvia per l’interior del centre urbà de Sant Feliu de Llobregat (fora 

de l’àmbit d’estudi del present projecte). Aquest punt correspon a l’inici del polígon industrial El 

Pla. El tram inicial finalitza en l’entrada al nucli urbà de Molins de Rei i, per tant, contempla el 

desenvolupament de la línia a través del trajecte interurbà del polígon industrial que 

comparteixen ambdues poblacions. 

• ALTERNATIVA A1 

Aquesta alternativa transcorre per la Carretera de Laureà Miró (antiga N-340), o bé 

l’Avinguda Barcelona (un cop inicia el terme municipal de Molins de Rei). Es tracta de la via 

més ampla que recorre el polígon industrial El Pla i és la ruta més directa, pel que fa al trànsit 

viari, entre les dues poblacions. Tenint en compte els factors socioeconòmics, la traça 

d’aquesta alternativa permet la disposició d’una parada, que marca l’inici del projecte, 

situada a l’alçada d’un centre comercial i d’un institut, afavorint la seva accessibilitat. 

L’amplada del carrer permet la inserció de les parades sense la necessitat de desplaçar les 

voreres o realitzar expropiacions. Longitud total: 2.424 metres. 

• ALTERNATIVA A2 

La traça d’aquesta proposta transcorre pel carrer de Sant Josep, un carrer paral·lel a la 

carretera de Laureà Miró i a l’Avinguda Barcelona en tot el seu traçat per el polígon industrial 

El Pla. La presència de parades, comporta la reculada de dels tancaments de les finques per 

i, per tant, es necessita dur a terme expropiacions. Longitud total: 2.513 metres. 

4.1.3 TRAM B 

El tram intermedi considerat té el seu origen en la franja on l'ús industrial, que caracteritza tota 

l’extensió del polígon industrial El Pla, comença a deixar pas a l'ús residencial de la població de 

Molins de Rei. En aquest tram es presentes les diferents solucions que donen resposta a la 

travessia urbana del tramvia a través de Molins de Rei, tenint en compte els seus trets urbans 

característics (Línia de Rodalies que dificulta la permeabilitat a l’interior del nucli urbà i una 
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trama urbana densa i sinuosa i amb un terreny més ondulat en la part nord i nord-est de la 

població). Així doncs totes les alternatives de traçat es desenvolupen en la zona sud-oest del 

nucli urbà. 

• ALTERNATIVA B1 

Aquesta alternativa és prolongació natural de l’alternativa A1. Travessa la localitat de Molins 

de Rei seguint l’antiga N-340, actualment anomenada Avinguda Barcelona o Avinguda 

València, segons el tram, fins l’encreuament amb el Passeig del Terraplè, punt de 

confluència amb les alternatives B2 i B3. És l’alternativa que presenta un traçat més pròxim 

a l’estació de Rodalies – Renfe de Molins de Rei, ja que permet la construcció d’una parada 

a només 100 m de distància d’aquesta, facilitant l’intercanvi entre els dos modes de 

transport. Longitud total: 1.009 metres 

• ALTERNATIVA B2 

L’alternativa B2 es presenta com a una solució continuativa de l’alternativa A2. En la seva 

entrada al nucli urbà, on la trama urbana s’estreny, existeix alguna variant en el seu pas per 

la zona sud-oest del Parc de la Mariona per tal de prolongar el tram en via doble. La seva 

traça contempla el pas per davant de l’Escola Pont de la Cadena, així com per un parc situat 

a pocs metres de l’escola que facilita la inserció d’una parada i per tant millora  

l’accessibilitat d’aquesta zona. Tot i així, aquesta parada es troba a una distància no tant 

favorable respecte l’estació de Rodalies – Renfe, la qual es troba a 500 metres, empitjorant 

l’accessibilitat a aquest punt respecte l’alternativa B1. Aproximadament, els últims 60 

metres de longitud d’aquest traçat coincideixen amb els de l’alternativa B3. Longitud total: 

1.057 metres. 

• ALTERNATIVA B3 

Aquesta tercera alternativa comparteix els primers 390 metres de longitud del subtram 

inicial de l’alternativa B1. Al finalitzar el seu pas per el Parc de la Mariona el traçat es desvia 

seguint el carrer del Canal de la Infanta. Aquesta alternativa permet inserir la plataforma del 

tramvia amb una parada lateral situada a una distància de 260 metres respecte l’estació de 

Rodalies – Renfe de Molins de Rei. Longitud total: 993 metres. 

• ALTERNATIVA B4 

La darrera alternativa contemplada coincideix en el primers 644 metres amb la solució de 

traçat adoptada per l’alternativa B3. El seu traçat es desvia en sentit sud-oest bordejant el 
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parc del Canal de la Infanta, tot seguint el carrer de la Raseta fins a arribar al límit de la trama 

urbana del municipi, delimitada per la B-23. Aquesta alternativa proposa un final de traçat 

divers de les 3 anteriors degut al recorregut que segueix en l’últim tram d’estudi (Tram C). 

És l’alternativa que s’allunya més del centre urbà i això pot suposar una oferta del servei poc 

atractiva pels usuaris de la població de Molins de Rei. Longitud total: 952 metres. 

4.1.4 TRAM C 

Aquest darrer tram té origen en la franja on comença a finalitzar la trama urbana de Molins de 

Rei i contempla el recorregut fins a connectar amb l’intercanviador de Quatre Camins, on es 

preveu el final de línia del perllongament del Trambaix. 

Comprèn 3 alternatives diverses de traçat que donen solució al creuament de la línia tramviària 

a través de 4 grans fronteres físiques: l’actual autovia B-23, el Riu Llobregat, la línia de tren d’Alta 

Velocitat i l’autovia A-2. 

• ALTERNATIVA C1 

Aquesta alternativa té el seu origen en el punt de confluència de les primeres tres 

alternatives (B1, B2 i B3) contemplades en el Tram B per lo que es presenta com un 

traçat que dona continuació a aquestes. El seu traçat segueix l’Avinguda de València, la 

qual passa a denominar-se N-340 un cop finalitza la trama urbana del municipi de Molins 

de Rei, i contempla el creuament (en via única) de l’enllaç viari de Molins Nord per sobre 

de la B-23, a través d’un dels dos taulers existents, així com l’ús del tauler nord del pont 

de la N-340 en es seu creuament (en via doble) per sobre del riu Llobregat. 

Posteriorment, el traçat es desvia de la N-340 en sentit nord, creuant part de la 

superfície que ocupa l’actual polígon industrial Quatre Camins per tal d’arribar fins 

l’estació intermodal (punt final de la línia). Longitud total 1.963 metres. 

• ALTERNATIVA C2 

De la mateixa manera que l’alternativa C1, aquesta segona alternativa dona continuació 

a qualsevol de les primeres tres alternatives contemplades en el Tram B. Contempla el 

pas de la B-23 a través d’un pas inferior existent que presenta una secció inadequada 

pel pas del tramvia que requereix de la seva ampliació o bé la construcció d’un de nou. 

Genera la necessitat de construir un nou pas superior aigües amunt del pont existent 

per tal d’arribar al polígon industrial Pallejà i seguir el traçat contemplat en l’alternativa 

C1 fins al punt final del traçat. Longitud total: 2.183 m. 

• ALTERNATIVA C3 
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La darrera alternativa contemplada d’aquest tram final consisteix en la continuació de 

l’alternativa B4. Té origen en la franja on finalitza l’ús residencial de la població de 

Molins de Rei i proposa el creuament de la B-23, del riu Llobregat, de la línia de TAV i de 

l’A-2 amb a construcció de passos superiors. Finalment, ha de realitzat el seu pas per 

sota la N-II, creuar una riera i superar amb un pas superior la N-340 per arribar 

paral·lelament a l’estació intermodal de FGC – Quatre Camins. Long. total: 1.543 metres. 

4.2 ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

L’alternativa escollida és resultat d’un anàlisi multicriteri global del traçat que permet 

determinar quina és la combinació d’alternatives més adient, sempre que hagi estat possible la 

seva combinació. L’alternativa escollida és el resultat de la combinació d’alternatives parcials: 

A1 + (B1 i B3) + C1, el traçat de la qual té una longitud total de 6.044,18 metres, o bé 5.387,04 

m sense comptar el tram de desdoblament de la línia. Per tant considera la realització 

d’aproximadament 625 m de línia amb dos trams en via única que discorren per carrers 

diferents: 

 

Figura 4. Alternativa de traçat escollida 
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D’altra banda, l’alternativa escollida preveu resoldre el creuament de la B-23 i el riu Llobregat 

aprofitant part de les infraestructures existents, és a dir, dues obres de pas superior formades 

per dos taulers cadascuna i amb suficient amplada per poder inserir la plataforma del tramvia i, 

alhora, mantenir un nivell de servei de suficient pel trànsit rodat de vehicles (dos carrils de 

circulació per cada sentit). 

Tot i això, en el mateix Annex 1, s’estudia la necessitat de la modificació de l’actual enllaç viari 

Molins nord (connexió entre la N-340 i la B-23) per tal de millorar, d’una banda,  la configuració 

actual de l’enllaç, el qual presenta diversos girs a l’esquerra i amb els carrils d’espera 

corresponents (alguns regulats amb semàfors i altres no) i, de l’altra, fer compatibles el pas de 

la línia del tramvia amb el trànsit de vehicles. 

 

Figura 5. Traçat del tramvia a l'enllaç viari Molins nord (N340 i B-23) 

La solució adoptada és la d’un enllaç en diamant amb dues rotondes tipus peses a diferent nivell: 

 

Figura 6. Enllaç en diamant amb rotondes tipus peses 
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Aquesta solució suposa la realització de dues rotondes al mateix nivell que el de la via secundaria 

(N-340), realitzant la seva connexió a través d’una única una obra de pas per sobre de la via 

principal de l’enllaç (autovia B-23). 

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Tal com s’ha descrit en el capítol anterior, l’objecte d’aquest projecte és l’execució d’una nova 

línia  de tramvia que uneixi Sant Feliu de Llobregat amb l’estació intermodal de Quatre Camins, 

prenent com a eix principal, el traçat de l’antiga N-340 (actualment Carretera de Laureà Miró, 

Avinguda Barcelona i Avinguda Valencia) i l’actual N-340, la qual s’inicia en el límit urbà de 

Molins de Rei direcció l’estació de FGC-Quatre Camins. 

El nou traçat discorre en gran part per terrenys de titularitat pública, pertanyents als 

ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà o Sant Vicenç dels Horts. Tot i així 

existeix la necessitat de realitzar alguna expropiació en el sòl industrial pertanyent al polígon 

industrial Pla del Ricard, situat al límit del municipi de Sant Vicenç dels Horts, per tal de resoldre 

l’últim tram del traçat i superar el nus viari de tipus trèvol existent entre la N-340 i la N-II. 

Així doncs, les obres es limitaran a la franja pròpia del tramvia, considerant-ho tot de titularitat 

pública, incloent la construcció del nou enllaç viari que suposa, principalment,  la realització de 

moviment de terres per adaptar el terreny a les noves rotondes i als ramals d’entrada i sortida 

a l’autovia, però sense arribar a afectar el trànsit de circulació de l’autovia i sense la realització 

de cap tipus d’estructura. A més, s’establirà una modificació del pla urbanístic a la zona 

expropiada on és possible també la inserció d’unes noves cotxeres per acollir part del material 

rodant de la nova línia (aquesta darrera actuació no forma part de l’estudi del present projecte). 

Caldrà, per tant, que abans d’iniciar les obres, i inclús durant la seva execució, es faci un recull 

de tota la informació disponible relativa als serveis i les seves modificacions existents a la zona 

d’àmbit del projecte (per manca de recursos i la gran longitud de la nova línia, el present projecte 

contempla només l’estudi dels serveis afectats presents en la zona de l’enllaç viari Molins nord). 

Com bé s’ha dit en el capítol anterior, el criteri emprat en la redacció d’aquest projecte ha estat 

el de mantenir les mateixes solucions de disseny ja adoptades en el Trambaix i tots els seus 

elements bàsics que l’integren.  

Els diferents treballs i obres que comporta l’obra de la nova línia tramviària i l’ordre per la seva 

execució és el següent: 

 

Memòria   15 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Línia del tramvia: 

• Replanteig general 

• Obra civil: treballs previs de demolició i drenatge, superestructura de via i parades, 

urbanització i reordenació del trànsit. 

• Instal·lacions i senyalització: Catenària, subestació de tracció senyalització ferroviària, 

senyalització viària, instal·lacions de comunicacions, assaig i proves d’integració. 

• Acabats elementals. 

Enllaç viari: 

• Tramitació d’obra, inici i replanteig general. 

• Treballs previs: retirada d’elements (senyalització, barreres, columnes d'enllumenat, 

etc) i extracció de terra vegetal, demolició de vorades, paviment i voreres, retirada de 

serveis afectats. 

• Moviment de terres i formació de l’esplanada. 

• Extensió de la capa de subbase granular. 

• Implantació de serveis. 

• Drenatge 

• Pavimentació: base de la calçada, formació de base de voravies, paviments i mescles 

asfàltiques i paviments de formigó. 

• Enllumenat públic 

• Seguretat vial: senyalització vertical i horitzontal, abalisament. 

• Mesures correctores i acabats (mobiliari urbà). 

A continuació es descriuen els principals punts de l’obra projectada: 

5.1 CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA I ORTOFOTOS 

La cartografia bàsica utilitzada en els diferents estudis associats a la definició d’aquest projecte 

ha estat la cartografia topogràfica a escala 1:1.000 de l’ICGC, complementada amb la de l’AMB 

per les zones amb cartes cartogràfiques menys recents. La seva informació està digitalitzada i ha 

resultat molt útil per treballar amb programes informàtics per a la realització d’obra civil 

(Istram/Ispol i Autocad Civil 3D). 

El model topogràfic que s’ha emprat són les dades làser (LIDAR) que realitzen un rastreig de la 

superfície real existent convertint-la en un conjunt molt dens de punts classificats en capes 

diverses segons la tipologia de la superfície. Aquest model de superfície, un cop eliminades les 
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capes innecessàries, permet crear una superfície considerant no sols el terreny existent, sinó 

també aquell urbanitzat (cota dels carrers i de les infraestructures a diferent nivell que el 

terreny), per tal d’obtenir un model d’elevacions prou precís per establir la cota per on s’ha de 

desenvolupar el traçat tramviari i la continuació dels nous ramals i troncs d’unió de les rotondes 

en peses respecte els vials existents. 

5.2 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

En l’Annex 2 s’ha realitzat un anàlisi de les característiques geològiques i geotècniques de l’àrea 

d’estudi del projecte per tal de poder caracteritzar el terreny, en base a una sèrie d’estudis i 

projectes consultats en la zona d’àmbit d’estudi, a més de la consulta als diferents portats 

especialitzats (ICGC i IGME).  

De tal manera, s’ha pogut considerar que el volum de terres present en la zona corresponent a 

l’enllaç viari Molins nord corresponen a sòls de tipus tolerable (0), per tractar-se de material 

dipositat per a la realització dels vials existents, els quals es troben en gran part en terraplè. A 

més, en les zones on no existeix actualment un vial, s’estima que l’esplanada natural està 

constituïda també per sòls tolerables per tractar-se de materials d’aportació durant la 

construcció de la infraestructura actual. 

Així doncs, s’ha dimensionat el ferm tenint en compte aquestes característiques del sòl present. 

En quant al terreny sobre el qual recolzarà la superestructura del tramvia, per discorre aquest 

per una zona urbanitzada, es considera que les característiques del sòl són suficientment 

acceptables per tal de poder formar una esplanada mínima de categoria E1 (requisit mínim per 

a la fonamentació de la superestructura) i per tant no requereix, a priori, la realització de treballs 

especials per a la seva adequació. Tot i així, s’haurà de realitzar un estudi geotècnic més acurat 

previ a l’execució de les obres. 

5.3 URBANISME 

A l’Annex 5 es presenten les consideracions i criteris relatius a la urbanització. Cal evidenciar 

però, que l’objecte del projecte es limita per la franja pròpia del tramvia ja que tot el seu traçat 

discorre per terreny ja urbanitzat. Les característiques de la via, en concret l’amplada, per on 

passarà la traça, fan necessària l’afectació d’usos actuals de la zona. Per poder implantar el 

tramvia al llarg del seu recorregut, cal eliminar per norma general un o dos carril de circulació 

de vehicles, o bé un carril de circulació i un destinat a l’aparcament per tal de permetre la 

viabilitat del projecte. 
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Amb tot, l’objecte d’aquest projecte és el de preservar al màxim la morfologia de les vies 

afectades per la nova línia, tot i que és necessària la reordenació dels espais per acollir el pas del 

tramvia s’han seguit com a referència les solucions realitzades per a la implementació de la línia 

de Trambaix existent, diferenciant els trams en via única o via doble. En el Document II: Plànols, 

es pot consultar la proposta d’ordenació realitzada i com romanen la disposició dels carrers i 

carrils un cop implementada la plataforma del tramvia. 

5.4 DRENATGE DE LA LÍNIA TRAMVIÀRIA 

Respecte el drenatge, el projecte preveu la instal·lació de drenatge de plataforma de tramvia, 

amb diferents tipologies segons el revestiment superficial, mantenint el tipus de solució ja 

existent. Es preveu l’evacuació d’aigües i connexió fins als col·lectors existents a la zona. 

El sistema de drenatge per a via amb llamborda es realitza mitjançant d’unes reixes transversals 

i delimitades per les vorades separadores de la plataforma de via. L’àrea de paviment de 

llamborda fora de la zona dels rails pot drenar cap al exterior de la plataforma o cap al seu 

interior. En el cas que dreni cap el interior el aigua es recull a través de la gola del carril, i a través 

de les ranures en les goles dels quatre carrils s’intercepta per les reixes transversals. En les zones 

entre rails el paviment de llamborda es construeix amb un petit bombeig per tal drenar també 

l’aigua cap a les goles dels rails, i s’aplicarà la mateixa solució a la entrevia 

. A més a més, es col·locaran les reixes transversals en els encreuaments amb altres carrers, una 

per cada costat, i en el passos de vianants, una filera de reixes per pas, ubicada en la part més 

alta de la plataforma dins del pas ( aigües a dalt ). Un altre cas singular per a la ubicació de reixa 

transversal son els punts baixos del alçat de la plataforma de via. 

5.5 SERVEIS AFECTATS DE LA LÍNIA TRAMVIÀRIA 

La implantació d’un tramvia requereix actuacions d’obra molt superficials, per tant, les 

afectacions als serveis, per normal general seran de poca rellevància, amb intervencions 

puntuals com poden ser les línies d’enllumenat o de fibra òptica, o les connexions dels drenatges 

de la plataforma als embornals existents. L’estudi detallat d’aquestes afectacions s’haurà de 

realitzar més detalladament prèviament a la realització de les obres. 

5.6 TRAÇAT DEL TRAMVIA 

En l’Annex 3 s’ha realitzat una descripció detallada del paràmetres i criteris de disseny adoptats 

per a la realització de la nova línia. A continuació s’exposen els punts més rellevants: 
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5.6.1 CONSIDERACIONS GENERALS 

El traçat proposat en el present projecte pretén aconseguir el màxim grau, tant a nivell 

d'explotació (velocitat comercial, manteniment de vies, confort de l'usuari), com de la seguretat. 

Amb aquest objectiu s'han introduït el paràmetres geomètrics de disseny que permetin assolir 

tals objectius. 

A aquests efectes s'ha procedit a un càlcul complet dels eixos en planta per tal d’assolir un traçat 

que asseguri la comoditat de l'usuari, limitant tant la inclinació dels tramvies i les oscil·lacions 

de la suspensió com l'espai lateral sobre la via, que va en detriment de l'estabilitat i provoca un 

desgast accelerat dels carrils. 

El traçat de la via està constituït per una successió d'alineacions rectes i de corbes dissenyades 

sense peralt per permetre una anivellació d'encreuament que permeti el pas de vehicles en 

bones condicions. 

Les nocions de confort dels passatgers tenen un caràcter prou més restrictiu per a la geometria 

que les condicions de seguretat de la circulació de tramvies. Per tant, s’ha optat per un càlcul 

d'implantació generós, sempre i quan les condicions d'inserció ho han permès, en particular en 

les transicions. 

5.6.2 PARÀMETRES DE DISENY EN PLANTA I ALÇAT 

La taula següent resumeix el paràmetres bàsics estàndards de disseny: 

•  Velocitat màxima de circulació: Vmàx = 50 Km/h en tram urbà 
Vmàx = 70 Km/h en trams en túnel o 
suburbans 

•  Ample de via: 1.435 mm 
•  Radi horitzontal mínim de la xarxa i vies de 
servei: 

 

  - Desitjable: 25 m (en línia) 
  - Absolut: 20 m 
•  Radi vertical mínim de la xarxa: 

 

  - Desitjable: 700 m  
  - Absolut: 300 m còncau  

500 m convex  
•  Pendent màxim de la xarxa: 50‰ (entre P07 i nou enllaç viari) 
  - Desitjable (en rampes sense límit de 
longitud): 60‰ 

  - Absolut (en situacions puntuals): 70‰ 
  - Pendent màxim excepcional en vies de 
servei: 80‰ 
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• Distància mínima entre eixos de dues vies 
paral·leles en recta 

3,17 m (sense bàcul a l’entrevia) 

3,52 m (amb bàcul a l’entrevia) 
•  Amplada total mínima de franja reservada (2 
vies en recta): 

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

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

•  Amplada franja  en parades 11,97 m (parada andanes laterals) 
10,04 m (parada 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 : 62,4 m 

General : 62,5 m 
Terminals : 67 m 

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

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

•  Peralt màxim:  
 

  - A les parades: 0 mm 
  - 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 10 m 

•  Acceleració màxima transversal no 
compensada: 

En explotació : 0,68 m/s2  

Dimensionant per a la infraestructura :  
1m/ s2 

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

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

Taula 1. . Resum dels paràmetres bàsics de disseny de la línia del tramvia 

 

5.6.3 TRAÇAT EN PLANTA 

A l’apartat 5 de l’Annex 3 del present projecte, es descriuen els eixos que composen el traçat de 

la nova línia de tramvia. A més, s’adjunta l’Apèndix Núm. 1 on es presenten els llistats del traçat 

en planta dels eixos. 

Memòria   20 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

D’acord amb les especificacions descrites de traçat a l’Annex 3, les principals solucions 

adoptades, per cadascun dels trams en els que s’ha realitzat l’estudi d’alternatives de la línia 

(Annex 1), es presenten a continuació en forma de seccions tipus. Al Document II: Plànols, es 

mostra més detalladament l’estat actual dels carrers per on discorre la línia i el resultat projectat 

un cop inserida aquesta. 

• TRAM A: Polígon industrial El Pla de Sant Feliu de Llobregat / Molins de Rei 

 

Figura 7. Secció tipus Carretera de Laureà Miró (Antiga N-340, Sant Feliu de Llobregat) 

 

 

Figura 8. Secció tipus Avinguda Barcelona (Antiga N-340, Molins de Rei) 

 

• TRAM B: Nucli urbà de Molins de Rei 
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Figura 9. Secció tipus Avinguda Barcelona, primer tram del nucli urbà (Antiga N-340, Molins de Rei) 

 

 

Figura 10. Secció tipus Avinguda Barcelona, tram en via única del nucli urbà (Antiga N-340, Molins de Rei) 
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Figura 11. Secció tipus carrer Canal de la Infanta, tram en via única del nucli urbà (Molins de Rei) 

 

 

Figura 12. Secció tipus Avinguda Barcelona, tram en via única compartida del nucli urbà (Molins de Rei) 
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• TRAM C: Molins de Rei – Quatre Camins (N-340 i polígon industrial Quatre Camins) 

 

Figura 13. Secció tipus N-340 nou enllaç viari sobre  la B-23, tram en via única compartida (Molins de Rei) 

 

 

Figura 14. Secció tipus N-340 viari sobre el riu Llobregat / AP-2 i TAV (Molins de Rei - Sant Vicenç dels Horts) 
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Figura 15. Secció tipus Av. Prat de la Riera, arribada a Quatre Camins (Sant Vicenç dels Horts) 

 

Figura 16. Secció tipus estació intermodal Quatre Camins, final de línia (Sant Vicenç dels Horts) 
 

5.6.4 TRAÇAT EN ALÇAT 

La major part de la rasant del traçat s’adapta en la mesura del possible a la rasant de la calçada 

de la configuració actual. A les voreres que ho requereixen es deprimeix la plataforma del 

tramvia 18 cm per posar-la a l’alçada de la calçada, i diferenciar millor així el pas del tramvia. 

El traçat en alçat s’ha realitzat mitjançant alineacions rectes enllaçades amb transicions 

parabòliques respectant, dins de les possibilitats de les rasants existents que defineixen els vials, 

els paràmetres mínims. El pendent màxim assolit en la línia no supera en cap cas el 50 ‰. 

A l’Annex 3 del present projecte, s’adjunta l’Apèndix Núm. 2 on es presenten els llistats del traçat 

en alçat dels tres eixos que defineixen la nova línia de tramvia. 
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5.7 VIA, SUPERESTRUCTURA DE VIA I VEHICLE 

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, el sosteniment dels vehicles 

amb un desgast mínim de conservació i el revestiment de la via. Segons la secció, aquest 

revestiment haurà de permetre la circulació de vehicles i de vianants o bé aportarà un caràcter 

ornamental. 

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. A més, és altament recomanable oferir un 

bon aïllament elèctric al sistema, com a conseqüència del perill de les esmentades corrents 

erràtiques. 

5.7.1 VIA 

L’ample de via entre cares internes de la xarxa és de 1.435 mm, és a dir, l’ample internacional 

amb carril continu soldat. 

El carril que es col·loca és el carril Ri55N, que és el disposat en tota la xarxa de Trambaix. 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 DTI-50-1/6-CR-Dre i DTI-50-1/6-CR-Esq. 

Les característiques d’aquest carril són les següents: 

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 2. Característiques del carril Ri 55 N 
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Figura 17. Carril Ri 55 N 

5.7.2 SUPERESTRUCTURA DE VIA 

Pel que respecta a la superestructura de via es manté anàlogament la solució emprada a les 

xarxes tramviàries existents, és a dir, la via en placa de formigó amb juntes especials pel 

recolzament de lloses, amb fixacions elàstiques i riostres alternades, elastòmer sota el patí, amb 

elements aïllants i elàstics entre el carril i el revestiment. Aquesta solució es basa en una secció 

típica composta per al damunt de la qual es disposa la posta de via Thyssen-Krupp (o similar) 

il·lustrada en la imatge següent, i que esta detallada a l’Annex 6: 

− 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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Figura 18. Esquema de la via Thyssen-Krupp 

Respecte el revestiments de la via, s’han previst les següents tipologies: 

− Paviment de pedra artificial, de llamborda o peces prefabricades, per a espais 

transitables per vianants, parades o punts singulars. 

− 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. 

− Gespa: es col·locarà en el tram inicial fins a la primera parada, aquesta inclosa. 

5.8 MATERIAL RODANT 

Els vehicles que recorren les línies del Trambaix són el model Citadis de Alstom sèrie 302, en la 

seva variant “Barcelona” (color verd mar i blanc). És una unitat de tramvia autòctona, amb dues 

cabines situades a cada extrem, feta d’alumini amb reforços d’acer i amb pis baix integral (a uns 

35mm del terra). 

Cada unitat consta de cinc mòduls articulats amb una longitud total de 32 m, una amplada de 

2,65 m i una alçada de 3,5 m. De les 12 portes d’accés, 4 estan dissenyades per a facilitar 

l’entrada i sortida de persones amb mobilitat reduïda. La capacitat de transport és de 300 

passatgers amb 64 seients i espais destinats a les bicicletes. A més de disposar de ventilació, aire 

condicionat i calefacció. 
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La seva acceleració mitjana és de 1,0 m/s2 i la velocitat màxima és de 70 km/h. L'equip de frenada 

consta de fre de servei (elèctric i mecànic), fre d'urgència (mecànic i electromagnètic), fre 

d'emergència (elèctric, mecànic i electromagnètic), i fre d'estacionament. La frenada incorpora 

un sistema antipatinatge i antilliscament. 

 

Figura 19. Model Citadis d'Alstom, sèrie 302 en la seva variant "Barcelona" 
 

5.9 PARADES 

Les parades de la nova línia que presenta aquest projecte seran idèntiques a les parades ja en 

funcionament de la xarxa del Trambaix, donat que línia de tramvia projectada està dissenyada 

amb els mateixos criteris que l’existent. 

El sistema haurà de ser totalment accessible i utilitzable per persones de mobilitat reduïda 

(PMR). El desnivell entre la plataforma de l’andana i la rasant del carrer es supera mitjançant 

rampes suaus que s’adapten a la normativa vigent relativa a la supressió de barreres 

arquitectòniques. 

5.9.1 ANDANA, PLATAFORMA D’ACCÉS i MARQUESINES 
 

Andana i plataforma d’accés 

Els condicionants bàsics de disseny d'aquesta plataforma han sigut: 

− Alçada respecte a les vies: 28 cm. 

− Establiment de dues rampes a les capçaleres de la plataforma. Amb pendent no superior 

al 8 %. 
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− Pavimentació anti-relliscant al llarg de tota la plataforma. 

− Diferenciació cromàtica de la vora de la plataforma per indicar l'accés al tramvia. 

− Diferenciació de les textures del paviment per senyalització d'itinerari per invidents 

(panot estriat). 

− Pendent transversal de l'andana (≈2 %) per el desguàs de l'aigua. 

− La longitud mínima absoluta d’andana serà presa en 32,57 m, ja que els tramvies que 

circulen actualment a la xarxa del Trambaix només es composen d’un comboi, però la 

longitud necessària per a 2 combois és 62,5 m mínim. 

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 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. 

L'estructura portant de la coberta constarà d'un nervi central o lateral (marquesines dobles o 

simples) construït a base de perfilaria d'acer inoxidable. El nervi metàl·lic, d'una amplada de 60 

cm, es dissenya de forma que resolgui el desguàs de la coberta i pugui servir com a plataforma 

de serveis per la reparació de la coberta i de les lluminàries dels bàculs. 

5.9.2 PARADES PREVISTES PER LA NOVA LÍNIA 

La longitud de les andanes per a una parada és de 67 m en terminals, i de 65 m en línia. La 

longitud mínima absoluta d'andana serà presa en 62,5 m en casos particulars d'inserció, i de 

32,57 m de manera excepcional (P05 de la Figura 20).  

L’ample mínim útil, en el cas d'andanes laterals (P05, P06 i P07 de la Figura 20), és 2,80 m i de 4 

m per a les andanes centrals. Tot i així, les parades centrals considerades en el projecte (P01, 

P02, P03, P04, P08  i P09 de la Figura 20) tenen una amplada total de 3,526 m imposada per 

l’amplada reservada al tramvia en aquest carrers. 
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ESQUEMA DE SITUACIÓ DE LES PARADES 

A continuació es mostra la localització de les parades al llarg del nou traçat tramviari. La distància 

entre parades que es considera òptima en nucli urbà es troba entre 400 i 600 m. Aquest és el 

cas entre les parades P04 – P05 / P06 i P07, les quals discorren a través del nucli urbà de molins 

de Rei. En àmbit interurbà es considera convenient augmentar aquest distanciament ja que la 

capacitat d’atracció esdevé inferior per tractar-se de zones on la densitat d’usuaris és menor: 

 

Figura 20. Esquema de situació de les parades 
 

Al Document II: Plànols, es poden consultar les seccions tipus de les parades previstes i el resultat 

de la distribució dels amples destinats per a cada utilitat (carrils de circulació, espai destinat a 

plataforma i parada, amplada de les voreres, etc). 

5.10 ELECTRIFICACIÓ I CATENÀRIA 

La tensió d’alimentació pels tramvies serà de 750 V en corrent continu. 

L’alimentació als grups tractors es farà mitjançant la línia aèria de contacte, connectada a les 

subestacions de tracció ubicades al llarg del traçat. Aquestes subestacions s’alimentaran d’una 

xarxa de 25 kV connectada en extrems a dues estacions receptores de Companyia diferents i 

independents entre si. 

Es dimensionarà el sistema per a la circulació de tramvies de 800 kW de potència, formats per 

dues unitats acoblades a 400 kW cadascuna. 
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5.10.1 ELECTRIFICACIÓ 

L’electrificació és el conjunt d’elements que proporciones corrent a la catenària. En el present 

projecte han estat considerades les següents característiques (veure Annex 7 per a informació 

més detallada): 

Instal·lació elèctrica 

L’anell de distribució d’energia elèctrica a 25 kV, per alimentació de les subestacions de tracció, 

s’alimentarà en extrems des de dues estacions receptores elèctricament fortes. Es contractarà 

una potència estimada de 12 MW a 25 kV, els quals podran ser subministrats indistintament des 

de ambdues receptores. 

Les dues estacions receptores estaran connectades a respectius centres de distribució, ubicats 

en edificis de dues de les subestacions, i que donaran subministrament elèctric a la xarxa de 

distribució de 25kV. 

Els centres de distribució estaran formats per les cel·les de mitja tensió de protecció, 

seccionament i mesura de l’energia consumida per la xarxa a 25 kV del tramvia. 

Xarxa de distribució a 25 kV 

Les estacions de tracció del nou sistema del tramvia estaran connectades entre si mitjançant na 

xarxa elèctrica de tipologia anell obert en extrems. 

La xarxa consistirà en una línia trifàsica de tensió nominal 25 kV, connectada en extrems als dos 

centres de distribució de la companyia, i el traçat de la qual seguirà el del tramvia, essent 

instal·lada en canalitzacions subterrànies paral·leles a la via. 

Subestacions de tracció 

Les subestació de tracció és la instal·lació en la qual es realitza la connexió dels trams de 

l'electrificació a la xarxa trifàsica de transport. La connexió de la subestació de tracció a la xarxa 

trifàsica es realitza mitjançant una línia aèria que connecta la subestació a una subestació de 

transport de xarxa. 

Les subestacions de tracció es controlen des del centre de control mitjançant un sistema de 

telecomandament. Això permet realitzar maniobres en diverses subestacions de manera 

coordinada. 

La disposició de les subestacions de tracció es realitzarà amb espai suficient per poder instal·lar 

dos grups transformador-rectificador amb unes dimensions de 16 x 11 metres. 
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S'instal·laran a més instruments de mesura, així com els elements de protecció necessaris per 

garantir la seguretat de la instal·lació davant elevades pujades de tensió o curtcircuits. 

5.10.2 CATENÀRIA 

El corrent arribarà als tramvies per mitjà d’un fil de contacte de catenària fet de coure de 

150mm2 segons EN 50-149. 

Els fils de catenària s’alimentaran a través d’armaris feeder, i cables de Cu de 240 mm2 

d’aïllament 1,8/3 kV, connectats al fil de contacte. 

En el tram superficial, el fil quedarà suspès mitjançant conjunts de suspensió de fil tramviari 

tipus “delta” consistents en dues grifes de fil de contacte que s’uneixen a dues plaques que 

pengen d’un cable sintètic de polièster recobert de poliamida. 

Aquest cable es suspèn de mènsules formades per barres amb nucli de resina de polièster 

reforçat amb fibra de vidre i recobertes de fibra. Aquestes mènsules, es fixaran als pals o bàculs 

de catenària en el seu tacó (part més allunyada del fil de contacte) mitjançant una ròtula de gir 

que els permetrà girar per a absorbir les dilatacions del fil, i es dotarà a les mènsules amb tibants 

formats per cables d’acer o parafil aïllant que es fixa al pal de catenària. 

 

Figura 21. Mènsula de la catenària 

5.10.3 ENLLUMENAT 

Els bàculs de suport de la catenària es faran servir per sustentar l’enllumenat públic quan 

s’escaigui. D’aquesta manera es redueix l’ impacte ambiental del conjunt per excés d’elements 

verticals. 

Elèctricament, el sistema d’enllumenat serà independent del de tracció del tramvia, ja que 

l’alimentació es realitzarà a baixa tensió. Cada tram entre parades s’alimentarà des dels quadres 
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de baixa tensió de les parades col·laterals. Els cables de baixa tensió s’instal·laran en 

canalitzacions subterrànies que seguiran el traçat de la via.  

Els nivells de disseny en quant a la lluminositat serà de 30 lux a les calçades i 15 lux a les voreres. 

Cada parada rebrà alimentació elèctrica de la xarxa local en baixa tensió. El quadre de baixa 

tensió de la para alimentarà tant l’enllumenat propi com els equips que incorporen (tele 

indicadors, màquines de billetatge, validadores, càmeres de vídeo...). Des d’aquest quadre 

també s’alimentarà el tram d’enllumenat viari corresponent i incorporarà l’autòmat de regulació 

de les lluminàries. 

5.11 INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS 

5.11.1 SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA 

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, de manera eficaç i 

establint 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. 

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. 

A l’Annex 8 es descriuen extensament els principis d’explotació així com els sistemes de 

senyalització i les característiques tècniques dels equipaments de via. 

5.11.2 SISTEMA DE COMUNICACIONS 

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

Trambaix, ja que, el perllongament de la línia es realitza mantenint els mateixos tipus 

d’instal·lacions i modes de funcionament present a la xarxa existent. 
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Aquest sistema consisteix en una xarxa SDH (Sincronouys Digital Hierarchy) d’intercanvi de 

paquets TCP/IP. Com bé es defineix 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. 

El sistema de control general de la xarxa de comunicacions està situat al PCC i des d’aquest punt 

es poden configurar i monitoritzar tots els elements de la xarxa.  

En l’Annex 9 es poden consultar els elements i les característiques que defineixen la xarxa troncal 

de comunicacions, amés dels diferents subsistemes de comunicacions. 

5.12 TRAÇAT DE L’ENLLAÇ VIARI 

En la part introductòria de l’Annex 10 del present projecte es descriuen i s’analitzen les 

característiques principals de l’enllaç viari existent Molins nord i es descriuen detalladament tant 

el traçat en planta com en alçat dels eixos que defineixen el nou enllaç viari previst. 

Les principals motivacions que generen la necessitat de modificar l’actual enllaç viari poden 

analitzar-se des de dos punts de vista: 

• Mobilitat: al igual que moltes altres infraestructures realitzades en el passat, el moment 

de ser construïdes, es va tenir en compte tan sols la circulació dels vehicles motoritzats. 

En els últims anys hi ha hagut molts canvis en el territori, i la creació de noves vies d’alta 

capacitat ha afavorit una forta disminució de la intensitat del trànsit que circula pel pont 

de la N-340. Per això, degut a una manca de previsió en el moment de la seva construcció 

i per l’actual diversificació del trànsit cap a altres vies, el pont pot ser “repensat” de tal 

manera que la plataforma de la línia del tramvia creï un espai reservat no només per a 

aquest, sinó també un espai segur i còmode pels vianants i ciclistes que puguin circular 

per ell, amb la finalitat de crear un itinerari entre Molins de Rei i els municipis de l’altre 

llera del riu sense necessitat de recórrer als vehicles a motor. 

• Gestió del trànsit: l’actual enllaç viari, mostrat en la Figura 22, presenta diversos 

moviments amb girs a esquerra (alguns regulats amb semàfors i altres no), amb els 

carrils d’espera corresponents, a més de la falta d’una connexió directe del ramal de 

sortida de la B-23 amb el nucli urbà del municipi venint en direcció Barcelona. Amés, 

aquesta tipologia d’enllaç no és compatible amb el pas de la línia del tramvia, degut als 
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diversos creuaments que existirien entre aquest i el tràfic rodat, amb els conseqüents 

problemes de seguretat viària.  

 

Figura 22. Situació general de l'actual enllaç viari Molins nord 
 

 

Figura 23. Traçat del tramvia previst a l'enllaç viari Molins nord (N-340) 
 

5.12.1 TRAÇAT PROPOSAT 

A l’Annex 1: Estudi d’alternatives es justifica la solució adoptada pel nou tipus d’enllaç viari. En 

la Figura 24 es mostren els eixos definits per a confeccionar el nou nus viari, format per les dues 

rotondes en peses situades a un nivell superior respecte la B-23, juntament amb els ramals que 

conflueixen a ambdues rotondes i el tram d’unió entre aquestes: 
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Figura 24. Eixos de definició del nou enllaç viari 
 

La descripció completa dels eixos es pot consultar en l’Annex 10, juntament amb la nova 

disposició dels carrils de circulació i on al final també es poden consultar els Apèndix Núm. 1 i 2 

que recullen els llistats tant en planta com en alçat respectivament. A més, el Document II: 

Plànols recull tots els paràmetres geomètrics característics. 

Amb tot, s’ha desenvolupat una solució geomètrica que busca l’objectiu de donar un millor 

servei i funcionalitat  l’enllaç, millorant condicions de seguretat i comoditat a l’usuari i als 

vianants, facilitant la realització de tots el moviments possibles a l’enllaç i considerant, amés, la 

necessitat del pas de la nova línia de tramvia. 

Es defineixen dues rotondes (Eix 1 i 2) de diàmetre 50 m, per la línia blanca exterior, amb una 

calçada de 8 m d’amplària, i amb dos secciones diferenciades: una formada per un voral exterior 

de 0,5m i berma de 0,75m i l’altra formada per un voral exterior de 0,5 m i una vorera de 2m 

d’amplària.  
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5.12.2 PARÀMETRES DE DISENY 

A continuació es distingeixen les característiques de disseny de les diferents tipologies de vials 

que constitueixen el nou enllaç viari, a efectes de l’aplicació de la Norma 3.1-IC vigent i, atenent 

a les seves característiques essencials: 

ROTONDES 

EIXOS 1 i 2 
PLATAFORMA SENSE VORERA (m) 

GORGERA VORAL 
INTERIOR CARRILS VORAL 

EXTERIOR BERMA 

1 0,5 4 + 4 0,5 0,75 
1 

Taula 3. Configuració de la plataforma (sense vorera) dels eixos 1 i 2 

EIXOS 1 i 2 
PLATAFORMA AMB VORERA (m) 

GORGERA VORAL 
INTERIOR CARRILS VORAL 

EXTERIOR VORERA 

1 0,5 4 + 4 0,5 2 
 

Taula 4. Configuració de la plataforma (amb vorera) dels eixos 1 i 2 

RAMALS DE CONNEXIÓ ENTRE LA N-340 I LA B-23 O C-1413 

EIXOS 4, 6, 7 i 9 
PLATAFORMA (m) 

BERMA VORAL 
INTERIOR CARRIL / CARRILS VORAL 

EXTERIOR BERMA 

1 1 4 / 3,5 + 3,5 2,5 1 
 

Taula 5. Configuració de la plataforma dels eixos 4, 6, 7 i 9 

RAMALS D’UNIÓ ENTRE LES DUES ROTONDES 

EIXOS 5 / 10 
PLATAFORMA (m) 

VORAL ESQUERRE CARRILS VORAL DRET VORERA 
EXTERIOR 

0,8 / 0,25 3,5 + 3,5 1,2 / 0,25  - / 2  
 

Taula 6. Configuració de la plataforma dels eixos 5 i 10 
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RAMAL SOBRE EL PONT DEL RIU LLOBREGAT 

EIX 8 
PLATAFORMA (m) 

VORAL ESQUERRE CARRILS VORAL DRET 
0,25 (3 + 3) + (3 + 3) 0,25 

 

Taula 7. Configuració de la plataforma de l’eix 8 

RAMAL DE L’AVINGUDA VALÈNCIA 

EIX 3 
PLATAFORMA (m) 

VORERA ESQUERRE CARRILS VORAL DRET 
3 3 i 3 0 a 3 

 

Taula 8. Configuració de la plataforma de l’eix 3 

En el Document II: Plànols, es poden consultar les seccions tipus definides per cada eix i per cada 

cas concret. 

5.13 MOVIMENT DE TERRES 

A l’Annex 11 s’inclou l’estudi del moviment de terres del present projecte. 

Degut als condicionants de l’àrea objecte d’estudi on es preveu realitzar el nou enllaç viari i, 

sobretot a la presència dels vials existents corresponents a l’actual enllaç, no resulta possible 

compensar els volums de terres (desmunt i terraplè) i, per tant, es requerirà l’aportació de terres 

per a la formació dels terraplens.  

D’altra banda serà necessari també l’aportació de materials que no es poden obtenir de la pròpia 

obra, com sòls seleccionats per a la formació de l’esplanada millorada, tot-ú artificial i àrids per 

a mescles bituminoses i formigons. En l’Annex 2: Geologia i Geotècnia es realitza un anàlisi de la 

localització dels jaciments i pedreres pels materials d’aportació que seran necessaris per la 

realització del present projecte. 

Tanmateix, en l’Annex 14: Ferms, juntament amb l’anterior annex mencionat, s’ha considerat 

que per la presència que la majoria de vials existents, que es troben en terraplè, van ser 

executats amb sòls de tipus tolerable (0) i, a la vegada, que l’esplanada natural està constituïda 

també per sòls tolerables per tractar-se de materials d’aportació durant la construcció de la 

infraestructura actual. 

Per tant, per la formació de la nova esplanada, seguint una de les solucions proposades a la 

normativa, serà necessari col·locar sobre el sòl tolerable terres de préstec o aportació per tal de 
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formar una capa de 30 cm de gruix de sòl seleccionat (tipus 2) i una capa de sòl estabilitzat “in 

situ” amb ciment (S-EST 3) de 30 cm de gruix. 

En la següent taula es resumeix el balanç total de volum de terres durant la realització de l’obra 

lineal prevista en el present projecte. 

RESUM DEL MOVIMENT DE TERRES 
Actuació Volum (m3) 

Excavacions 
Terra vegetal 3.654,1 

Desmunt 5.149,5 
Sòl inadequat (saneig/ferms) 5.215,3 

Terraplens 
Total material necessari 7.073,7 

Material d'obra 5.149,5 
Material de préstec 1.924,2 

Estesa de terra vegetal 344,7 
Sobrant de terra vegetal 3.309,4 

Transport a abocador 5.215,3 
Sòl seleccionat (tipus 2) d'aportació 3.593,7 
Sòl estabilitzat (S-EST 3) d'aportació 3.506,4 

Tot-ù artificial de préstec 3.266,3 
 

Taula 9: Balanç total de volum de terres 

En l’Annex 2: Geologia i geotècnia es recullen diversos jaciments i pedreres pròximes a la zona 

àmbit d’estudi a les quals es possible recórrer per tal d’obtenir els materials d’aportació 

necessaris per a la realització de l’obra. En l’Annex 20: Gestió de residus s’han identificat els 

possibles punts que poden realitzar la funció d’abocador dels materials sobrants. 

5.14 FERMS 

A l’Annex 14 es justifiquen i detallen les seccions de ferm adoptades al present projecte, que 

s’han determinat a partir de la categoria de trànsit resultant T1 o T2 segons el vial (veure Annex 

13 de Trànsit). 

5.14.1 DEFINICIÓ DE NOVES ESPLANADES 

A continuació es mostra en la següent taula un resum de la composició que tindrà l’esplanada: 

TIPUS DE MATERIAL SÍMBOL GRUIX MÍNIM 
Reg de curat C60B3 CUR 

Sòl estabilitzat "in situ"  S-EST 3 30 cm 
Sòl seleccionat 2 30 cm 
Sòl tolerable 0 Actual (Variable) 

 

Taula 10. Composició de l’esplanada 
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5.14.2 DEFINICIÓ DE LES SECCIONES DEL FEMR 

A continuació es mostra de manera resumida la disposició de la secció tipus del ferm: 

 

VIALS AMB CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT T1 

CAPA TIPUS GRUIX 
Trànsit AC 16 surf 50/70 S 5 cm 

Reg d'adherència C60B3 ADH 
Intermèdia AC 22 bin 50/70 S 7 cm 

Reg d'adherència C60B3 ADH 
Base AC  22 base 50/70 G 13 cm 

Reg d'emprimació C50BF4 IMP 
Base granular Tot-ú artificial 25 cm 

 

Taula 11. Secció tipus del ferm dels carrils (Categoria trànsit pesat T1) 

 VORALS: 

CAPA TIPUS GRUIX 
Trànsit AC 16 surf 50/70 S 5 cm 

Reg d'adherència C60B3 ADH 
Intermèdia AC 22 bin 50/70 S 10 cm 

Reg d'emprimació C50BF4 IMP 
Base granular Tot-ú artificial drenant 10 cm 
Base granular Tot-ú artificial 25 cm 

 

Taula 12. Secció tipus del ferm dels vorals d’ample > 1,25 m (Categoria trànsit pesat T1) 

 

VIALS AMB CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT T2 

CAPA TIPUS GRUIX 
Trànsit AC 16 surf 50/70 S 5 cm 

Reg d'adherència C60B3 ADH 
Intermèdia AC 22 bin 50/70 S 7 cm 

Reg d'adherència C60B3 ADH 
Base AC  22 base 50/70 G 8 cm 

Reg d'emprimació C50BF4 IMP 
Base granular Tot-ú artificial 25 cm 

 

Taula 13. Secció tipus del ferm dels carrils (Categoria trànsit pesat T2) 
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VORALS: 

CAPA TIPUS GRUIX 
Trànsit AC 16 surf 50/70 S 5 cm 

Reg d'emprimació C50BF4 IMP 
Base granular Tot-ú artificial 15 cm 
Base granular Tot-ú artificial 25 cm 

 

Taula 14. Secció tipus del ferm dels vorals d’ample > 1,25 m (Categoria trànsit pesat T2) 

ESTUCTURA DELS FERMS DE REFORÇ 

CAPA TIPUS GRUIX 
Trànsit AC 16 surf 50/70 S Variable (màx 5 cm) 

Reg d'adherència C60B3 ADH 
 Ferm Actual  

 

Taula 15. Secció tipus de reforç del ferm existent 

5.15 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

A l’Annex 12 del present projecte es justifica el dimensionament de les obres de drenatge. 

A grans trets, la instal·lació d’aigües pluvials consisteix en uns embornals i reixes interceptores 

que introdueixen les aigües en el col·lector. D’aquí l’aigua es transporta mitjançant 

canalitzacions de PVC als pous de registre, que permeten la neteja i registre de la instal·lació que 

es connectarà amb el sistema de drenatge existent. 

Es construiran també cunetes al peu del talussos que es connectaran amb els sistema de 

drenatge existent 

Al Document II: Plànols es presenta la planta de situació dels elements de drenatge que formen 

el sistema. 

5.16 PLA D’OBRA  

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 

paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, 

s’elabora l’Annex de Pla d’Obra, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible 

desenvolupament de les obres. 

En el projecte que ens ocupa s’ha estimat un període aproximat 18 mesos com a període 

orientatiu necessari per executar totes les obres. 
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5.17 SERVEIS AFECTATS I EXPROPIACIONS 

S’han estudiat dins el projecte les afeccions i reposicions dels diferents serveis existents que es 

detallen a l’annex número d’Expropiacions i Serveis Afectats i als corresponents plànols del 

Document II. 

Els serveis que queden afectats són els següents: 

• Línia telefònica

• Línia de fibra òptica

• Enllumenat públic

D’altra banda s’ha realitzat una primera valoració del valor que suposa l’expropiació dels 

terrenys classificats com a sòl urbà per on este previst inserir la plataforma tramviària. 

6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus del present projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC-BEDEC (2016), 

realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%. 

7. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL

En l’Annex 21, s’exposen les mesures correctores i de prevenció. Ja que l’impacte sobre els 

diferents elements del medi es poden generar durant la fase de construcció així com en la 

d’explotació, aquestes mesures preventives, protectores i correctores es diferenciaran en funció 

de la fase d’obra i de la fase d’explotació, amb l’objectiu de causar la mínima afectació possible 

sobre el medi ambient. 

8. SEGURETAT I SALUT

Es presenta l’estudi de Seguretat i Salut a l’Annex número 17 de la memòria, on es fa un anàlisi 

pormenoritzat dels riscos de l’obra. 

El pressupost d’execució material resultant del Pla de Seguretat i Salut és 1.410.850,81€ que 

s’incorpora com a partida alçada en el pressupost de les obres. 
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9. GESTIÓ DE RESIDUS

L’annex número 18 de gestió de residus té per objecte definir les principals mesures de 

prevenció per dels residus a l’obra. Les actuacions de prevenció que han de desenvolupar-se 

estan orientades a aconseguir disminuir la quantitat de residus produïts (prevenció quantitativa) 

i reduir la seva toxicitat o perillositat (prevenció qualitativa). 

10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a l’execució 

de les obres. A l’annex 19 queda reflectit les principals unitats d’obra a controlar.  

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaig no previstos inicialment a la proposta del 

pla de control de qualitat. 

11. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

El present projecte consta dels quatre documents següents : 

DOCUMENT I: MEMÒRIA 

Annexos a la Memòria: 

1. Estudi d’Alternatives

2. Geologia i geotècnia

3. Traçat del tramvia

4. Parades

5. Urbanització

6. Superestructura de la via

7. Electrificació i catenària

8. Senyalització i seguretat del sistema ferroviari

9. Sistema de comunicació

10. Traçat de l’enllaç viari

11. Moviment de terres

12. Climatologia, Hidrologia i Drenatge

13. Trànsit

14. Ferms

Memòria  44 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

15. Expropiacions i serveis afectats

16. Pla d’obra

17. Estudi de seguretat i salut

18. Gestió de residus

19. Control de Qualitat

20. Mesures correctores d’impacte ambiental

21. Justificació de preus

22. Documentació fotogràfica

DOCUMENT II: PLÀNOLS 

1. Localització

2. Traçat en planta del tramvia

3. Perfils longitudinals del tramvia

4. Seccions tipus tramvia

5. Planta d’ordenació del tramvia

6. Planta de topografia de l’enllaç viari

7. Planta general: Enllaç viari actual

8. Planta general de l’enllaç viari

a. Planta

b. Encaix fotogràfic

9. Traçat en planta de l’enllaç viari

a. Situació d’eixos

b. Detall eixos

10. Perfils longitudinals de l’enllaç viari de l’enllaç viari

11. Perfils transversals de l’enllaç viari

12. Seccions tipus de l’enllaç viari

13. Serveis afectats

DOCUMENT III: PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT IV : PRESSUPOST 
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12. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

13. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 49.630.298,95

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 49.630.298,95....................................................... 6.451.938,86

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 49.630.298,95.......................................................... 2.977.817,94

Subtotal 59.060.055,75

21 % IVA SOBRE 59.060.055,75.......................................................................................... 12.402.611,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 71.462.667,4671.462.667,46

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-UN MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS )

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE............................................................... 71.462.667,46

PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS......................................................................... 6.827.860,00

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ...................................... 78.290.527,46€

El pressupost per al coneixement de l'administració ascendeix a ( SETANTA-VUIT MILIONS DOS-CENTS 
NORANTA  MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS )

Barcelona, setembre de 2016

L'autor del projecte

David Alentorn Mezquida 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex, tindrà com a objectiu definir les característiques principals de la nova línia de 

tramvia contemplant les diferents possibilitats de sistemes de explotació que permeten aquest 

tipus de transport. Es justificarà també els límits i la ubicació de l’estació terminal de la línia i es 

plantejarà la necessitat o no de modificar i/o realitzar noves estructures tenint en compte 

l’avaluació de diferents alternatives de traçat. 

Un cop definides les característiques principals de la línia s’analitzaran els arguments a favor i 

en contra de les alternatives que es plantejaran en base al traçat de la línia de tramvia i es 

determinarà quina és la més adequada per oferir el millor servei possible.. 

D’altra banda, un cop seleccionat el traçat, caldrà determinar la disposició més adient dels 

elements més importants que participen en la concepció i el traçat de l’alternativa escollida. 

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

2. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA LÍNIA 

L’objectiu fonamental d’una xarxa de tramvia és satisfer la demanda de transport en les millors 

condicions de seguretat i de confort. A més, ha de donar un servei atractiu i amb altes 

prestacions, de manera que justifiqui les inversions que requereix. Per això s’han d’identificar 

els pols i corredors d’atracció de demanda que assegurin l’ús del servei per part dels usuaris.  

En aquest apartat es definiran les característiques generals del perllongament de la nova línia 

per tal que es garanteixin els diferents trets característiques de qualsevol transport públic: 

 Seguretat 

 Regularitat 

 Rapidesa 

 Confort 

 Generació de demanda 

2.1 IDENTIFICACIÓ I UBICACIÓ DELS LÍMITS DE LA NOVA LÍNIA 

2.1.1 ORÍGEN DEL TRAÇAT 

El projecte del perllongament de la línia de tramvia entre Sant Feliu de Llobregat i l’estació de 

Quatre Camins es tracta d’una actuació contemplada en el PDI 2011-2020, en la qual es proposa 

l’ampliació de la línia actual T3 del Trambaix pel centre urbà de Sant Feliu de Llobregat (capital 
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de comarca del Baix Llobregat) i Molins de Rei, fins arribar a l’estació intermodal dels FGC. No 

obstant això, aquesta actuació depèn del projecte de soterrament de les vies de tren que 

actualment transcorren a cel obert a través de la població de Sant Feliu de Llobregat i que creen 

la necessitat de creuar-les a través de passos inferiors i passarel·les. Tal projecte, a l’espera de 

la seva execució, “és una actuació conveniada amb el Ministeri de Foment i indispensable per al 

perllongament de la línia T3 del tramvia (actuació XT03)”, segons s’apunta en el mateix PDI. És 

per això que, en el present projecte, no es resoldrà el desenvolupament del traçat per el centre 

de la capital de comarca, sinó que l’origen d’aquest es situarà a partir de la confluència de les 

possibles alternatives de traçat estudiades en altres estudis, on totes elles coincideixen en l’inici 

del polígon industrial El Pla (situat a les afores del nucli urbà de la població). 

 

Figura 1. Plànol de situació dels municipis dins l'àmbit d'estudi 

 

2.1.2 DESENVOLUPAMENT DEL TRAÇAT 

Un cop definit el punt d’inici de traçat i, tenint en compte les principals poblacions i nodes de 

generació de la demanda, s’han d’establir els límits per on es desenvoluparà aquest fins a 

l’estació terminal. Així doncs es poden contemplar dos possibles corredors que transcorren per 

diferents poblacions (Figura 1). 
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Per una banda, existeix la possibilitat de realitzar una obra de pas propera al nucli urbà de la 

capital de comarca que permeti creuar la llera del riu Llobregat i realitzar l’extensió de la línia a 

través de la població de Sant Vicenç dels Horts, seguint l’actual carretera BV-2002 amb la 

possibilitat d’ampliar el traçat a través de la N-II fins a Pallejà (Corredor A). Aquesta opció 

requereix la necessitat de construir una important infraestructura d’alt cost econòmic pel que 

fa al seu pas pel riu Llobregat per permetre així la connexió entre dues poblacions properes a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, deixant però sense servei completament o parcialment 

l’àrea industrial entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei així com la connexió amb aquesta 

darrera població. Són aquests motius els que justifiquen la seva dificultat de realització i 

l’atracció d’una demanda baixa respecte l’altra opció. 

D’altra banda, es pot contemplar un corredor que permeti la prolongació de la línia de tramvia 

connectant la població de Sant Feliu de Llobregat, a través de l’àrea industrial que forma part 

tant del municipi de Sant Feliu com el de Molins de Rei (Corredor B). Aquest contempla el pas 

pel nucli urbà de Molins de Rei i a més, aprofitant o no l’actual obra de pas que creua la llera del 

riu Llobregat (N-340), pot realitzar la connexió amb el límit nord de Sant Vicenç dels Horts. A 

partir d’aquesta zona existeix la possibilitat de seguir el traçat fins a Pallejà, de la mateixa 

manera que en l’altre corredor. Així doncs, el Corredor B serà considerat com a referència per 

la definició de les alternatives de traçat considerades en el present annex. La seva justificació ve 

donada en els següents paràgrafs. 

Actualment, l’oferta de transport públic que recorre a través d’aquestes poblacions (Sant Feliu, 

Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts) es basa en una línia d’autobusos interurbans que 

presenten una freqüència baixa i que ofereixen un servei poc atraient pels usuaris que han de 

realitzar aquest tipus de desplaçaments transversals, és a dir, de caràcter no radial respecte la 

ciutat de Barcelona. Aquests es veuen condicionats a fer ús, principalment, del vehicle privat 

degut a que les connexions entre els municipis situats a cada costat del riu Llobregat són 

únicament del tipus viàries.  

En aquest context, el perllongament del Trambaix pot comportar notables beneficis socials i 

avantatges en la mobilitat dels municipis on s’assenta l’actuació, oferint una alternativa de 

transport públic eficient i més accessible pels usuaris. A més, pretén fer disminuir el tràfic del 

transport privat, així com la congestió en les hores puntes que es produeix en els trams de 

l’antiga N-340 que passen pels nuclis urbans de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. 
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2.1.3 UBICACIÓ DEL FINAL DE LA LÍNIA 

La decisió d’on ubicar l’estació terminal és de vital rellevància ja que té un efecte directe en la 

definició del límit d’atracció del servei i, alhora, condiciona la longitud total del traçat i, com a 

conseqüència, té un efecte rellevant en el cost econòmic de la infraestructura. 

Tenint en compte el corredor escollit (Corredor B), es poden considerar diverses zones on ubicar 

el final de línia (Figura 2): 

a) A l’interior de la població de Molins de Rei: Aquesta opció permetria donar solució als 

desplaçaments interurbans entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, a més de donar 

continuïtat a l’actual xarxa del Trambaix. No requereix cap tipus d’obra complicada 

(sense tenir en consideració el possible soterrament de les vies de tren per Sant Feliu de 

Llobregat) però, a la vegada, no resolt l’actual problema de mobilitat entre ambdós 

costats de la llera del riu Llobregat, on l’oferta de transport públic és limitada. 

b) Al nord de la població de Sant Vicenç dels Horts: Considerant aquesta solució, el 

problema de comunicació entre els municipis d’ambdues bandes dels riu, queda resolta 

parcialment; la principal problemàtica que presenta és la dificultat de traçat per ubicar 

la parada terminal de tramvia pròxima a l’estació de FGC – Can Ros, situada a l’interior 

de Sant Vicenç dels Horts i així facilitar la connexió de la població de Pallejà realitzant 

l’intercanvi FGC - Tramvia. Requereix, per tant, resoldre el pas per l’enllaç viari de tipus 

trèvol (entre la N-340 i la N-II) si es pretén fer ús de l’actual obra de pas sobre el riu 

Llobregat (N-340), o bé, realitzar una nova estructura dedicada a la circulació exclusiva 

del tramvia i vianants per creuar la llera del riu. 

c) A l’estació intermodal de FGC – Quatre Camins: Aquesta alternativa considera la 

ubicació de l’estació terminal en un punt intermedi entre les poblacions de Sant Vicenç 

dels Horts i Pallejà, concretament a l’intercanviador de FGC – Quatre Camins. De la 

mateixa manera que les opcions b) i d), dóna solució als desplaçaments transversals 

entre les poblacions a banda i banda del riu Llobregat i permet l’opció de fer ús de 

l’actual obra de pas (N-340). A més, existeix alguna alternativa de traçat que pot donar 

servei tant al polígon industrial Quatre Camins, situat al límit nord de Sant Vicenç dels 

Horts, com també a la zona sud del polígon industrial Pallejà. Per últim, cal dir que 

aquesta solució va en consonància amb la voluntat de la Generalitat de potenciar encara 

més l’actual estació intermodal de Quatre Camins, on realitzen parada un gran número 

d’autobusos que donen servei a poblacions més llunyanes com Corberà de Llobregat, 

Vallirana i Cervelló, entre d’altres. 
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d) A l’interior de la població de Pallejà: És l’alternativa que presenta un major recorregut i 

per tant un major cost econòmic. Permet una comunicació directa, sense necessitat de 

transbords, des de l’actual final de línia, a l’entrada de Sant Feliu, fins a Pallejà resolent 

la problemàtica dels desplaçaments transversals entre les poblacions d’ambdues 

bandes del riu Llobregat. La seva capacitat de generació de demanda depèn molt del 

traçat que es realitzi, plantejant el pas o no per la població de Sant Vicenç dels Horts o  

la ubicació d’una parada a l’estació de FGC – Quatre Camins. Considerant aquest darrer 

cas, suposaria “duplicar” l’actual línia de ferrocarrils entre Pallejà i el polígon industrial 

de Quatre Camins, encara que permetria la possibilitat de situar alguna parada 

intermèdia entre aquests dos punts per tal de donar servei al polígon industrial Pallejà. 

 

Figura 2. Alternatives d’ubicació del final de línia 

 

Així doncs, l’alternativa c), que consisteix en ubicar l’estació terminal de la nova línia en l’actual 

intercanviador de FGC – Quatre Camins, es considera com la més adient, ja que aquesta opció, 

a diferència de l’alternativa a), resol la falta de serveis de connexió pels desplaçaments 

transversals a banda i banda del riu Llobregat, però ho fa amb una major facilitat constructiva 
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(respecte l’alternativa b), mantenint un bon nivell de generació de la demanda i sense necessitat 

d’optar per l’opció que requereix una major longitud de la línia (alternativa d). 

2.2 DEFINICIÓ DEL SISTEMA D’EXPLOTACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA 

Els sistemes de tramvia es caracteritzen en general per discórrer en superfície en la major part 

del seu recorregut, recorrent a solucions en túnel o viaducte en els encreuament de la xarxa 

viària amb altres infraestructures més significatives, per accedir al centre de ciutats per 

exigències de la trama urbana i l’ús del sòl o bé, per supera fronteres físiques com poden ser el 

cas dels rius. 

L’evolució del sistema tramviari a les ciutats ha portat a la diferenciació de tres tipologies 

d’infraestructura tramviària, segons el seu nivells de segregació respecte el trànsit viari, que 

tenen efecte directe sobre aspectes importants en el transport públic, com són la regularitat del 

sistema, la velocitat comercial, la seguretat i confort i l’efecte que té el sistema sobre la circulació 

viària existent. 

A continuació, es defineixen i analitzen breument les diferents tipologies d’infraestructura 

tramviària per tal de justificar aquella més adient pel present projecte: 

 Infraestructura no segregada: Aquesta tipologia es basa en la disposició de les vies del 

tramvia sobre la mateixa calçada de circulació de les vies públiques, en les quals el 

transport col·lectiu conviu amb la resta del trànsit viari, per tant la seva inserció en la 

trama urbana es de fàcil realització i amb un cost constructiu i econòmic molt contingut. 

Donada la seva disposició, el sistema depèn del trànsit present i per tal raó, difícilment, 

supera els 15 km/h de velocitat comercial. A més, degut a les interferències amb el 

trànsit, la regularitat és baixa depenent molt de la congestió de vehicles i amb una 

capacitat limitada (entorn els 6.000 pax/hora/sentit). 

 

Figura 3. Infraestructura no segregada. Graz (Àustria) 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 1: Estudi d’alternatives  9 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

 Infraestructura parcialment segregada: Es parla d’aquesta tipologia en els casos on el 

quals la plataforma del tramvia està separada físicament de la resta del trànsit 

(mitjançant voreres, desnivells, etc) però amb els encreuaments a nivell respecte els 

vehicles i vianants. En aquests casos, el transport públic pot assolir velocitats comercials 

superiors a les del vehicle privat (entorn els 20 km/h), i per tant es presenta com un 

transport competitiu respecte aquest últim, ja que pot assolir freqüències majors i 

millora la seva capacitat respecte la primera tipologia. 

 

Figura 4. Infraestructura parcialment segregada. Trambaix 

 

 Infraestructura completament segregada: En aquest cas la plataforma del tramvia és 

totalment independent a la resta de transports o usuaris, sense encreuaments a nivell 

amb vehicles o vianants. Permet explotar al màxim les característiques favorables del 

transport ferroviari però, la seva plataforma totalment segregada condiciona molt la 

inserció del traçat en la trama urbana. Per tant, aquesta solució només es pot tenir en 

consideració en trams de característiques concretes com el desenvolupament en trams 

interurbans i en túnel o viaducte. 

 

Figura 5. Infraestructura completament segregada. París (França) 
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Per l’elecció del tipus d’infraestructura tramviària que s’utilitzarà en el present projecte és 

necessari tenir en compte diversos factors.  

En primer lloc, cal considerar que el present projecte preveu la prolongació de l’actual línia T3 

del Trambaix, la qual finalitza a l’entrada del municipi de Sant Feliu de Llobregat. Per qüestions 

constructives i de preservar la mateixa imatge per la totalitat de la xarxa del tramvia, és adient 

contemplar la possibilitat d’introduir els mateixos criteris de disseny adoptats en tota la línia 

actualment en funcionament, així com tots el elements bàsic que l’integren; això inclou no 

només una infraestructura parcialment segregada, sinó que també el tipus i superestructura de 

via, senyalització, etc. 

En segon lloc, el fet de considerar el tipus d’infraestructura no segregada suposa la introducció 

d’una tipologia de sistema de transport públic escassament estès en les xarxes modernes de 

tramvies que es troben en funcionament en tot l’Estat Espanyol; aquesta tipologia 

d’infraestructura és molt poc compatible amb la majoria de nuclis urbans que caracteritzen les 

ciutats espanyoles, on la presència d’un trànsit viari considerable i els problemes de congestió 

que en deriven dificulten encara més la convivència entre els dos tipus de transport. 

En tercer lloc, per raons de seguretat es descarta també la primera tipologia definida, ja que 

augmenta considerablement el risc d’accidents, no només amb vehicles rodats sinó que també 

amb els vianants. 

 Per últim, el fet de considerar com a solució més adient i de manera general, la infraestructura 

parcialment segregada, és una condició obligada per tal de no introduir elements de diferent 

tecnologia a la què actualment es troba en funcionament i de no dificultar el funcionament i 

tasques de manteniment del sistema en ús. 

Així doncs, es considerarà com a solució general el tipus d’infraestructura tramviària parcialment 

segregada, sense descartar la possibilitat de realitzar trams on es realitzi la segregació total de 

la circulació quan les condicions ho permetin o siguin favorables a aquesta tipologia. 

2.3 IDENTIFICACIÓ DE LES ESTRUCTURES EXISTENTS I NECESSITAT DE MODIFICACIÓ 

O REALITZACIÓ DE NOVES ESTRUCTURES 

En aquest apartat s’analitzaran les estructures existents susceptibles de ser utilitzades per 

resoldre el traçat del tramvia així com l’anàlisi de la modificació o realització de noves 

estructures que permetin contemplar la factibilitat d’alguna de les alternatives de traçat 

considerades en els següents capítols del present annex. 
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Tenint en compte el corredor seleccionat en l’apartat 2.1.2 i la ubicació més adient del final de 

línia (apartat 2.1.3) existeix únicament una via de pas present que resol la necessitat de 

desplaçament entre les dues lleres del riu Llobregat. Aquesta té el seu origen al límit de l’àrea 

urbana de Molins de Rei , on coincideix amb l’inici de la N-340 en direcció Sant Vicenç dels Horts, 

i finalitza un cop s’ha travessat el riu. La connexió entre ambdós municipis situats a cada banda 

del riu està resolta per dues obres de fàbrica.  

La primera, forma part de l’actual enllaç viari Molins Nord i permet el pas per sobre la B-23 amb 

un pont d’aproximadament 70 metres de llum construït amb dos taulers; un format per quatre 

carrils de circulació (tres dels quals en sentit Molins de Rei) i l’altre amb dos carrils de circulació 

que proven del ramal de sortida de la B-23 i que permeten només la circulació cap a Sant Vicenç 

dels Horts. La complexitat i la configuració d’aquest enllaç, que comporta certes limitacions de 

circulació amb algun dels moviments possibles impedits, seran analitzats més endavant en el 

present annex. 

La segona obra de fàbrica es desenvolupa sobre gran part de la llera del riu Llobregat. Aquesta 

presenta unes dimensions molt superiors a la primera i en realitat està formada per dos ponts. 

Un d’aproximadament 255 metres de llum que travessa el riu  i la línia d’AV Barcelona – Madrid, 

format per dos taulers amb tres o quatre carrils segons el sentit de circulació (encara que amb 

la mateixa amplada pels dos taulers) i l’altre, d’aproximadament 37 metres de llum i format per 

un únic tauler, que resol el pas de la N-340 per sobre de l’A-2. 

 

Figura 6. Situació de les estructures existents 

 

La congestió de trànsit característica d’aquets tram de la N-340, en la seva proximitat a Molins 

de Rei, s’ha vist molt alleugerida per l’actuació de la nova variant de Cervelló i Vallirana, 
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actualment ja operativa fins a Cervelló. Per tant, l’actual N-340 presenta una intensitat de trànsit 

més baixa que permet la possible construcció d’una línia de tramvia aprofitant part de l’amplada 

de les obres de pas prèviament esmentades, sense necessitat d’ampliar o modificar cap de les 

estructures existents que constitueixen aquesta via de pas entre les bandes del riu Llobregat. 

La necessitat de la realització de noves estructures s’exposa en el següent capítol tenint en 

compte les possibles alternatives de traçat avaluades. 

 

3. DEFINICIÓ DE LES ALTERNATIVES 

En el present apartat es definiran, valoraran i compararan les diferents alternatives possibles 

mitjançant un anàlisi multicriteri, que permeti tenir en compte tant factors econòmics com els 

ambientals i socials. Per tal d’analitzar i seleccionar l’alternativa més adequada, es realitzarà un 

anàlisi del corredor global dividit en 3 trams, amb diferents alternatives de pas possibles per 

cada un. 

3.1 ALTERNATIVA 0  

Aquesta alternativa consisteix en no realitzar cap tipus d’actuació sobre la situació actual. 

Contempla, per tant, el manteniment dels serveis existents de transport públic presents en 

l’àmbit d’actuació del projecte. Com ja s’ha indicat precedentment, aquests serveis es basen 

únicament en una xarxa de línies d’autobusos interurbans que recorren les diferents poblacions 

contemplades en el present projecte. 

Considerar aquesta alternativa permet tenir en compte la situació actual de mobilitat que serà 

l’alternativa de referència en l’anàlisi multicriteri realitzat. 

Abans de descriure els diferents trams considerats en el present projecte, es presenta en la 

següent figura una vista general en planta del traçat de les alternatives avaluades i la divisió dels 

3 trams (A, B i C) en què s’ha dividit el corredor global que contempla el perllongament de 

l’actual línia T3 del Trambaix, amb estació terminal (Sant Feliu / Consell Comarcal) a les afores 

del nucli urbà de la capital de comarca: 
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Figura 7. Alternatives de traçat 

 

A mode de resum, en la Figura 8 s’exposen les principals alternatives pel pas del tramvia a través 

del nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat. Aquest primer tram, que té com a origen l’actual final 

de línia T3 del Trambaix, es considera fora de l’àmbit del present projecte com bé s’ha 

argumentat en la introducció d’aquest annex. Les alternatives que ens mostren són resultat del 

diversos estudis ja realitzats: 

 

Fent referència al PDI 2011-2020, la solució que es preveu més adequada és la d’aprofitar el 

soterrament de les vies de tren que actualment transcorren a cel obert a través de la població. 

Aquest soterrament generarà un espai idoni per la implementació de la línia tramviària, amb 

una longitud de recorregut menor i oferint una cobertura en l’eix més cèntric i poblat de la ciutat. 

Permetrà també la creació d’un intercanviador Bus – Tren – Tramvia – Vehicle privat en un punt 

neuràlgic de la ciutat. Tot i així, es troba condicionada per la realització de les obres de 

soterrament i presenta un alt cost econòmic, raó per la qual dificulta la seva execució per falta 

de pressupost. 
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Figura 8. Alternatives de traçat pel nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat 

 

Un cop mostrades les alternatives que resolen el pas pel nucli urbà de Sant Feliu, es procedeix a 

la definició dels trams que formen part de l’àmbit d’actuació d’aquest projecte. 

3.2 TRAM A 

El tram inicial del recorregut del present estudi es situa, com ja s’ha indicat precedentment, en 

la confluència de les diferents alternatives que resolen el pas de la nova línia de tramvia per 

l’interior del centre urbà de Sant Feliu de Llobregat. Aquest punt correspon a l’inici del polígon 

industrial El Pla, a través de la carretera de Laureà Miró (antiga N-340). El tram inicial finalitza 

en l’entrada al nucli urbà de Molins de Rei i, per tant, contempla el desenvolupament de la línia 

a través del trajecte interurbà del polígon industrial que comparteixen ambdues poblacions. 
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Figura 9. Alternatives de traçat (Tram A) 

3.2.1 ALTERNATIVA A1 

Aquesta alternativa comença en la confluència dels carrers de l’Hospitalet i del Reverend Martí 

Duran amb la Carretera de Laureà Miró (antiga N-340) per la qual transcorre. Es tracta de la via 

més ampla que recorre el polígon industrial El Pla i és la ruta més directa, pel que fa al trànsit 

viari, entre les dues poblacions. 

La tipologia del carrer per on es preveu el pas d’aquesta alternativa és d’una calçada central amb 

un carril de circulació per sentit i dos més destinats a places d’aparcament en línia o a carrils 

d’incorporacions/sortides en proximitat d’encreuaments, més dues calçades laterals amb dos 

carrils per a via de servei, un dels quals destinat a places d’aparcament o parades d’autobús. 

L’amplada d’aquest vial permet la realització de la plataforma del tramvia en doble via en tot el 

seu recorregut excepte a la part final del tram considerat, on s’ha de limitar el pas del tramvia 

en via única degut a l’estretament del carrer a l’inici del nucli urbà de Molins de Rei. En aquesta 
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solució es preveu la realització de la plataforma entre la calçada central i la via de servei en sentit 

Molins de Rei. Comporta l’eliminació del carril d’aparcament de la calçada central mentre que 

el de la calçada lateral només s’elimina en els trams on es té previst la realització de les parades. 

Tenint en compte els factors socioeconòmics, la traça d’aquesta alternativa permet la disposició 

d’una parada, que marca l’inici del projecte, situada a l’alçada d’un centre comercial i d’un 

institut, afavorint la seva accessibilitat. Longitud total: 2.424 metres. 

3.2.2 ALTERNATIVA A2 

La traça d’aquesta proposta transcorre pel carrer de Sant Josep, un carrer paral·lel a la carretera 

de Laureà Miró. A diferència del l’alternativa A1, té el seu origen en l'encreuament del carrer del 

Reverend Martí Duran amb el carrer de Sant Josep i és en aquest punt on l'ús residencial 

comença a deixar pas a l'ús industrial, travessant l'anomenat polígon industrial El Pla. Aquesta 

alternativa comporta la modificació i prolongació de les alternatives presentades pel traçat del 

nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat, ja que totes elles tenen en compte la continuació del traçat 

a través de la carretera de Laureà Miró. 

El carrer per on es preveu el pas d’aquesta alternativa presenta un vial amb 20 metres d’amplada 

entre tancaments de finques, amb una secció tipus de 13 metres de calçada formada per 2 carrils 

de circulació, un carril d’aparcament en línia i un altre en bateria més 3,5 metres de vorera a 

cada costat. 

Per tal d’inserir la plataforma del tramvia, s’han de suprimir les places d’aparcament en la 

totalitat del traçat, on es poden ubicar cada via de circulació del tramvia (doble sentit), quedant 

els carrils centrals de circulació amb un ample de 3,5 m. La presència de parades, comporta la 

reculada de dels tancaments de les finques per lo qual és necessita dur a terme expropiacions. 

Longitud total: 2.513 metres.  

3.3 TRAM B 

El tram intermedi considerat té el seu origen en la franja on l'ús industrial, que caracteritza tota 

l’extensió del polígon industrial El Pla, comença a deixar pas a l'ús residencial de la població de 

Molins de Rei, propi de qualsevol nucli urbà consolidat.  

Es proposen en aquest tram les diferents solucions que donen resposta a la travessia urbana del 

tramvia a través de Molins de Rei, tenint en compte els següents trets urbans característics: 

 Un línia de Rodalies que, sense estar soterrada en una bona part del seu pas pel 

municipi, crea una frontera física per la possibilitat de pas de la línia tramviària i que 
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limita la permeabilitat dels passos de trànsit viari a un total de set, on només dos 

d’aquest donen solució al pas a diferent nivell del traçat ferroviari no soterrat.  

 Una trama urbana densa i sinuosa i amb un terreny més ondulat en la part nord i nord-

est de la població que limiten considerablement les possibilitats del pas de la línia de 

tramvia degut a les amplades del carrers i als desnivells excessius pel material rodant. 

Així doncs, com es pot observar en la següent figura, les alternatives de traçat es desenvolupen 

totes elles en la zona sud-oest del nucli urbà: 

   

Figura 10. Alternatives de traçat (Tram B) 
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3.3.1 ALTERNATIVA B1 

Aquesta alternativa és prolongació natural de l’alternativa A1. Travessa la localitat de Molins de 

Rei seguint l’antiga N-340, actualment anomenada Avinguda Barcelona o Avinguda València, 

segons el tram, fins l’encreuament amb el Passeig del Terraplè, punt de confluència amb les 

alternatives B2 i B3. És l’alternativa que presenta un traçat més pròxim a l’estació de Rodalies – 

Renfe de Molins de Rei, ja que permet la construcció d’una parada a només 100 m de distància 

d’aquesta, facilitant l’intercanvi entre els dos modes de transport. 

El vial per on es desenvolupa es caracteritza per tenir una secció tipus amb una calçada de doble 

sentit de 12 metres d’amplada; per cada sentit disposa d’un carril de circulació de 3 m d’ample 

i un altre d’aparcament en línia, també de 3 m. Aquest corredor viari és l’alternativa més directa 

per travessar el municipi de Molins de Rei i per tant presenta el major tràfic rodat dins la 

població. 

Així doncs, degut a la disposició d’espai reservat per la plataforma del tramvia, només és possible 

la realització del la línia en via única en tot aquest tram situada en sentit Pallejà / Sant Vicenç 

dels Horts per raons de millor inserció de les parades. La realització d’aquestes tenen cabuda en 

punts molt puntuals del traçat i comporten l’aprofitament de part de la calçada o vorera existent 

per tal que la seva construcció sigui viable amb el trànsit de vehicles i espai destinat als vianants. 

Amb la presència del tramvia s’ha de suprimir el carril d’aparcament en línia i reduir el que 

roman a una amplada de 2,25 m. Longitud total: 1.009 metres 

3.3.2 ALTERNATIVA B2 

L’alternativa B2 es presenta com a una solució continuativa de l’alternativa A2. S’inicia en 

l’encreuament del carrer del Llobregat amb l’inici del carrer de Francesc Layret mantenint 

l’amplada de carrer. En la seva entrada al nucli urbà, on la trama urbana s’estreny, existeix 

alguna variant en el seu pas per la zona sud-oest del Parc de la Mariona per tal de prolongar el 

tram en via doble. Un cop s’endinsa en el carrer de Felip Canalies, l’amplada de la secció tipus 

del carrer és de 15 metres, distribuïts amb una calçada de sentit únic de 4,5 m, un carril 

d’aparcament en l’ínia de 2 m d’ample i uns voreres de 2 m i 6,5 m respectivament. El sobre 

ample del carril de circulació juntament amb una vorera de dimensions considerables permeten  

fàcilment la col·locació de la plataforma del tramvia en via única. 

La seva traça contempla el pas per davant de l’Escola Pont de la Cadena, així com per un parc 

situat a pocs metres de l’escola que facilita la inserció d’una parada i per tant millora  

l’accessibilitat d’aquesta zona. Tot i així, aquesta parada es troba a una distància no tant 
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favorable respecte l’estació de Rodalies – Renfe, la qual es troba a 500 metres, empitjorant 

l’accessibilitat a aquest punt respecte l’alternativa B1. 

 Per últim, el traçat recorre el carrer Verge del Pilar per desembocar al punt final de confluència 

de traçats amb les alternatives B1 i B3, a l’Avinguda de València. Aquest últim subtram es 

caracteritza per tenir una amplada de carrer de 17,65 metres distribuïts en: una vorera de 3 m, 

una calçada de doble sentit de circulació amb 3,5 m d’ample per cada carril, un aparcament en 

bateria de 4,6 m d’ample i una vorera d’amplada 3 m. La col·locació de la plataforma del tramvia 

contempla l’eliminació de l’aparcament en bateria en gran part de la seva traça. 

Aproximadament, els últims 60 metres de longitud d’aquest traçat coincideixen amb els de 

l’alternativa B3. Això és degut a la limitació física que genera la presència de l’edifici denominat 

la Casa del Canal de la Infanta; una casa de comportes inclosa en l’Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic Català que condiciona el traçat del tramvia. Longitud total: 1.057 metres. 

3.3.3 ALTERNATIVA B3 

Aquesta tercera alternativa comparteix els primers 390 metres de longitud del subtram inicial 

de l’alternativa B1. Al finalitzar el seu pas per el Parc de la Mariona el traçat es desvia seguint el 

carrer del Canal de la Infanta. Aquest presenta dues seccions tipus diferenciades en els seu tram 

inicial. La primera té un ample de 13,25 m i disposa d’unes voreres de 3 i 2,25 m respectivament 

i un vial amb una carril de circulació de sentit únic de 3,5 m d’ample i un aparcament en línia a 

cada costat amb 2,25 metres d’amplada cadascun. El segon subtram s’estreny a una amplada de 

11,65 m on s’elimina l’aparcament en línia de l’esquerra (segons sentit de circulació) i es varien 

les amplades tant de l’aparcament que roman com una de les voreres. En aquests dos trams la 

plataforma reservada pel tramvia requereix l’eliminació de la totalitat de l’aparcament en línia 

(costat dret segons sentit de circulació dels vehicles) a més de la reducció del carril de circulació 

a 3 m d’amplada així com part de la vorera.  

La segona part d’aquest traçat es desenvolupa paral·lelament al Parc del Canal de la Infanta. La 

secció tipus que caracteritza aquest subtram té una amplada de 12,5 metres formada per una 

vorera de 1,6 m, un aparcament en bateria amb una amplada de 4,75 m, un carril de circulació 

de 3,8 metres d’amplada i una vorera de 2,35 m. Aquesta configuració permet inserir la 

plataforma del tramvia amb una parada lateral aprofitant l’espai de l’aparcament i reduint 

l’amplada del carril de circulació a 3 metres d’ample. Una parada situada en aquest tram suposa 

una distància de 260 metres respecte l’estació de Rodalies – Renfe de Molins de Rei. 
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Per últim, el tram final d’aquesta alternativa requereix, per tenir el mateix traçat que 

l’alternativa B2 en el seu tram final, la necessitat de resoldre el pas lateral de la Casa del Canal 

de la Infanta. Longitud total: 993 metres. 

3.3.4 ALTERNATIVA B4 

La darrera alternativa contemplada coincideix en el primers 644 metres amb la solució de traçat 

adoptada per l’alternativa B3. El seu traçat es desvia en sentit sud-oest bordejant el parc del 

Canal de la Infanta, tot seguint el carrer de la Raseta fins a arribar al límit de la trama urbana del 

municipi, delimitada per la B-23. Aquesta alternativa proposa un final de traçat divers de les 3 

anteriors degut al recorregut que segueix en l’últim tram d’estudi (Tram C). 

La secció tipus del carrer de la Raseta ofereix una amplada considerable amb els espais bastant 

sobredimensionats. La secció tipus d’aquest carrer presenta una amplada total que varia de 

25,85 m a gairebé 30 metres. Les voreres tenen valors de 2,5 m en el tram inicial, on es troba el 

parc del Canal de la Infanta, fins a ampliar-se a 11,7 m. En tot aquest tram, existeixen dos carrils 

de circulació amb amplades entre 3,5 i 4 metres cadascun. A més, per cada sentit de circulació 

s’estenen aparcaments en bateria amb amplades de 5 metres. 

Així doncs, aquest darrer tram presenta unes característiques que garanteixen la possibilitat de 

desenvolupar la plataforma del tramvia en via doble i, fins i tot, una parada central. No obstant 

això, és l’alternativa que s’allunya més del centre urbà i això pot suposar una oferta del servei 

poc atractiva pels usuaris de la població de Molins de Rei. Longitud total: 952 metres. 

 

3.4 TRAM C 

Aquest darrer tram té origen en la franja on comença a finalitzar la trama urbana de Molins de 

Rei i contempla el recorregut fins a connectar amb l’intercanviador de Quatre Camins, on es 

preveu el final de línia del perllongament del Trambaix.  

Comprèn 3 alternatives diverses de traçat que donen solució al creuament de la línia tramviària 

a través de 4 grans fronteres físiques: l’actual autovia B-23, el Riu Llobregat, la línia de tren d’Alta 

Velocitat i l’autovia A-2. Per superar-les caldrà tenir en compte les infraestructures existents, 

com es el cas de la N-340 i les corresponents obres de fàbrica existents, o bé contemplar la 

necessitat de construir-ne de noves per resoldre el pas del tramvia. 

En la següent figura es mostra de manera esquemàtica els diferents traçats contemplats: 
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Figura 11. Alternatives de traçat (Tram C) 

3.4.1 ALTERNATIVA C1 

Aquesta alternativa té el seu origen en el punt de confluència de les primeres tres alternatives 

(B1, B2 i B3) contemplades en el Tram B per lo que es presenta com un traçat que dona 

continuació a aquestes. El seu traçat segueix l’Avinguda de València, la qual passa a denominar-

se N-340 un cop finalitza la trama urbana del municipi de Molins de Rei, i contempla el 

creuament (en via única) de l’enllaç viari de Molins Nord per sobre de la B-23, a través d’un dels 

dos taulers existents, així com l’ús del tauler nord del pont de la N-340 en es seu creuament (en 

via doble) per sobre del riu Llobregat, la línia de TAV i l’A-2. La viabilitat d’ús d’aquestes obres 

de pas té en consideració l’alleugeriment del trànsit que s’ha produït en aquest punt com a 

conseqüència de l’apertura de la Variant de Cervelló i contemplant l’apertura de la Variant de 

Cervelló prevista pel 2018. Sense la realització d’aquestes infraestructures, la utilització del pont 

existent resultaria impossible. 

Posteriorment, el traçat es desvia de la N-340 en sentit nord, creuant part de la superfície que 

ocupa l’actual polígon industrial Quatre Camins fins arribar al carrer Tecnologia, al límit del 

polígon industrial Pallejà. La secció tipus d’aquest carrer permet la construcció de la plataforma 
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tramviària en via única amb la possibilitat de la realització d’una parada central que 

proporcionaria servei a aquesta zona industrial. 

A continuació, el traçat contempla el creuament de la N-II fent ús de la rotonda existent per tal 

de compatibilitzar el pas del tramvia amb el trànsit viari i, finalment, l’arribada a l’estació 

intermodal de Quatre Camins es realitza paral·lelament a l’accés viari existent. Longitud total 

1.963 metres. 

3.4.2 ALTERNATIVA C2 

De la mateixa manera que l’alternativa C1, aquesta segona alternativa dona continuació a 

qualsevol de les primeres tres alternatives contemplades en el Tram B, és a dir, l’alternativa B1, 

B2 i B3. El seu traçat s’inicia al creuament de l’Avinguda València amb el Passeig del Terraplè, on 

s’endinsa cap a aquest carrer aprofitant que aquest vial disposa d’una ampla rambla formada 

per una calçada de 6 m d’ample amb un carril de circulació per cada sentit i una vorera amb 11,5 

m d’amplada, on es pot inserir la plataforma del tramvia. A més, si s’elimina una dels dos sentits 

de circulació, es pot inserir la plataforma en doble via que permeti la disposició d’alguna parada 

central. 

Posteriorment, un cop s’arriba a l’encreuament amb el carrer de Jacint Verdaguer el traçat 

segueix aquest vial en direcció el riu Llobregat el qual finalitza amb el pas inferior sota l’autovia 

B-23. Aquest pas inferior existent presenta una secció inadequada pel pas del tramvia, ja que la 

seva amplada es limita a una calçada amb un carril per sentit de 3,5 m i uns vorals de mig metre. 

Així doncs, aquesta actuació presenta una primera dificultat que consisteix en l’ampliació de 

l’actual pas inferior o be la construcció d’un de nou. 

A continuació, el traçat ha de realitzar dos girs tot reculant la seva direcció d’avançament, per 

tal d’alinear-se perpendicularment al riu i creuar aquest, juntament amb la línia del TAV i l’A-2, 

minimitzant la longitud d’aquest subtram. Es genera doncs la necessitat de construir un nou pas 

superior aigües amunt del pont existent per tal d’arribar al polígon industrial Pallejà i seguir el 

traçat contemplat en l’alternativa C1 a través del carrer Tecnologia. Longitud total: 2.183 m. 

3.4.3 ALTERNATIVA C3 

La darrera alternativa contemplada d’aquest tram final consisteix en la continuació de 

l’alternativa B4. Té origen en la franja on finalitza l’ús residencial de la població de Molins de Rei 

i proposa el creuament de la B-23, del riu Llobregat, de la línia de TAV i de l’A-2 amb a construcció 

de passos superiors i minimitzant la longitud d’aquestes estructures. 
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Una vegada creuat la llera del Llobregat, el traçat es desenvolupa bordejant el nucli urbà de Sant 

Vicenç dels Horts sobre terreny no urbanitzat. L’objectiu d’aquest traçat és el de poder captar 

demanda en aquesta població amb la construcció d’una parada en aquesta zona. 

Finalment, ha de realitzat el seu pas per sota la N-II, creuar una riera i superar amb un pas 

superior la N-340 per arribar paral·lelament a l’estació intermodal de FGC – Quatre Camins. 

Longitud total: 1.543 metres. 

 

3.5 ANÀLISI MULTICRITERI 

Una vegada estudiades les diferents alternatives en cada una de les zones en les quals s’ha dividit 

el corredor l’estudi (A, B i C), s’ha de realitzar un anàlisi global del traçat. Per fer-ho es realitzarà 

un anàlisi multicriteri que permeti determinar quina és la combinació d’alternatives més adient, 

sempre que sigui possible la seva combinació, per tal de configurar un recorregut complet entre 

l’origen del traçat situat a les afores del nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat i l’intercanviador 

de Quatre Camins. 

 L’anàlisi multicriteri s’ha realitzat considerant tres grups d’avaluació: servei i correspondències, 

implantació i entorn i aspectes econòmics i d’explotació. Cada criteri s’ha avaluat amb una 

puntuació de 0 a 4 en funció de la idoneïtat de cada alternativa en comparació amb la resta i 

tenint en compte els diferents trams. Com a referència base s’ha pres l’alternativa 0. A 

continuació es desenvolupen els diversos criteris considerats 

3.5.1 CRITERIS D’IMPLEMENTACIÓ I ENTORN 

 Coherència amb la xarxa de transport públic existent i prevista: Es valora l’aportació de 

cada alternativa a l’objectiu d’aconseguir una xarxa de transport públic eficient que no 

deixi sense servei cap zona de dimensions considerables y que aporti la màxima 

interconnexió possible amb els mitjans de transport disponibles. En aquest sentit 

l’alternativa de la no intervenció (Alternativa 0), és la que es valora més negativament, 

ja que es considera que el traçat té deficiències en connectivitat i per tant es pretén 

millorar-la. La màxima valoració l’aconsegueixen les alternatives A1, B1 i C2 per oferir 

les millors interconnexions possibles ja que passen pels principals nodes de demanda de 

mobilitat. En canvi, tot i sevir zones on actualment l’oferta de serveis públics és baixa, 

les alternatives B2, B4 i C3, donen cobertura a zones perifèriques dels nuclis urbans en 

punts on la interconnexió amb altres mitjans de transport públic no és viable. 
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 Afectació al trànsit actual: Es valora el fet de no intercedir en el trànsit actual tenint en 

consideració la repercussió en la marxa del trànsit al que està sotmesa la zona 

d’actuació. L’alternativa 0 rep la màxima puntuació per no incidir en l’alteració dels 

fluxos de trànsit, així com l’alternativa C3 per desenvolupar-se tot el traçat sense 

interferències amb les vies de trànsit existents. Les alternatives A1, B1 i C1 reben les 

pitjors puntuacions per seguir la principal via de comunicació entre els diferents 

municipis. 

 Necessitat reurbanització dels carrer: Es valora el fet que un tramvia superficial 

requereix modificar encara que sigui de manera moderada la secció dels carrers i el 

repartiment dels usos dels carrer. Tant l’alternativa 0 com l’alternativa C3 reben màxima 

puntuació per no alterar la distribució actual dels usos del sòl. Les demés reben 

puntuacions nul·les o baixes ja que l’efecte de la inserció de la plataforma té efecte en 

la reurbanització dels vials existents. 

  Millora de la distribució dels carrers: La idea de consolidar els carrers com a espai de 

vianants dotant-los de voreres més amples i en definitiva prioritzant altres usos abans 

que el de trànsit rodat, es valora positivament. Tant l’alternativa 0 com l’alternativa C3 

reben mínima puntuació per no tenir efecte en el condicionament de les voreres, 

instal·lació de carrils bici etc. L’alternativa C1 rep la màxima puntuació pel fet de generar 

nous espais pels vianants i ciclistes en un corredor on actualment no existeixen usos dels 

sòl destinats a aquestes funcions.  

 Impacte ambiental: El fet que alguna de les alternatives de traçat considerades discorrin 

per zones de terreny natural, on actualment no hi ha una trama urbana consolidada, 

crea la necessitat d’avaluar les repercussions que tenen les diverses propostes sobre el 

medi ambient. Es consideren per tant, aspectes com l’ocupació de sòl natural, l’efecte 

sobre la flora i fauna i l’impacte visual que pugui originar la construcció d’estructures o 

adequació del terreny per la plataforma tramviària. L’alternativa 0 té una puntuació 

intermèdia ja que, encara que no suposi cap alteració i ampliació del sòl urbà, no 

afavoreix el trànsit de sistemes de transport públics favorables amb el medi ambient. 

Les alternatives que discorren a través de les zones urbanitzades afavoreixen un nou 

servei mes respectuós amb el medi ambient i es per això que reben la màxima 

puntuació. En canvi, l’alternativa C2 i C3 suposen la construcció de noves obres de pas 

sobre la llera del riu Llobregat, i tenen per tant un efecte negatiu pel medi ambient. 
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3.5.2 CRITERIS DE SERVEI I CORRESPONDÈNCIES 

 Accessibilitat: Es valora la facilitat per accedir al mitjà de transport. L’alternativa 0, 

encara que disposa d’una xarxa d’autobusos urbans i interurbans, disposa encara de 

moltes parades sense adaptació a l’accés de persones amb mobilitat reduïda i per tant 

rep una puntuació baixa. Les solucions que contemplen la presència del tramvia, reben 

puntuacions molt més favorables ja que es un servei totalment adaptat per facilitar 

l’accés a nivell de carrer. 

 Velocitat: Es consideren aspectes que afecten a la velocitat comercial del servei, com la 

regulació semafòrica, circulació per via segregada, etc. L’alternativa 0 rep la menor 

puntuació per estar condicionada pel trànsit viari present i la regulació semafòrica. Les 

alternatives tramviàries reben valoracions diferents en funció de com estigui previst la 

disposició de la plataforma i la seva relació amb el trànsit viari. 

 Continuïtat del servei sense transbordaments: Es tenen en consideració dos aspectes 

del servei de transport. D’una banda es valora positivament la continuïtat dels 

desplaçaments transversals entre els municipis separats pel riu Llobregat i de l’altra es 

considera positivament la continuació del servei actual del Trambaix. 

 Enllaços amb estacions de Rodalies: Es valora la possibilitat d’enllaçar amb les estacions 

de Rodalies presents en la zona d’estudi així com la distància a la qual es troba la línia 

tramviària i els punts més adients per la disposició de les seves parades. Es té en 

consideració, per cada zona establerta, l’existència d’una estació pròxima. Així doncs el 

tram B, ubicat en la zona urbana de Molins de Rei, presenta la major variació  de 

puntuacions degut al diferents traçats adoptats per les alternatives. 

 Enllaços amb línies d’autobusos interurbans: Es valora la possibilitat i proximitat d’enllaç 

amb parades d’autobusos interurbans. L’alternativa 0 rep la una puntuació màxima així 

com les alternatives A1, i B1 les quals presenten una comunicació molt favorable amb 

aquestes línies. 

  Enllaços amb xarxa autobús urbà: Es valora la possibilitat d’enllaçar amb la xarxa 

d’autobusos existent de cada municipi considerat en l’àmbit d’estudi del projecte. 

L’alternativa 0 rep una puntuació intermèdia mentre que les alternatives del tramvia 

reben puntuacions molt diverses en funció de la seva proximitat a les línies de bus urbà 

existents. 

3.5.3 ASPECTES ECONÒMICS I D’EXPLOTACIÓ 

 Longitud i sinuositat del traçat: Es valora com a tret positiu l’alternativa que presenti 

menor longitud i un traçat menys revolts. L’alternativa 0 es valora amb una puntuació 
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intermèdia, mentre que, per cada zona d’estudi, es comparen les alternatives entre elles 

puntuant amb un valor més alt la que sigui més directe. 

 Aprofitament de les infraestructures existents: Es valora el fet de poder aprofitar la 

presència de les infraestructures físiques existents. L’alternativa 0 rep la màxima 

puntuació ja que no comporta cap necessitat de noves infraestructures i es segueix fent 

ús de les presents. En general, la majoria d’alternatives proposades per cada tram reben 

bones puntuacions, menys pel cas de l’alternativa C2 i C3 pel fet de necessitar la 

construcció de noves obres de pas superior a diferència de la C1. 

 Complexitat constructiva: La complexitat constructiva va relacionada amb tres aspectes 

fonamentals a l’hora de plantejar-se la realització d’una obra: el cost, el termini 

d’execució i el risc que comporta. S’ha valorat la simplicitat de la solució que aporta cada 

alternativa i per tant l’alternativa 0 rep la màxima puntuació. En el cas del tram C les 

puntuacions varien molt degut a les necessitats constructives tant diverses per cada cas. 

 Cost de construcció: No espot passar per alt el cost que suposa una infraestructura com 

la que es proposa en aquest projecte. La màxima puntuació a l’alternativa més barata, 

alternativa 0 (cost nul), i puntuació mínima la que suposa la construcció de més obres 

de fàbrica i estructures, és a dir, la C2 i C3. 

 Demanda: L’alternativa 0, en representar l’estat actual no propicia en cap cas l’augment 

de demanda per tant ha obtingut una puntuació mínima. Les alternatives de traçat 

estudiades es valoren tenint en compte el seu recorregut, les connexions i proximitat a 

estacions o parades de transport públic, la proximitat i millora d’accessibilitat a centres 

generadors de mobilitat, etc. Aquelles que presenten un traçat més allunyat dels nuclis 

urbans obtenen una valoració inferior respecte a les altres. 

 Rendibilitat econòmica: En aquest cas es valora la rendibilitat econòmica a llarg termini, 

considerant que una bona rendibilitat econòmica es pot obtenir amb una baixa inversió 

o bé amb una demanda elevada. La mínima inversió és la de l’alternativa 0; no suposa 

cap tipus d’inversió però no genera més demanda. La màxima demanda s’assoleix en 

algunes alternatives, i juntament amb una inversió continguda respecte d’altres molt 

més costoses obtenen les màximes puntuacions. 

A continuació es presenta una taula on, per a cada una de les alternatives estudiades, es mostra 

la valoració obtinguda dels criteris prèviament descrits: 
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 Alt. Tram A Tram B Tram C 
 0 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 

Implantació i entorn 

-Coherència amb la xarxa de   
transport públic existent i prevista 

0 4 3 4 2 3 2 3 4 2 

-Afectació al trànsit actual 4 1 2 1 2 2 3 0 1 4 

-Necessitat reurbanització dels 
carrer (invers) 

4 0 0 0 1 1 0 0 2 4 

-Millora de la distribució dels 
carrer 

0 1 1 1 1 2 2 4 1 0 

-Impacte Ambiental 2 4 4 4 4 4 4 4 1 0 

Servei i correspondències 

-Accessibilitat 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

-Velocitat 1 3 3 3 2 3 3 3 2 4 

-Continuïtat del servei sense 
transbordaments 

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

-Enllaços amb estacions de 
Rodalies 

2 0 0 4 2 3 1 4 4 4 

-Enllaços amb estacions 
d’autobusos interurbans 

4 4 2 4 2 3 1 3 2 0 

-Enllaços amb xarxa autobús urbà 2 4 3 3 0 2 1 0 0 0 

Aspectes econòmics i d’explotació 

-Longitud i sinuositat del traçat 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 

-Aprofitament de les 
infraestructures existents 

4 4 4 4 3 4 3 4 1 0 

-Complexitat constructiva 4 4 4 4 2 3 3 4 2 0 

-Cost de construcció 4 3 3 3 2 3 3 3 1 0 

-Demanda 0 4 4 4 2 4 1 3 4 2 

-Rendibilitat econòmica 2 3 3 4 3 3 2 4 2 1 
 

Taula 1. Valoració dels grups de criteris per a cada alternativa estudiada 

 

Amb l’objectiu de donar més rellevància a alguns dels criteris considerats, la valoració d’aquests 

es veu alterada per uns coeficients (pesos) entre 0,25 i 1. En la taula 2 es mostren els valors 

d’aquests coeficients. 

Finalment, la valoració definitiva s’obté fent el sumatori dels valors obtinguts per cada grup de 

criteris per tal d’obtenir una referència més simple a l’hora de comparar les valoracions entre 

les diferents alternatives considerades, ja que, amb la puntuació considerada (sobre 4) i els 

coeficients (pesos) aplicats, la valoració màxima que es pot obtenir és de 55 punts. Per tant, s’ha 

considerat adient ponderar els resultats obtinguts per tal d’obtenir un taula comparativa amb 

els valors ponderats sobre una puntuació total de 100. En la taula 3 es poden veure els resultats 

obtinguts tenint en compte aquestes consideracions. 
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 Pesos 

Implantació i entorn 

Coherència amb la xarxa de transport públic existent i prevista 0,75 

Afectació al trànsit actual 1 

Necessitat reurbanització dels carrer 0,5 

Millora de la distribució dels carrers 0,25 

Impacte Ambiental 1 

Servei i correspondències 

Accessibilitat 1 

Velocitat 0,5 

Continuïtat del servei sense transbordaments 0,75 

Enllaços amb estacions de Rodalies 1 

Enllaços amb estacions d’autobusos interurbans 0,75 

Enllaços amb xarxa autobús urbà 1 

Aspectes econòmics i d’explotació 

Longitud i sinuositat del traçat 0,5 

Aprofitament de les infraestructures existents 1 

Complexitat constructiva 0,75 

Cost de construcció 1 

Demanda 1 

Rendibilitat econòmica 1 
 

Taula 2. Coeficients (pesos) aplicats a cada un dels subcriteris considerats 

 

 Alt. Tram A Tram B Tram C 
 0 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 

Grups de criteris 

Implantació i entorn 14,5 15,0 15,5 15,0 15,0 16,8 16,4 13,2 11,4 13,6 

Servei i correspondències 15,5 28,2 23,6 33,6 20,9 28,6 20,5 26,8 24,5 23,6 

Aspectes econòmics i d’explotació 25,5 34,5 32,7 36,4 22,7 33,2 23,2 34,5 19,1 8,2 

           

VALORACIÓ FINAL 55,5 77,7 71,8 85,0 58,6 78,6 60,0 74,5 55,0 45,5 
 

Taula 3. Resultat final (sobre 100) de la valoració obtinguda per cada alternativa 

Així doncs, la darrera taula permet comparar les diferents alternatives tenint en compte la 

puntuació de obtinguda per cada criteri així com la global. 

Pel Tram A, l’alternativa A1 assoleix major puntuació encara que ho fa per poca puntuació 

respecte l’A2. De fet, considerant el grup de criteris Implantació i entorn, la segona es troba 

millor valorada pel fet de tenir un menor impacte sobre el trànsit viari que existeix en el vial per 

on desenvolupa el seu traçat. 

Fent referència al segon tram (Tram B), l’alternativa B1 es mostra com l’opció més adient encara 

que la B3 també rep una puntuació notablement alta. Tot i així, pel fet que la guanyadora 
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transcorri per l’antiga N-340, obté una puntuació inferior en comparació amb la B3 o B4. 

L’alternativa B3 presenta un bona valoració tenint en compte la categoria de servei i 

correspondències així com en termes econòmics i d’explotació. Les altres dues difereixen molt 

en aquests dos àmbits. 

Per últim, considerant el Tram C, es pot apreciar que l’alternativa C1 presenta clarament una 

valoració molt més alta respecte la C2 i C3, les quals obtenen unes puntuacions relativament 

baixes per considerar-se com alternatives viables pel present projecte. Encara que aquestes 

dues obtinguin puntuacions similars en l’àmbit d’Implantació i entorn, s’ha de tenir en 

consideració que el fet de tenir afectació notablement inferior en el trànsit viari respecte l’A1, 

contraresta el gran impacte ambiental que comporta la seva construcció. D’altra banda, és en 

l’aspecte Econòmic i d’explotació on l’alternativa A1 obté uns resultats àmpliament superiors 

respecte les altres dues pel fet de no presentar la necessitat de construir cap tipus d’obra de pas 

nova per fer possible la connexió de la via tramviària entre Molins de Rei i l’estació terminal de 

Quatre Camins.  

4. ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

En aquest apartat es definirà el traçat de l’alternativa escollida i es justificarà el perquè de la 

solució seleccionada tenint en compte els resultats de l’anàlisi d’alternatives realitzat en 

l’apartat precedent. A més, s’argumentarà la necessitat de realitzar un nou enllaç viari per fer 

factible el pas del tramvia sobre l’autovia B-23. 

4.1 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRAÇAT TRAMVIARI 

El traçat definitiu considerat en el present projecte és el resultat de la combinació de les 

alternatives parcials més adients considerades en la divisió del corredor global per trams. 

En la Figura 12 es mostra, de manera esquemàtica, el traçat en planta de l’alternativa escollida. 

Aquesta és el resultat de la següent combinació d’alternatives parcials: A1 + (B1 i B3) + C1, el 

traçat de la qual té una longitud total de 6.044,18 metres, o bé 5.387,04 m sense comptar el 

tram de desdoblament de la línia. 

L’elecció d’aquestes alternatives parcials s’ha fet considerant aquelles que han obtingut un 

valoració major en l’anàlisi multicriteri realitzat (A1, B1 i C1). No obstant això, s’ha considerat 

oportú seleccionar també l’alternativa parcial B3, ja que l’alternativa B1 contemplada només 

permet el pas del tramvia pel nucli urbà de Molins de Rei en via única, dificultant molt el sistema 

d’explotació en un tram de més de 1.400 m en via única. 
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Figura 12. Alternativa de traçat escollida 

 

Així doncs, el traçat definitiu comença amb una parada situada al límit urbà de Sant Feliu de 

Llobregat, en la confluència dels carrers de l’Hospitalet i del Reverend Martí Duran amb la 

Carretera de Laureà Miró (antiga N-340) per la qual transcorre. Contempla el desenvolupament 

de la línia a través del trajecte interurbà del polígon industrial El Pla que comparteixen les 

poblacions de Sant Feliu i Molins de Rei. 

L’amplada d’aquest vial permet la realització de la plataforma del tramvia en doble via en tot el 

seu recorregut excepte a la part final d’aquest tram, on s’ha de limitar el pas del tramvia en via 

única degut a l’estretament del carrer a l’inici del nucli urbà de Molins de Rei. Es preveu la 

realització de la plataforma entre la calçada central i la via de servei en sentit Molins de Rei. La 

seva construcció comporta l’eliminació del carril d’aparcament de la calçada central mentre que 

el de la calçada lateral només s’elimina en els trams on es té previst la realització de les parades 

centrals, un total de 3 per aquest tram i distanciades entre 700 i 1.000 metres, donat la tipologia 

de l’entorn. 
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La seva entrada en la zona d'ús residencial de Molins de Rei es realitza en via única seguint 

l’antiga N-340, actualment anomenada Avinguda Barcelona, i situant la plataforma en sentit 

Pallejà / Sant Vicenç dels Horts per raons de millor inserció de les parades. El vial per on es 

desenvolupa es caracteritza per tenir una secció tipus amb una calçada de doble sentit de 12 

metres d’amplada; per cada sentit disposa d’un carril de circulació de 3 m d’ample i un altre 

d’aparcament en línia, també de 3 m. Amb la presència del tramvia s’ha de suprimir el carril 

d’aparcament, on es situa la plataforma, i reduir el que roman a una amplada de 2,25 m. 

A l’alçada del Parc de la Mariona es preveu una parada central que permet la circulació en els 

dos sentits per tal de millorar el sistema d’explotació, degut al tram en via única on es situa. Això 

suposa la necessitat de desplaçar els dos carrils de circulació cap al costat Llobregat durant uns 

150 metres, on s’haurà de fer ús parcialment de l’ampla vorera existent al costat del parc per tal 

de poder inserir el carril de circulació en sentit Barcelona. 

Un cop superat el Parc de la Mariona el traçat es bifurca seguint dos traçats diversos, ambdós 

en via única i amb sentits de circulació oposats.  

D’una banda, el trajecte que segueix sentit Quatre Camins ho fa pel mateix carrer, és a dir, 

l’Avinguda Barcelona que posteriorment esdevé l’Avinguda València, en el seu últim tram pel 

nucli urbà de la població. En aquest tram, a l’alçada de la Plaça de la Bàscula, es preveu la 

ubicació d’una parada lateral situada al costat muntanya. Aquesta parada permet l’intercanvi 

amb l’estació de Rodalies – Renfe de Molins de Rei situada a 100 metres de distància.  

D’altra banda, la via en sentit Barcelona realitza el seu desdoblament a través del barri del Canal, 

i més concretament al llarg del carrer del Canal de la Infanta. En el primer tram del seu 

recorregut, la plataforma reservada pel tramvia requereix l’eliminació de la totalitat dels 

aparcaments en línia i alguna reducció de l’amplada del carril actual de circulació. La segona part 

d’aquest traçat es desenvolupa paral·lelament al Parc del Canal de la Infanta. La d’un 

aparcament en bateria permet inserir la plataforma del tramvia amb una parada lateral al costat 

Llobregat aprofitant aquest espai i reduint l’amplada del carril de circulació a 3 metres d’ample. 

Aquesta parada homòloga a la de la Plaça de la Bàscula, esta pensada també per permetre la 

connexió amb l’estació de Rodalies – Renfe situada a 260 metres. El tram final d’aquesta via 

requereix l’expropiació d’un garatge i la necessitat de la necessitat d’adaptar el traçat 

considerant el pas lateral per la Casa del Canal de la Infanta, una casa de comportes inclosa en 

l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català que condiciona el seu traçat.  

Finalment, el tram desdoblat torna convergir amb l’altra via a l’encreuament de l’Avinguda 

València amb el Passeig del Terraplè. 
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Poc després de la confluència de les dues vies, s’ubica l’última parada dins de la trama urbana 

de Molins de Rei. Aquesta és del tipus lateral, i es situa entre la via i els dos carrils de circulació 

(un per cada sentit) per falta d’espai en la vorera pròxima a la plataforma. 

A partir d’aquest punt s’inicia el tram que creua la llera del riu Llobregat. El primer tram suposa 

el pas a través de l’enllaç viari Molins nord. Degut a la complexitat que suposa la realització del 

plataforma del tramvia en aquest punt, en l’apartat 3.2 s’ha justificat la necessitat de modificar 

l’actual enllaç per tal d’assolir el nivell de seguretat adequat per la interacció entre el tràfic viari, 

tramviari i dels vianants, així com la solució d’enllaç finalment escollida.  

Posteriorment, el traçat segueix (en doble via) pel tauler nord del pont actual de la N-340 fins a 

l’alçada de l’inici del polígon industrial Quatre Camins, on es devia en sentit nord, creuant part 

de la superfície que ocupa aquest polígon industrial fins arribar al carrer Tecnologia, al límit del 

polígon industrial Pallejà. En aquest tram s’ha de realitzar diverses expropiacions per la 

realització de la plataforma tramviària i, a més, la ubicació de les cotxeres que donaran servei a 

aquesta nova línia (en el present projecte només es mostra de manera indicativa la possible 

ubicació d’aquestes. L’amplada del carrer Tecnologia permet la realització de la plataforma 

només en via única. En aquest vial s’ubica la penúltima parada (de tipus central) que 

proporcionarà servei a aquesta zona industrial. 

A continuació, el traçat contempla el creuament de la N-II fent ús de la rotonda existent per tal 

de compatibilitzar el pas del tramvia amb el trànsit viari i, finalment, l’arribada a l’estació 

intermodal de Quatre Camins es realitza paral·lelament a l’accés viari existent. En aquest punt 

s’ubicarà l’última parada que serà de tipus central i amb una longitud de 67 metres, 

característica de les parades terminals del Trambaix. 

 

4.2 PLANTEJAMENT DEL PAS DEL TRAMVIA PER L’ENLLAÇ VIARI MOLINS NORD 

El traçat del tramvia preveu aprofitar les infraestructures viaries existent que fan possible els 

desplaçaments entre Molins de Rei i els municipis pròxims a aquest situats a l’altra llera del riu 

Llobregat, com és el cas de Pallejà o Sant Vicenç dels Hort0s. 

D’una banda, com ja s’ha esmentat precedentment, en l’actualitat aquesta mobilitat 

intermunicipal es caracteritza per unes infraestructures, que en el moment de ser construïdes, 

van tenir en compte tan sols la circulació dels vehicles motoritzats. En els últims anys hi ha hagut 

molts canvis en el territori, i la creació de noves vies d’alta capacitat ha afavorit una forta 

disminució de la intensitat del trànsit que circula pel pont de la N-340. Per això, degut a una 
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manca de previsió en el moment de la seva construcció i per l’actual diversificació del trànsit cap 

a altres vies, el pont pot ser “repensat” de tal manera que la plataforma de la línia del tramvia 

creï un espai reservat no només per a aquest, sinó també un espai segur i còmode pels vianants 

i ciclistes que puguin circular per ell, amb la finalitat de crear un itinerari entre Molins de Rei i 

els municipis de l’altre llera del riu sense necessitat de recórrer als vehicles a motor. 

D’altra banda, l’actual enllaç viari mostrat en la Figura 13 presenta diversos moviments amb girs 

a esquerra (alguns regulats amb semàfors i altres no) i amb els carrils d’espera corresponents, a 

més de la impossibilitat de realitza un dels moviments possibles (Figura 14). Aquesta tipologia 

d’enllaç no és compatible amb el pas de la línia del tramvia, degut als diversos creuaments que 

existirien entre aquest i el tràfic rodat, amb els conseqüents problemes de seguretat viària. 

 

Figura 13. Traçat del tramvia a l'enllaç viari Molins nord (N340 i B-23) 

 

 

Figura 14. Configuració dels moviments que es poden realitzar en l’enllaç viari Molins nord 

 

Per a compatibilitzar el tràfic viari amb el pas del tramvia i el dels vianants i ciclistes cal modificar 

la tipologia de l’enllaç.  
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Seguint les recomanacions Guía de Nudos Viarios, publicada pel Ministeri de Foment existeixen 

dues solucions factibles fent ús de les rotondes. Aquesta solució de les interseccions amb 

rotondes permet ordenar i simplificar els moviments, dotant als creuaments de més seguretat i 

tenint en compte que els creuaments amb el tramvia s’hauran de regular amb semàfors. Les 

dues solucions possibles són: 

 Enllaç en diamant amb dues rotondes tipus peses a diferent nivell: Aquesta solució 

suposa la realització de dues rotondes al mateix nivell que el de la via secundaria (N-

340), realitzant la seva connexió a través d’una única una obra de pas per sobre de la via 

principal de l’enllaç (autovia B-23). Permet aprofitar l’actual pont separant el sentit de 

circulació per cada un dels taulers i aprofitant l’espai restant per la realització de la 

plataforma tramviària (tauler sud) i una àmplia vorera amb carril bici (tauler nord). La 

seva realització suposa principalment el moviment de terres per adaptar el terreny a les 

noves rotondes i als ramals d’entrada i sortida a l’autovia, però sense arribar a afectar 

el trànsit de circulació de l’autovia i sense la realització de cap tipus d’estructura. 

 

Figura 15. Enllaç en diamant amb rotondes tipus peses 

 

 Enllaç en diamant amb una única rotonda elevada: En aquest tipus d’enllaç la via 

secundària (N-340) creua la principal (B-23) mitjançant la calçada anular de la rotonda 

fent ús de dues obres de pas. Tenint en compte la configuració de l’enllaç actual, es 

podria mantenir el pont existent de la N-340 per facilitar el pas del tramvia. El principal 

avantatge d’aquesta solució és el de disposar d’un traçat amb una única rotonda que 

suposa una circulació més còmoda pels conductors (radis més grans, menys 

interseccions, etc). Tanmateix, requereix la construcció de dues noves obres de pas que 

dificulten el procés constructiu tenint en compte l’alt trànsit que suporta l’autovia B-23. 

A més, aquesta solució es presenta com una solució econòmicament més costosa per la 

seva complexitat constructiva i per la necessitat de la realització de dues noves 

estructures sobre l’autovia.  
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Figura 16. Enllaç en diamant amb una rotonda a diferent nivell 

 

Tenint en compte els avantatges i inconvenients de cada solució constructiva, resulta més adient 

millorar l’actual enllaç a través de la realització de les dues rotondes tipus peses. Aquesta 

alternativa presenta un cost econòmic inferior així com una menor complexitat constructiva. 

En l’Annex 10: Traçat de l’enllaç viari i en el Document 2: Plànols es presenten amb detall les 

característiques de l’actuació viària i les seccions tipus, així com la planimetria i perfil 

longitudinal tant dels eixos dels vials i rotondes, com del traçat tramviari. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té com a objectiu definir les característiques geològiques i geotècniques de 

l’àrea d’estudi del projecte per tal de poder caracteritzar el terreny. Per això, s’ha realitzat una 

recopilació i consulta de la informació a disposició en l’àmbit d’estudi analitzant tant la 

cartografia geològica i geotècnica com algun projecte realitzat a l’entorn de la zona d’actuació. 

Es definiran les unitats geotècniques en la zona d’actuació, agrupant-les en formacions 

litològiques que presentin característiques geològiques i geotècniques similars. 

Per últim, s’estudiarà les zones potencials de procedència dels materials d’aportació necessaris 

per a la realització de la infraestructura. 

2. ANTECEDENTS 

Per la realització d’aquest annex s’han consultat diferents estudis i projectes realitzats en la 

zona: 

- Mapa Geológico Nacional (MAGNA) del IGME, escala 1:50.000 (full 420 Hospitalet del 

Llobregat). 

- Visor de Cartografia geològica (ICGC). 

- Mapa hidrològic del tram baix del Llobregat (ICGC), escala 1:30.000. 

- Mapa geològic de zones urbanes (ICGC), escala 1:5.000 (Sant Feliu de Llobregat 420-6-

6). 

- Estudio informativo de integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Ministeri 

de Foment). 

- Proyecto constructivo de integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat. 

 

3. CARACTERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES  

L’àmbit d’estudi del projecte es troba al nord-est del riu Llobregat, en l’últim tram previ a 

l’obertura del riu que forma l’extensió del Delta del Llobregat. En termes geològics, la zona 

d’estudi es situa dins de la subunitat geològica de la Serralada Litoral, la qual forma part dels 

Catalànids que comprèn a més la Depressió del Litoral i la Serralada Prelitoral.  

Concretament, la zona d’estudi del riu Llobregat travessa la Serralada Litoral i separa la zona 

en dos sectors ben diferenciats. Per una banda, trobem la Serralada de Collserola al nord-est, 

amb materials paleozoics, on predominen les pissarres i, per l’altra, el massís del Garraf al sud-



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 2: Geologia i geotècnia  3 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

oest, amb materials mesozoics. El cobriment de la vall del Llobregat està format per materials 

pliocens i quaternaris. Aquests sediments quaternaris poden correspondre a una coberta 

col·luvial ocupada per terres de cultiu o a depòsits al·luvials del riu Llobregat, corresponents a 

materials detrítics sense cimentació.  

L’al·luvial del riu pot arribar a tenir entre 20-25 metres de gruix i està format per graves, sorres 

i llims d’inundació. Les sorres i les graves han estat molt explotades en els dos marges del riu 

mitjançant excavacions a cel obert que posteriorment han estat reomplertes de forma 

incontrolada i, en general, amb terres i runes. El substrat dels dipòsits al·luvials està format 

pràcticament per materials terciaris. 

 

3.1 GRUPS LITOLÒGICS I ESQUEMA GEOLÒGIC DE  ZONA D’ESTUDI  

La zona d’actuació del present estudi es situa principalment al marge esquerra del riu 

Llobregat i només l’últim tram, ho fa al costat dret d’aquest.  

El traçat viari transcorre en la seva totalitat per materials quaternaris, mentre que el ferroviari 

presenta pràcticament la totalitat del seu traçat sobre materials d’aquesta tipologia però pel 

que fa l’àrea de l’estació intermodal de Quatre Camins ho fa per materials que formen part del 

període del Neogen, el qual precedeix al Quaternari. 

Així doncs es poden diferenciar tres grups litològics que es descriuen a continuació: 

 Grup 1: Cobriments antròpics (Quaternari) 

La plana del Llobregat es troba intensament antropitzada, ja sigui per la construcció de 

vies de comunicació com per la indústria present. Els àrids inferiors del riu Llobregat 

han sigut objecte d’explotació durant les últimes dècades i els buits que s’han creat 

s’han reomplert de forma incontrolada amb materials de diversa naturalesa i 

procedència, com terres i ruïnes o, en menor mesura, residus urbans o industrials com 

fangs de decantació del rentat d’àrids. 

Així doncs, en les zones pròximes a les infraestructures viàries es poden trobar 

cobriments que corresponen a terraplens actuals o bé a abocaments de residus i 

ruïnes. 

 Grup 2: Terrasses al·luvials (Quaternari) 

Els dipòsits quaternaris ocupen gran part de l’extensió en l’entorn de la zona d’estudi, 

ja que, es troben presents als marges del riu Llobregat mostrant una notable varietat 
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litològica. En la zona d’actuació afloren el materials de terrasses, plana d’inundació i de 

llit del riu Llobregat, formats per dipòsits detrítics de graves amb alguns llits de sorres i 

recoberts per llims i argiles de no més de tres metres de gruix i amb diferents graus de 

compactació. Els materials de la llera del riu estan formats bàsicament per graves i 

sorres netes sense intercalacions d’estrats argilosos o amb llims i que es troben 

recobertes en el marges pels sols de diversa naturalesa i per algun cobriment local de 

gruix reduït. 

 Grup 3: Materials pliocens (Neogen) 

Aquests materials es troben presents en l´últim tram del traçat del perllongament del 

tramvia, on es desenvolupa l’accés viari a l’estació de ferrocarrils de Quatre Camins i 

on recolza la pròpia estació intermodal. Entre aquests materials podem trobar llims 

amb nòduls carboanatats, graves amb matriu argilosa o bé argiles i margues. 

La major part de les actuacions es realitzaran bàsicament sobre els dipòsits quaternaris 

al·luvials (graves, sorres i llims) i sobre els cobriments antròpics (associats a les infraestructures 

existents o bé amb d’origen més desconegut). 

A continuació es mostra la distribució del sediments quaternaris i materials pliocens on es 

realitzarà el projecte: 
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Figura 1. Mapa geològic del tram baix del Llobregat 1:30.000 (ICGC) 

 

Figura 2. Tall perpendicular al riu Llobregat (Veure Figura 1) 
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4. SISMICITAT 

Es defineix com perill sísmic, la probabilitat d’ocurrència, durant un determinat període de 

temps, d’un terratrèmol de certes característiques. Entre els factors a conèixer per determinar 

el grau de perillositat s’ha de considerar: 

- Sismes  referits a les etapes història i instrumental. 

- Estructures neotectòniques. 

- Litologies i el seu grau de compactació. 

- Profunditat del nivell piezomètric dels aqüífers. 

En àrees amb una activitat sísmica moderada com, com la del present estudi, on no és sempre 

possible identificar els epicentres dels terratrèmols amb falles conegudes, és més adient des 

d’un punt de vista pràctic introduir el concepte de zona sismotectònica que parlar de falles 

actives. A la Figura 3 es mostren els epicentres dels terratrèmols considerats en l’avaluació de 

la perillositat sísmica a Catalunya juntament amb les zones sismotectòniques definides en 

funció de les principals estructures tectòniques i els aspectes sismològics propis de la regió. 

 

 

Figura 3. Mapa de zones sismotectòniques de Catalunya (ICGC) 
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La perillositat sísmica del territori espanyol es defineix a partir del mapa de perillositat sísimica 

juntamnet amb la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. El mapa expressa per 

cada punt del territori i en relació al valor de l’acceleració de la gravetat, l’acceleració 

horizontal de la superfície del terreny o acceleració sismica bàsica (ab), corresponent a un 

període de retorn de 500 anys. 

El valor de l’acceleració sísmica bàsica en la zona d’estudi dels municpis per on es desenvolupa 

el traçat del projecte oscil·la en entre                 i el coeficient de contribució és 

   . En relació amb la resta de l’Estat Espanyol, la regió de Barcelona es troba en una zona 

de sismicitat moderada. Seguint la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 i 

considerant una obra d’importància especial, el valor d’   i la tipologia de sóls presents, 

juntament amb els seus gruixos, s’obté una acceleració sísmica de càlcul           . Per 

tant, ja que aquesta l’acceleració sísmica és igual o superior al límit de 0,4 , serà necessari 

tindre en compte la consideració d’accions sísmiques en el diseny i càlcul de les obres del 

present estudi, on s’aplicarà l’   callculada. 

 

 

Figura 4. Mapa de perillositat sísmica d’Espanya 
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5. CARACTERITZACIÓ GEOTÈNICA 

5.1 CRITERIS ADOPTATS 

Amb les dades obtingudes dels diversos estudis cosnultats s’ha realitzat una caracterització 

dels grups geològics definits en funció de la problemàtica goetècnica associada a cada un 

d’ells. Els aspectes que s’han tingut en consideració per a la definició geotècnica dels diferents 

grups són els següents: 

- Resistència (S’adopta la classificació del ISRM, 1979: Resistència molt baixa < 60 

kg/cm2; baixa < 60-200 kg/cm2; mitja 200-600 kg/cm2; elevada 600-2.000 kg/cm2; 

molt elevada >2.000 kg/cm2). 

- Dificultat d’excavació. 

- Aprofitament de materials, segons el PG-3. 

- Estructura i tectònica del massís rocós. 

- Talussos tipus d’excavació (suau <34°, mitjà 34-55°, fort >55°). 

A continuació es descriuen les característiques geotècniques de les unitats litològiques 

definides. 

5.2 CARACTERITZACIÓ DE LES UNITATS GEOTÈCNIQUES DE LA ZONA 

D’ACTUACIÓ  

Com bé s’ha analitzat en tercer apartat del present annex, trobem les següents unitats 

geotècniques: 

 Grup 1: Cobriments antròpics (Quaternari) 

Són materials que, en general, presenten una resistència molt baixa tant en les zones 

on s’han produït abocaments com en terraplens prèviament compactats per a obres 

lineals. Tenen  una estructura interna molt desordenada. Són fàcilment excavables per 

mètodes convencionals. 

Presenten característiques de sòls inadequats o marginals per a l’ús en terraplens, per 

tant, pel seu ús s’ha de fer un estudi específic per comprovar la seva validesa, ja que, 

en general els cobriments antròpics d’abocaments poden produir assentaments 

considerables. 

En quant a l’estabilitat en vessants i talussos, presenten inestabilitat a causa de 

despreniments, esllavissaments i moviments de massa associats a les extraccions 
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d’argiles. Els talussos mitjos seran suaus (<34°). Requeriran mesures especials de 

drenatge i sosteniment en talussos de desmunt. 

 Grup 2: Terrasses al·luvials (Quaternari) 

Són materials detrítics corresponents a sorres, llims, argiles i graves amb resistències 

molt baixes en tots els casos. Els sediments al·luvials presenten gruixos entre un i deu 

metres mentre que en el cas dels sediments col·luvials de vessant aquesta no supera el 

metre de gruix. 

Pel que fa a la seva dificultat d’excavació, són fàcilment excavables amb mètodes 

convencionals a excepció del nivells amb materials carbonatats, que possiblement 

requereixin l’ús puntual de martells hidràulics. 

Presenten característiques de sòls tolerables o adequats (sorres fines i sorres amb 

grava), que poden ser utilitzats en la realització de terraplens. 

Analitzant la seva estabilitat en vessants i talussos, poden presentar problemes 

d’estabilitat, especialment en les zones constituïdes per materials col·luvials argilosos 

o llimosos de poca compacitat, ja sigui per esllavissaments o moviments de massa. 

Localment requeriran mesures especials de drenatge i sosteniment en talussos de 

desmunts. 

 

6. DESMUNTS 

Per la definició del projecte d’obra viària, els desmunts resultants són pràcticament inexistents 

i d’altura molt reduïda. Tenint en compte les característiques dels materials a excavar (dipòsits 

quaternaris al·luvials), s’adoptarà un talús amb pendent        , que permet extendre 

sobre ell una capa de terra vegetal i hidrosseminar posteriorment. 

Els materials afectats per les diverses actuacions (materials quaternaris, llims, sorres i graves) 

poden considerar-se tots ells fàcilment excavables. 

Pel que fa a l’aprofitament dels materials, les capes argiloses i llimoses es classificaran com sòls 

tolerables a marginals, mentre que els estrats més granulars poden arribar a tenir una 

classificació de sòl adequat. 
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7. TERRAPLENS 

La majoria dels vials plantejats en aquest projecte es desenvolupen en terraplè. Es 

consideraran talussos amb pendent        , que permet extendre sobre ell una capa de 

terra vegetal i la col·locació posterios de l’hidrossèmina. 

En la zona d’actuació no es preveuen sòls tous, per tant no són previsibles problemes 

d’inestabilitat ni d’assentaments que requereixin l’ús de mesures de reforç o drenatge 

especials. 

Amb tot això, es considerarà només necessari l’ús de les precaucions més usuals: eliminació de 

la terra vegetal sanejament (s’estima un gruix mitjà de 30 cm pels dos casos), excavació de les 

bermes en els trams on la pendent del terreny excedeixi del 20%, cobriment amb material 

granular i drenatge dels vessants abandonats, proteccions d’escullera en les zones inundables, 

cunetes al peu del talús (costat d’aigües amunt), etc. 

Pràcticament tots els terraplens recolzaran sobre els sòls al·luvials del riu Llobregat, constituïts 

com ja s’ha mencionat precedentment, per llims, sorres i graves. 

En el cas de trobar-se sobre cobriments antròpics amb possible presència de runes, com a 

mesura cautelar, es realitzarà un sanejament de 2 m de profunditat, es tornarà a compactar la 

superfície resultant mitjançant compactadors potents i es realitzarà un nou cobriment 

degudament compactat. 

 

8. PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS 

El projecte en estudi requereix de materials d’aportació per a la formació de terraplens, ja que 

no és possible realitzar una compensació de terres degut a que la majoria dels vials es 

desenvolupen en terraplè.  

A més del materials de préstec de terres per la realització de terraplens, és necessitarà 

l’aportació de materials per la realització de les següent unitats d’obra: 

- Mescles bituminoses per les capes de base, intermèdia i de trànsit dels ferms. 

- Tot-u artificial o sòl estabilitzat amb ciment. 

- Formigó. 

- Material de la coronació del terraplè i fons dels desmunts. 

- Escullera i material drenant. 
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Per aquesta raó, s’haurà de recórrer a zones de préstec i explotacions d’àrids que es trobin 

properes a la zona d’estudi. 

La informació s’ha obtingut a partir de les dades consultades en: 

- Visor de Cartografia geològica (ICGC). 

- Mapa hidrològic del tram baix del Llobregat (ICGC), escala 1:30.000. 

- Mapa de Rocas y Minerales Industriales (IGME), escala 1:200.000 - Hoja 35 – 

Barcelona. 

- Mapa de Rocas Industriales (IGME), escala 1:200.000 - Hoja 34 – Hospitalet. 

- Base de Datos de Indicios o explotaciones de Rocas y Minerales Industriales (IGME). 

- Estudio informativo. Mejora de accesibilidad entre las carreteras del entorno del Baix 

Llobregat (Ministerio de Fomento). 

 

8.1 JACIMENTS I PEDRERES PRÒXIMES A LA ZONA D’ACTUACIÓ 

A continuació es presenten les diferents explotacions de materials útils per l’ús ens les 

diferents unitats d’obra (mescles bituminoses, formigó, tot-u, terraplens, etc) presents en el 

projecte:  

Capa de trànsit 

Els àrids que s’utilitzen per la capa de trànsit provenen de roques silíciques. Per tant, es 

localitzaran algunes explotacions de granits als voltant de Barcelona com són el cas de les 

pedreres (Pg-1) en la zona de Montcada i Reixac (Figura 5). 

Àrids per a formigó, capes de base i intermèdies i sub-bases granulars 

Les pedreres on s’exploten roques calcàries, que un cop processades, poden ser útils per 

aquest propòsit. Al voltant de la zona d’actuació (Figura 6) existeixen algunes que aprofiten 

calcàries cretàciques a la zona de l’Ordal (Qc-1), a la zona del Garraf (Qc-2) o bé pròximes al 

Vendrell (Qc-3). 

Graveres 

En les proximitats de l’àrea d’actuació s’exploten terrasses, conglomerats tous i graves 

al·luvials situades a l’entorn del Llobregat. Plantes de processament com la d’Abrera utilitzen 

aquestes graves i sorres, principalment silíciques, a on es classifiquen i trituren per a la seva 

posterior comercialització. En les zones de Terrassa i Martorell (Dg/Dr-1) també s’exploten 

àrids que, un cop rentats i triturats, poden ser aptes per l’elaboració de formigó. 
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Terraplens 

Donades les condicions d’urbanització i del medi ambient, en la zona del projecte no és fàcil 

trobar terrenys d’on es pugui extreure material per a terraplè. En algunes zones pròximes hi ha 

terrasses amb proporcions de graves i llims que poden ser útils per aquest ús. 

En cas contrari, existeixen poblacions properes que també es troben als marges del riu 

Llobregat com és el cas de Sant Andreu de la Barca, situat riu amunt de Molins de Rei, i a on 

existeixen afloraments importants de pissarres que poden ser utilitzades per a aquesta 

finalitat. 

 

Figura 5. Localització dels jaciments i pedreres (1) 

Zona 
d’estudi 

Pg-1 

Dg/Dr-1 
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Figura 6. Localització dels jaciments i pedreres (2) 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és la definició del traçat en planta i en alçat dels eixos que 

defineixen la nova línia tramviària entre Sant Feliu de Llobregat i l’estació intermodal de 

Quatre Camins, així com la descripció del material rodant i de les parades previstes en aquest 

projecte.  

Tenint en compte que el traçat dissenyat preveu la prolongació de l’actual línia T3 del 

Trambaix, la qual finalitza a l’entrada del municipi de Sant Feliu de Llobregat, es consideraran 

els mateixos criteris de disseny adoptats en tota la línia actualment en funcionament així com 

tots el elements bàsic que l’integren: tipus i superestructura de via, senyalització, etc. A més, 

aquesta consideració és una condició obligada per tal de no introduir elements de diferent 

tecnologia a la que actualment es troba en funcionament i de no dificultar el funcionament i 

tasques de manteniment del sistema en ús. Així doncs, es mantindran també els elements que 

configuren la pròpia imatge del conjunt de la xarxa tramviària com, per exemple, el disseny de 

les parades. 

El traçat proposat en el present projecte pretén aconseguir el màxim grau, tant a nivell 

d'explotació (velocitat comercial, manteniment de vies, confort de l'usuari), com de la 

seguretat. Amb aquest objectiu s'han introduït el paràmetres geomètrics de disseny que 

permetin assolir tals objectius, a més d’aportar millores a l’actual ordenació urbanística com, 

per exemple, l’ampliació dels espais destinats al vianants en zones on actualment presenten 

condicions desfavorables per a aquests. 

A aquests efectes s'ha procedit a un càlcul complet dels eixos en planta per tal d’assolir un 

traçat que asseguri la comoditat de l'usuari, limitant tant la inclinació dels tramvies i les 

oscil·lacions de la suspensió com l'espai lateral sobre la via, que va en detriment de l'estabilitat 

i provoca un desgast accelerat dels carrils. 

El traçat de la via està constituït per una successió d'alineacions rectes i de corbes dissenyades 

sense peralt per permetre una anivellació d'encreuament que permeti el pas de vehicles en 

bones condicions. 

Les nocions de confort dels passatgers tenen un caràcter prou més restrictiu per a la geometria 

que les condicions de seguretat de la circulació de tramvies. Per tant, s’ha optat per un càlcul 

d'implantació generós, sempre i quan les condicions d'inserció ho han permès, en particular en 

les transicions. 
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Per últim, fent referència al càlcul d'eixos, s’ha optat un valor màxim d'1 m/s2 per a 

l'acceleració no compensada. 

2. TRAÇAT 

2.1 REGLES PER A LA  REALITZACIÓ DEL 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: 

𝛾 =
𝑉2

𝑅
 

Una part d'aquesta acceleració (𝛾1) pot ser compensada per la inclinació de la superfície de 

rodament. La resta (𝛾2 = −𝛾1), constitueix l'acceleració no compensada sentida pel viatger. 

Sent la velocitat un paràmetre primordial en el càlcul de la implantació de les vies de 

ferrocarril, tot seguit es detallen les diverses  velocitats màximes i adoptades  per al càlcul del 

traçat de la línia de tramvia: 

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

encreuaments. 

 50 km/h en plataforma protegida(plataforma reservada, separada físicament de 

serveis de vies públiques de circulació general per un dispositiu superable). 

 70 km/h en plataforma segregada (plataforma reservada, separada físicament de 

serveis de vies públiques de circulació general per un dispositiu infranquejable). 

 15 km/h sobre un aparell de via en via desviada. 

 50 km/h sobre un aparell de via en via directa. 

 35 km/h en entrada de parada. 

2.1.1 LIMITACIO 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. 
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El límit (𝛾2) que cal prendre en consideració per al càlcul d'implantació de les vies de tramvia 

és el següent:  

𝛾2 = 1 𝑚/𝑠2
 

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

d'explotació sigui limitat a un valor de: 

𝛾2 = 0,68 𝑚/𝑠2
 

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: 

𝛾 = 𝛾2 =
𝑉2

𝑅
 

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

velocitats màximes en corba sense peralt iguals a: 

𝑉 = √1(𝑚/𝑠2)𝑅     𝑉 = √𝑅  (𝐶à𝑙𝑐𝑢𝑙) 

ó 

𝑉 = √0,68(𝑚/𝑠2)𝑅         𝑉 = 0,82√𝑅  (𝐶à𝑙𝑐𝑢𝑙) 

 

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 
1

𝑅
= 0  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. 
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Figura 1. Esquema clotoide 

 

Per raons de comoditat i per a limitar les oscil·lacions de les suspensions, es limita la variació 

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

𝑑𝛾

𝑑𝑡
≤ 0,4 𝑚/𝑠3 

Doncs: 

𝑑𝛾

𝑑𝑡
=

𝑑𝑙

𝑑𝑡
=

𝑑
𝑉2

𝑅
𝑑𝑙

 𝑉 ≤ 0,4 𝑚/𝑠3
 

Si 𝑉 és constant, tenim: 

𝑑𝛾

𝑑𝑡
= 𝑉3 =

𝑑
1
𝑅

𝑑𝑙
 ≤ 0,4 𝑚/𝑠3

 

Com 𝑅𝐿 = 𝐴2, obtenim: 

𝑉3

𝐴2
≤ 0,4 𝑚/𝑠3 

𝐴 ≥ √2,5𝑉3 

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

𝐿 =
𝐴2

𝑅
 

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

𝐿 ≥ 2,5
𝑉3

𝑅
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2.1.4 PARTICULARITATS DE LES CORBES DE TRANSICIÓ 

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 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 =

1 𝑚/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'han 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. 

 

2.1.5 ACCELERACIÓ 

Quan la sortida de corba és seguida per una alineació que incita a  una acceleració immediata, 

la velocitat de càlcul de la clotoide serà presa igual a la velocitat en corba, augmentada d'una 

acceleració de 0,8 𝑚/𝑠2
 sobre una distància de 20 m: 
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𝑉𝑎𝑐𝑐 = √𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑐
2 + (2 × 0,8 × 20 × 3,62) 

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

elements que ho enquadren: 

 

Figura 2. Esquema de variació de velocitats en corba 

 

Es pot escriure: 

𝑉2 = 𝛾𝑡 + 𝑉1  i  𝜒 = 𝛾
𝑡

2
+ 𝑉1𝑡 + 𝜒1 

𝐿 ≥ 𝜒−𝜒1 = 𝛾
(𝑉 − 𝑉1)

2𝛾
+

(𝑉 − 𝑉1)

𝛾
 

𝐿 ≥
𝑉1

2 − 𝑉2
2

2𝛾
 

Sabent que  𝛾𝑎𝑐𝑐 = 0,8 𝑚/𝑠2, tenim: 

𝐿 ≥ 0,625 (𝑉1
2 − 𝑉2

2) 

Per últim, considerant que la desacceleració és de l’ordre 𝛾𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑐 = −1 𝑚/𝑠2, tenim: 

𝐿 ≥
𝑉1

2 − 𝑉2
2

2
      o      𝐿 ≥ 0,5 (𝑉1

2 − 𝑉2
2) 

 

2.1.6 APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LES CLOTOIDES 

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

∆𝑅 =
𝐿2

24𝑅
 

Amb una aproximació del 0’5 %. 
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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  

 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). 

 

Figura 3. Principals tipus de corbes de transició 

 

2.1.7 COMPENSACIÓ DE L’ACCELERACIÓ CENTRÍFUGA AMB PERALT 

Càlcul del peralt 
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Les definicions que a continuació es presenten no s'apliquen en el present projecte al no existir 

zones amb peraltat. No obstant es presentem a continuació a títol d'informació. 

 

Figura 4. Compensació de l'acceleració centrífuga amb peralt 

 

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

𝑚 𝛾1 cos 𝛼 = 𝑚 𝑔 sin 𝛼  o tg 𝛼 =
𝑑

1435
=

𝛾1

𝑔
 

𝑑 = 153 𝛾1 

𝑑 = 153
𝑉2

𝑅
  (𝑚/𝑠)    o 𝑑 = 11,8

𝑉2

𝑅
  (𝑘𝑚/ℎ) 

Amb vista a assegurar l'estabilitat de la via, la dels vehicles en cas de parada en plena via i la 

comoditat dels viatgers en les mateixes condicions, limitem el peralt a:  

𝑑 = 150 𝑚𝑚 

Insuficiència de peralt 

Si el peralt instal·lat és inferior al peralt teòric necessari per a compensar exactament 

l'acceleració centrífuga, com la majoria de les vegades en entorn urbà, hi ha insuficiència de 

peralt (𝑖). Aquesta insuficiència de peralt correspon a l'acceleració no compensada (𝛾2). 

𝑖 = 1500
𝛾2

𝑅
= 1500

𝑉2

𝑅
−

𝑑 𝑔
1500

𝑔
 

Per a 
𝑉2

𝑅
= 1 𝑚/𝑠2 tenim    𝑖 = 153 𝑚𝑚 

Per a 
𝑉2

𝑅
= 0,68 𝑚/𝑠2 tenim    𝑖 = 100 𝑚𝑚 
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En presència d'un peralt, obtenim doncs en corba, la velocitat màxima següent: 

𝑉 = √
(𝑑+𝑖) 𝑅

153
     (𝑚/𝑠)  o    𝑉 = √

(𝑑+𝑖) 𝑅

11,8
     (𝑘𝑚/ℎ) 

 

Realització del peralt 

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

zona de transició és: 

𝐿 =
𝑑

𝑔
 

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

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:  

𝑔 ≤ 4 𝑚𝑚/𝑚 

A fi de conservar una comoditat suficient, imposem també: 

𝑔 ≤
180

𝑉
 

Amb 𝑉 en 𝑘𝑚/ℎ en clotoide. 

 

Figura 5. Sobreelevació en corba 

 

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. 
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2.2 REGLES DE DISSENY DEL TRAÇAT EN ALÇAT 

2.2.1 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 20 ‰ 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. 

D'altra banda, una corba en planta, a causa del rodament metàl·lic sobre carrils, indueix una 

resistència a l'avanç que pot ser expressada per: 

𝑟𝑒 =
800

𝑅
  en 𝑑𝑎𝑁/𝑡𝑜𝑛 (𝑅 en 𝑚𝑚) 

El pendent màxim induït per la curvatura val doncs 
800

𝑅
. 

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

𝑝 i radi 𝑅 és: 

𝑝 +
800

𝑅
≤ 75‰ (𝑃 en el ‰, 𝑅 en 𝑚𝑚) 

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

 

2.2.2 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: 

𝛾 =
𝑉2

𝑅
 

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

la gravetat 
𝛾

𝑔
 . 
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Aquesta acceleració 
𝑉2

𝑅
 és limitada a 0,2 𝑚/𝑠2, o sigui   𝑅 ≥ 5 𝑉2  . 

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

𝛾 =
𝜒2

2𝑅
 

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. Radi de paràbola de transició en funció de la velocitat 

 

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). 

 

2.2.3 COMBINACIÓ D’UNA CONNEXIÓ PARABÒLICA EN PERFIL I D’UNA CONNEXIÓ 

CIRCULAR EN PLANTA 

Per raons d'adherència, de potència instal·lada i de comoditat de viatgers, s'evitarà al màxim 

implantar transicions parabòlica en alçat en les zones corbes i de clotoides. A més, la 

col·locació de les vies és molt delicada en aquestes condicions. Si veritablement la topografia 

dels llocs no ho permet, s’acceptarà per a compensar variacions de pendents dèbils, les 

combinacions següents: 

 Radi en planta de 40 a 70 metres:          𝑅 ≥ 3.000 𝑚. 

 Radi en planta de 70 a 200 metres:        𝑅 ≥ 1.500 𝑚. 
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2.3 VELOCITAT EN CORBA 

Considerant un 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡 = 0 𝑚𝑚, es poden obtenir les velocitats de càlcul definides amb una 

acceleració transversal d'1 𝑚/𝑠 ² i les velocitats d'explotació definides amb una acceleració 

transversal de 0,68 𝑚/𝑠 ² (Longituds de les clotoides calculades amb les velocitats de càlcul): 

 

RADI 

𝑽 i 𝑳 

(Sense acceleració) 

𝑽 i 𝑳 

(amb prob. d’acc. de 0,8m/s2 sobre 20m) 

DE  CORBATURA Velocitat màx. 

de càlcul 

Velocitat màx. 

d’explotació 

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 

850 80,000 80,000 32,276 0,051 80,000 32,276 0,051 

900 80,000 80,000 30,483 0,043 80,000 30,483 0,043 

950 80,000 80,000 28,879 0,037 80,000 28,879 0,037 

1.000 80,000 80,000 27,435 0,031 80,000 27,435 0,031 

1.500 80,000 80,000 18,290 0,009 80,000 18,290 0,009 

2.000 80,000 80,000 13,717 0,004 80,000 13,717 0,004 

5.000 80,000 80,000 5,487 0,000 80,000 5,487 0,000 
 

Taula 2. Relació entre els radis en planta, velocitats i longitud mínima de les corbes de transició 
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2.4 RESUM DELS PARÀMETRES DE DISSENY 

  Velocitat màxima de circulació: Vmàx = 50 Km/h en tram urbà 

Vmàx = 70 Km/h en trams en túnel o 
suburbans 

  Ample de via: 1.435 mm 

  Radi horitzontal mínim de la xarxa i vies de 
servei:



  - Desitjable: 25 m (en línia) 

  - Absolut: 20 m 

  Radi vertical mínim de la xarxa: 

  - Desitjable: 700 m  

  - Absolut: 300 m còncau  

500 m convex  

  Pendent màxim de la xarxa: 50‰ (entre P07 i nou enllaç viari) 

  - 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 recta 

3,17 m (sense bàcul a l’entrevia) 

3,52 m (amb bàcul a l’entrevia) 

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

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

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

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

10,04 m (parada 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 : 62,4 m 

General : 62,5 m 

Terminals : 70 m 

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

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

  Peralt màxim:  
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  - 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 10 m 

  Acceleració màxima transversal no 
compensada:

En explotació : 0,68 m/s2  

Dimensionant per a la infraestructura :  
1m/ s2 

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

  Variació de peralt màxima: 2,50 mm/m 
 

Taula 3. Resum dels paràmetres bàsics de disseny de la línia del tramvia 

3. EL MATERIAL RODANT 

3.1 DEFINICIÓ DELS DIFERENTS GÀLIBS 

Es diferencien dos tipus de gàlibs: 

 Gàlib estàtic del material rodant. 

 Gàlib lliure d’obstacles. 

3.1.1 GÀLIB DEL MATERIAL RODANT 

El 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, per tant, el seu eix vertical 

de simetria es superposa amb l´eix de la via. 

3.1.2 GÀLIB LLIURE D’OBSTACLES 

El gàlib lliure d'obstacles és el gàlib dins del qual no s'han d'implantar obstacles tals com: 

estructures, pals de senyalització, pals suports de les línies aèries, a l'excepció no obstant això 

dels vores d'andanes. Es defineix a partir del gàlib dinàmic, augmentat per una làmina d'aire. 

Aquesta làmina d'aire pot ser de: 

 100 mm en alineació recta. 

 110 mm en l'exterior d'una corba. 

 120 mm en l'interior d'una corba. 

A continuació es mostra una figura on s’aprecia gràficament la definició del gàlib lliure 

d’obstacles, considerant el cas d’alineació recta: 
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1470 1470 

100 100 2940 GD 

3140 GLO  

Figura 6. Esquema del gàlib lliure d'obstacles 

 

3.2 CÀLCUL DE LES INFLUÈNCIES 

3.2.1 SOBREAMPLES DEGUTS A CORBES SENSE PERALTS 

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 bogies, en una longitud de 15 m. 

3.2.2 SOBREAMPLES I SOBREALTS DEGUTS AL PERALT 

En les corbes en peralt, el material rodant presenta sobreamples i sobrealts que es calculen 

d'acord amb el grau d'inclinació. A titulo informatiu, i/o per a projectes col·laterals s'adjunten 

les formules següents:  
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𝐷𝐼 = 𝐻 sin 𝛼 − (
𝐺

2
−

𝑉

2
)(1 − cos 𝛼)  𝐷𝐻 = (

𝑉

2
+

𝐺

2
) sin 𝛼 − 𝐻(1 − cos 𝛼) 

 

Figura 7. Sobreamples i sobrealts deguts al peralt 

 

3.2.3 SOBREALTS DEGUTS ALS PERFILS LONGITUDINALS 

Sobrealt a causa del perfil longitudinal en les paràboles convexes o còncaves, serà calculat 

d'acord amb el radi de la paràbola i a les característiques del material. 

3.2.4 QUADRES DE LES ZONES D’INFLUÈNCIA DEL MATERIAL RODANT EN CORBA 

AMB PALS LATERALS 

Radi Gàlibs Dinàmics 
  

G.L.O Radi 

Int. (m) Int. Ext. 
Entre eix 

Vies 
Ample 

Platafor. 
Int. Ext. Ext. (m) 

20 1567 1709 3466 6972 1687 1819 23,466 

25 1536 1673 3399 6838 1656 1783 28,399 

30 1514 1649 3353 6746 1634 1759 33,353 

35 1500 1631 3321 6682 1620 1741 38,321 

40 1489 1617 3296 6632 1609 1727 43,296 

50 1474 1598 3262 6564 1594 1708 53,262 

60 1463 1585 3238 6516 1583 1695 63,238 

70 1456 1576 3222 6484 1576 1686 73,222 

80 1450 1569 3209 6458 1570 1679 83,209 

90 1446 1563 3199 6438 1570 1673 93,199 

100 1442 1559 3191 6422 1570 1669 103,191 

110 1440 1555 3185 6410 1570 1665 113,185 

120 1437 1552 3179 6398 1570 1662 123,179 

150 1432 1546 3170 6378 1570 1656 153,170 

160 1434 1544 3170 6378 1570 1654 163,170 

200 1439 1539 3170 6378 1570 1649 203,170 
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250 1444 1535 3170 6379 1570 1645 253,170 

275 1445 1533 3170 6378 1570 1643 278,170 

280 1446 1533 3170 6379 1570 1643 283,170 

300 1447 1532 3170 6379 1570 1642 303,170 

350 1449 1530 3170 6379 1570 1640 353,170 

400 1450 1529 3170 6379 1570 1639 403,170 

450 1451 1527 3170 6378 1571 1637 453,170 

500 1452 1527 3170 6379 1572 1637 503,170 

700 1454 1524 3170 6378 1574 1634 703,170 

1000 1456 1523 3170 6379 1576 1633 1.003,17
0 1200 1457 1522 3170 6379 1577 1632 1.203,17
0 1250 1457 1522 3170 6379 1577 1632 1.253,17
0 2000 1458 1521 3170 6379 1578 1631 2.003,17
0 5000 1460 1519 3170 6379 1580 1629 5.003,17
0 Al. Dr. 1470 1470 3170 6310 1570 1570 Al. Dr. 

 

Taula 4. Zones d’influències del material rodant en corba (doble eix i pals laterals) 

AMB PALS CENTRALS 

Radi Gàlibs Dinàmics 
  

G.L.O Radi 

Int. (m) Int. Ext. 
Entre eix 

Vies 
Ample 

Platafor. 
Int. Ext. Ext. (m) 

20 1567 1709 3816 7322 1687 1819 23,816 

25 1536 1673 3749 7188 1656 1783 28,749 

30 1514 1649 3703 7096 1634 1759 33,703 

35 1500 1631 3671 7032 1620 1741 38,671 

40 1489 1617 3646 6982 1609 1727 43,646 

50 1474 1598 3612 6914 1594 1708 53,612 

60 1463 1585 3588 6866 1583 1695 63,588 

70 1456 1576 3572 6834 1576 1686 73,572 

80 1450 1569 3559 6808 1570 1679 83,559 

90 1446 1563 3549 6788 1570 1673 93,549 

100 1442 1559 3541 6772 1570 1669 103,541 

110 1440 1555 3535 6760 1570 1665 113,535 

120 1437 1552 3529 6748 1570 1662 123,529 

150 1432 1546 3520 6728 1570 1656 153,520 

160 1434 1544 3520 6728 1570 1654 163,520 

200 1439 1539 3520 6728 1570 1649 203,520 

250 1444 1535 3520 6729 1570 1645 253,520 

275 1445 1533 3520 6728 1570 1643 278,520 

280 1446 1533 3520 6729 1570 1643 283,520 

300 1447 1532 3520 6729 1570 1642 303,520 

350 1449 1530 3520 6729 1570 1640 353,520 

400 1450 1529 3520 6729 1570 1639 403,520 
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450 1451 1527 3520 6728 1571 1637 453,520 

500 1452 1527 3520 6729 1572 1637 503,520 

700 1454 1524 3520 6728 1574 1634 703,520 

1000 1456 1523 3520 6729 1576 1633 1.003,520 

1200 1457 1522 3520 6729 1577 1632 1.203,520 

1250 1457 1522 3520 6729 1577 1632 1.253,520 

2000 1458 1521 3520 6729 1578 1631 2.003,520 

5000 1460 1519 3520 6729 1580 1629 5.003,520 

Al. Dr. 1470 1470 3520 6660 1570 1570 Al. Dr. 

Espai retingut per a la implantació dels pals centrals = 310 mm 
 

Taula 5. Zones d’influències del material rodant en corba (doble eix i pals centrals) 

4. PARADES I PERFILS TRANSVERSALS 

4.1 PARADES 

La longitud de les andanes per a una parada és de 67 m en terminals, i de 65 m en línia. La 

longitud mínima absoluta d'andana serà presa en 62,5 m en casos particulars d'inserció, i de 

32,57 m de manera excepcional pel cas de la parada P05. 

L’ample mínim útil, en el cas d'andanes laterals (P05, P06 i P07), és 2,80 m i de 4 m per a les 

andanes centrals. Tot i així, les parades centrals considerades en el projecte (P01, P02, P03, 

P04, P08  i P09) tenen una amplada total de 3,526 m imposada per l’amplada reservada al 

tramvia en aquest carrers. 

4.1.1 PARADA EN ALINEACIÓ RECTA 

La distància entre l'eix de la via i la vora d'andana, és de 1.367 mm. 

4.1.2 PARADA EN CORBA 

Les parades són implantades en la mesura que es pugi en alineació recta. 

Per a evitar buits entre la vora d'andana i portes i conservar una bona visibilitat per al 

conductor, el radi mínim de les parades és de 400 m. En el present projecte s’ha evitat el 

disseny de qualsevol parada en corba per tal de facilitar la seva realització i afavorir la bona 

visibilitat. 

4.1.3 PERFIL LONGITUDINAL I ALTURA DE LES ANDANES 

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

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

són rebutjades en parada. Els radis parabòlics són almenys de 3.000 m. 
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L'alçada de les andanes és idèntica per a totes les parades. Està a una alçada de 280 mm en 

relació al pla de rodament. 

4.2 SECCIONS TIPUS (GÀLIB LLIURE D’OBJECTES) 

4.2.1 SECCIÓ ALINEACIÓ RECTA AMB SEPARADORS 

 

Figura 8. Secció tipus alineació recta amb peça separadora 

4.2.2 SECCIÓ NORMAL ALINEACIÓ RECTA EN ZONES AMB VORERA 

 

Figura 9. Secció normal alineació recta en zones amb vorera 
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4.2.3 SECCIÓ MÍNIMA ALINEACIÓ RECTA EN ZONES AMB VORERA 

 

Figura 10. Secció mínima alineació recta en zones amb vorera 

4.2.4 SECCIÓ ALINEACIÓ CORBA 

 

Figura 11. Secció tipus alineació corba 
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4.2.5 SECCIÓ TIPUS VIA DOBLE RECTA AMB ELECTRIFICACIÓ CENTRAL 

 

Figura 12. Secció tipus via doble recta amb electrificació central 
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4.2.6 SECCIÓ TIPUS VIA DOBLE CORBA A LA DRETA AMB ELECTRIFICACIÓ CENTRAL 

 

Figura 13. Secció via doble corba a la dreta amb electrificació central 
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4.2.7 SECCIÓ TIPUS VIA DOBLE CORBA A L’ESQUERRA AMB ELECTRIFICACIÓ 

CENTRAL 

 

Figura 14. Secció tipus via dobla corba a l’esquerra amb electrificació central 
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4.2.8 SECCIÓ TIPUS VIA DOBLE RECTA SENSE ELECTRIFICACIÓ CENTRAL 

 

Figura 15. Secció tipus via doble alineació recta sense electrificació central 
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4.2.9 SECCIÓ TIPUS VIA DOBLE CORBA A LA DRETA SENSE ELECTRIFICACIÓ 

CENTRAL 

 

Figura 16. Secció tipus via doble corba a la dreta sense electrificació central 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 3: Traçat del tramvia  28 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

4.2.10 SECCIÓ TIPUS VIA DOBLE CORBA A L’ESQUERRA SENSE ELECTRIFICACIÓ 

CENTRAL 

 

Figura 17. Secció tipus via doble corba a l'esquerra sense electrificació central 

 

4.3 DEFINICIÓ DE LES LÀMINES D’AIRE 

4.3.1 PLATAFORMA AMB PALS LATERALS 

-L'entre-eix de les vies s’ha indicat, per a cada radi, en la Taula 4. 

 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. 

En aquestes condicions, la làmina d'aire en la part central entre els gàlibs dinàmics és de: 
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En alineació recta      𝐿𝐴 =  230 𝑚𝑚 

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

En corba : 𝑅 150 𝑚 fins a 𝑅 5.000 𝑚   𝐿𝐴 ≥  190 𝑚𝑚 

 

4.3.2 PLATAFORMA AMB PALS CENTRALS 

- L'entre-eix de les vies és indicat per a cada radi en la Taula 5. 

 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 fins a 𝑅 < 150 𝑚  𝐿𝐴 𝑖𝑛𝑡. =  120 𝑚𝑚 

𝐿𝐴 𝑒𝑥𝑡. =  110 𝑚𝑚 

En corba : 𝑅 150 𝑚 fins a 𝑅 5.000 𝑚  𝐿𝐴 𝑖𝑛𝑡. ≥ 120 𝑚𝑚 

𝐿𝐴 𝑒𝑥𝑡. ≥ 110 𝑚𝑚 

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

5. LLISTATS DEL TRAÇAT 

El disseny del traçat de la nova línia tramviària es composa per tres eixos, els quals es 

descriuen breument a continuació. 

El primer eix, denominat com EIX TRAM 1, o bé EJE 11, caracteritza la línia amb sentit Quatre 

Camins – Sant Feliu de Llobregat. Aquest descriu el traçat tramviari des de l’inici de l’àmbit del 

projecte (límit urbà de Sant Feliu de Llobregat), fins a la confluència amb l’EIX TRAM 2, on es 

situa el tram amb via única compartida, en les proximitats del nou enllaç viari proposat en el 

present projecte. 

El segon eix, amb el nom d’EIX TRAM 2, o bé EJE 12, descriu la línia amb sentit Sant Feliu de 

Llobregat – Quatre Camins i, a diferència dels dos altres eixos, comprèn el tram en via única 
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que es desenvolupa en el seu pas pel nou enllaç viari. La longitud d’aquest eix es considera 

com la longitud total de la nova línia. 

Per últim, el tercer eix, amb denominació d’EIX TRAM 3, o bé EJE 13, es presenta com la 

continuació de l’EIX 11, separats pel tram en via única i, al igual que aquest darrer, comprèn el 

sentit de circulació Quatre Camins – Sant Feliu de Llobregat, des de l’aparell de via comú amb 

l’EIX TRAM 2 fins al final de l’àmbit d’aquest projecte, és a dir, l’estació intermodal Quatre 

Camins. 

En l’Apèndix Núm. 1 del present annex s’adjunten els llistats del traçat en planta dels tres eixos 

prèviament descrits, mentre que en l’Apèndix Núm. 2 es mostren els llistats de l’alçat. Tos ells 

han estat obtinguts amb el programa Istram Ispol. En el Document II: Plànols, es mostra el 

desenvolupament de les alineacions sobre la cartografia de treball (traçat en planta) dels tres 

eixos, així com les rasants sobre el terreny existent (perfils longitudinals). 
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APÈNDIX NÚM. 1: 

LLISTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA 
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APÈNDIX NÚM. 2: 

LLISTAT D’ALINEACIONS EN ALÇAT 
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                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   438.886        0.000   419760.478  4582063.798                               374.3045   -0.3927537    0.9196437 

      CLOT.     5.000      438.886   419588.104  4582467.417                   158.114     374.3045   419588.104  4582467.417 

    2 CIRC.     8.230      443.886   419586.139  4582472.015    -5000.000                  374.2727   414988.903  4580505.947 

      CLOT.     5.000      452.116   419582.897  4582479.579                   158.114     374.1679   419580.922  4582484.173 

    3 RECTA   140.726      457.116   419580.922  4582484.173                               374.1360   -0.3951858    0.9186012 

      CLOT.     1.340      597.843   419525.308  4582613.444                    81.841     374.1360   419525.308  4582613.444 

    4 CIRC.     6.248      599.182   419524.779  4582614.675     5000.000                  374.1446   424118.050  4584589.988 

      CLOT.     1.340      605.430   419522.314  4582620.416                    81.841     374.2241   419521.787  4582621.647 

    5 RECTA   277.450      606.770   419521.787  4582621.647                               374.2327   -0.3937913    0.9191999 

      CLOT.     5.000      884.220   419412.529  4582876.679                   158.114     374.2327   419412.529  4582876.679 

    6 CIRC.    13.344      889.220   419410.561  4582881.276     5000.000                  374.2645   424007.544  4584847.934 

      CLOT.     5.000      902.564   419405.329  4582893.551                   158.114     374.4344   419403.376  4582898.154 

    7 RECTA   184.857      907.564   419403.376  4582898.154                               374.4662   -0.3904164    0.9206384 

      CLOT.    49.899     1092.421   419331.205  4583068.340                   173.030     374.4662   419331.205  4583068.340 

    8 CIRC.    26.330     1142.319   419312.364  4583114.541      600.000                  377.1134   419874.007  4583325.625 

      CLOT.    23.748     1168.649   419303.644  4583139.383                   119.367     379.9071   419296.572  4583162.052 

      CLOT.    28.497     1192.397   419296.572  4583162.052                   119.367     381.1670   419296.572  4583162.052 

    9 CIRC.   150.452     1220.894   419288.005  4583189.230     -500.000                  379.3528   418814.073  4583029.895 

      CLOT.    60.000     1371.346   419219.487  4583322.538                   173.204     360.1966   419182.458  4583369.736 

   10 RECTA   428.069     1431.346   419182.458  4583369.736                               356.3769   -0.6328513    0.7742734 

      CLOT.     1.340     1859.415   418911.554  4583701.179                    81.841     356.3769   418911.554  4583701.179 

   11 CIRC.     0.345     1860.755   418910.707  4583702.216     5000.000                  356.3854   422782.497  4586865.954 

      CLOT.     1.340     1861.100   418910.488  4583702.484                    81.841     356.3898   418909.641  4583703.521 

   12 RECTA   252.294     1862.440   418909.641  4583703.521                               356.3983   -0.6325903    0.7744866 

      CLOT.     6.616     2114.733   418750.042  4583898.919                    81.338     356.3983   418750.042  4583898.919 

   13 CIRC.     7.980     2121.349   418745.851  4583904.038    -1000.000                  356.1878   417973.461  4583268.890 

      CLOT.     8.194     2129.330   418740.758  4583910.182                    90.523     355.6797   418735.486  4583916.455 

      CLOT.     1.639     2137.524   418735.486  4583916.455                    90.523     355.4189   418735.486  4583916.455 

   14 CIRC.    33.738     2139.163   418734.430  4583917.708     5000.000                  355.4293   422558.270  4587139.236 

      CLOT.     7.011     2172.901   418712.779  4583943.583                   187.230     355.8589   418708.301  4583948.978 

   15 RECTA    66.728     2179.912   418708.301  4583948.978                               355.9035   -0.6385912    0.7695461 

      CLOT.     6.169     2246.640   418665.689  4584000.328                    49.675     355.9035   418665.689  4584000.328 

   16 CIRC.    22.402     2252.809   418661.737  4584005.065     -400.000                  355.4126   418355.898  4583747.262 

      CLOT.     6.169     2275.211   418646.827  4584021.780                    49.675     351.8472   418642.571  4584026.245 

      CLOT.     6.169     2281.380   418642.571  4584026.245                    49.675     351.3563   418642.571  4584026.245 

   17 CIRC.    27.495     2287.549   418638.314  4584030.710      400.000                  351.8472   418929.243  4584305.228 

      CLOT.     6.165     2315.043   418620.146  4584051.340                    49.658     356.2231   418616.258  4584056.124 



   18 RECTA    21.579     2321.208   418616.258  4584056.124                               356.7137   -0.6287466    0.7776103 

      CLOT.     5.000     2342.788   418602.690  4584072.904                   100.000     356.7137   418602.690  4584072.904 
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                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

   19 CIRC.    14.447     2347.788   418599.545  4584076.791    -2000.000                  356.6341   417045.897  4582817.355 

      CLOT.     5.000     2362.235   418590.406  4584087.981                   100.000     356.1742   418587.227  4584091.840 

   20 RECTA   141.171     2367.235   418587.227  4584091.840                               356.0946   -0.6362780    0.7714599 

      CLOT.     7.455     2508.406   418497.402  4584200.748                    23.646     356.0946   418497.402  4584200.748 

   21 CIRC.     4.486     2515.862   418492.565  4584206.419      -75.000                  352.9305   418437.147  4584155.883 

      CLOT.     7.455     2520.348   418489.445  4584209.642                    23.646     349.1227   418483.932  4584214.660 

      CLOT.     7.455     2527.803   418483.932  4584214.660                    23.646     345.9585   418483.932  4584214.660 

   22 CIRC.     4.486     2535.258   418478.419  4584219.678       75.000                  349.1227   418530.717  4584273.437 

      CLOT.     7.455     2539.744   418475.299  4584222.901                    23.646     352.9306   418470.462  4584228.572 

   23 RECTA    75.323     2547.199   418470.462  4584228.572                               356.0946   -0.6362785    0.7714594 

      CLOT.     7.397     2622.523   418422.535  4584286.680                    23.554     356.0946   418422.535  4584286.680 

   24 CIRC.     4.566     2629.920   418417.923  4584292.463       75.000                  359.2342   418478.065  4584337.274 

      CLOT.     7.397     2634.486   418415.308  4584296.206                    23.554     363.1100   418411.464  4584302.525 

      CLOT.     7.397     2641.884   418411.464  4584302.525                    23.554     366.2496   418411.464  4584302.525 

   25 CIRC.     4.566     2649.281   418407.619  4584308.844      -75.000                  363.1100   418344.862  4584267.775 

      CLOT.     7.397     2653.847   418405.004  4584312.586                    23.554     359.2342   418400.392  4584318.369 

   26 RECTA    67.982     2661.245   418400.392  4584318.369                               356.0946   -0.6362777    0.7714601 

      CLOT.    25.000     2729.227   418357.137  4584370.814                    50.000     356.0946   418357.137  4584370.814 

   27 CIRC.    35.329     2754.227   418340.452  4584389.409     -100.000                  348.1369   418271.840  4584316.659 

      CLOT.    25.000     2789.556   418311.044  4584408.654                    50.000     325.6458   418287.326  4584416.501 

   28 RECTA    39.403     2814.556   418287.326  4584416.501                               317.6881   -0.9616492    0.2742824 

      CLOT.    17.147     2853.959   418249.433  4584427.309                    58.561     317.6881   418249.433  4584427.309 

   29 CIRC.     1.538     2871.106   418233.015  4584432.246      200.000                  320.4171   418296.063  4584622.049 

      CLOT.    17.147     2872.644   418231.556  4584432.737                    58.561     320.9067   418215.492  4584438.728 

   30 RECTA    59.412     2889.791   418215.492  4584438.728                               323.6357   -0.9318677    0.3627984 

      CLOT.    17.147     2949.203   418160.128  4584460.283                    58.561     323.6357   418160.128  4584460.283 

   31 CIRC.     0.686     2966.350   418144.241  4584466.731      200.000                  326.3647   418224.721  4584649.824 

      CLOT.    17.147     2967.036   418143.614  4584467.008                    58.561     326.5831   418128.147  4584474.406 

   32 RECTA    23.442     2984.182   418128.147  4584474.406                               329.3120   -0.8958604    0.4443357 

      CLOT.    16.745     3007.624   418107.146  4584484.822                    28.935     329.3120   418107.146  4584484.822 

   33 CIRC.     2.501     3024.369   418092.602  4584493.077       50.000                  339.9722   418121.973  4584533.541 

      CLOT.     8.573     3026.870   418090.615  4584494.597                    20.704     343.1570   418084.257  4584500.344 

   34 RECTA   248.243     3035.444   418084.257  4584500.344                               348.6150   -0.7223216    0.6915573 

      CLOT.    12.000     3283.687   417904.946  4584672.019                    21.909     348.6150   417904.946  4584672.019 



   35 CIRC.     3.130     3295.687   417896.712  4584680.731       40.000                  358.1643   417928.381  4584705.166 

      CLOT.    12.000     3298.817   417894.899  4584683.282                    21.909     363.1465   417889.375  4584693.921 

      CLOT.    12.000     3310.817   417889.375  4584693.921                    21.909     372.6958   417889.375  4584693.921 

   36 CIRC.    37.591     3322.817   417883.851  4584704.561      -40.000                  363.1465   417850.368  4584682.677 

      CLOT.     8.882     3360.408   417852.453  4584722.623                    18.849     303.3190   417843.577  4584722.428 
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                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
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 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

   37 RECTA     8.826     3369.290   417843.577  4584722.428                               296.2506   -0.9982662   -0.0588614 

   37 CIRC.     8.257     3378.116   417834.766  4584721.909      -49.991                  296.2506   417837.709  4584672.004 

                          3386.374   417826.601  4584720.746                               285.7354 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  11: EIX TRAM 1 

                     DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      11        0.0000          3 EIX TRAM 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    419760.477900 4582063.798000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419584.523700 4582475.799600 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -5000.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    419584.523700 4582475.799600      0.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419523.544500 4582617.544500 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   5000.000000     1.339592     0.000000     1.339592    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    419523.544500 4582617.544500      0.000000     1.339592     0.000000     1.339592    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419407.933100 4582887.408200 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   5000.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    419407.933100 4582887.408200      0.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419271.679700 4583208.706500 

FIJA-2P+R    419301.659140 4583145.576344    600.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419285.123904 4583210.662667 

FIJA-2P+R    419276.684948 4583219.605306   -500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419232.314740 4583303.890937 



FIJA-2P+R    419211.011300 4583334.802700      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418910.597200 4583702.349800 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   5000.000000     1.339592     0.000000     1.339592    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418910.597200 4583702.349800      0.000000     1.339592     0.000000     1.339592    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418743.153900 4583907.352300 

FIJA-2P+R    418745.831000 4583904.063000  -1000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418740.416000 4583910.591000 

FIJA-2P+R    418733.177000 4583919.196000   5000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418711.571000 4583945.038000 

FIJA-2P+R    418722.325700 4583932.076800      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418661.159800 4584005.785900 

GIRATORIA    418648.426570 4584020.075462   -400.000000     6.169000     0.000000     6.169000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    418636.177244 4584032.992420    400.000000     6.169000     6.169000     6.169000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418623.853300 4584046.730400      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418596.972800 4584079.975200 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -2000.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418575.668500 4584105.853600      0.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418499.822200 4584197.814000 

GIRATORIA    418484.317900 4584214.192000    -75.000000     7.455400     0.000000     7.455400    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    418476.086500 4584222.050500     75.000000     7.455400     7.455400     7.455400    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418468.813600 4584230.570000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418425.928400 4584282.566400 

GIRATORIA    418412.779692 4584300.357234     75.000000     7.397450     0.000000     7.397450    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    418406.484651 4584310.526913    -75.000000     7.397450     7.397450     7.397450    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418399.672000 4584319.241800      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418329.338600 4584404.518100 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -100.000000    25.000000     0.000000    25.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418329.338600 4584404.518100      0.000000    25.000000     0.000000    25.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418239.993100 4584430.001300 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    200.000000    17.146776     0.000000    17.146776    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418228.346700 4584433.723800      0.000000    17.146776     0.000000    17.146776    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418143.510400 4584466.752600 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  11: EIX TRAM 1 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    200.000000    17.146776     0.000000    17.146776    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418138.604800 4584469.219000      0.000000    17.146776     0.000000    17.146776    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418112.909200 4584481.963700 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     50.000000    16.744899     0.000000    16.744899    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418093.293900 4584491.692700      0.000000     8.573388     0.000000     8.573388    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             417896.857400 4584679.762800 

GIRATORIA    417888.394255 4584704.153706     40.000000    12.000000     0.000000    12.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    417872.442034 4584716.034783    -40.000000    12.000000    12.000000    12.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

A.VIA-P+PK   417830.734477 4584721.230264      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.166667    0  1003 



      PK        0.000000   EJE   -12  ALI     0 

   DI16D54.apv  L  15.0000 A  10.8620 DSI-RI60-50-1/6-CR-D D  10.8620 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    71.403        0.000   419766.226  4582066.253                               374.3045   -0.3927537    0.9196437 

      CLOT.     9.189       71.403   419738.182  4582131.918                    26.252     374.3045   419738.182  4582131.918 

    2 CIRC.     1.260       80.591   419734.402  4582140.291      -75.000                  370.4047   419667.361  4582106.667 

      CLOT.     9.189       81.851   419733.828  4582141.413                    26.252     369.3352   419729.243  4582149.374 

      CLOT.     9.189       91.040   419729.243  4582149.374                    26.252     365.4354   419729.243  4582149.374 

    3 CIRC.     1.260      100.229   419724.658  4582157.335       75.000                  369.3352   419791.124  4582192.081 

      CLOT.     9.189      101.489   419724.083  4582158.457                    26.252     370.4046   419720.303  4582166.830 

    4 RECTA   328.356      110.678   419720.303  4582166.830                               374.3045   -0.3927535    0.9196438 

      CLOT.     5.000      439.034   419591.340  4582468.801                   158.114     374.3045   419591.340  4582468.801 

    5 CIRC.     8.233      444.034   419589.376  4582473.399    -5000.000                  374.2727   414992.139  4580507.332 

      CLOT.     5.000      452.267   419586.132  4582480.966                   158.114     374.1678   419584.157  4582485.560 

    6 RECTA   140.723      457.267   419584.157  4582485.560                               374.1360   -0.3951862    0.9186011 

      CLOT.     1.340      597.990   419528.545  4582614.828                    81.841     374.1360   419528.545  4582614.828 

    7 CIRC.     6.252      599.330   419528.016  4582616.059     5000.000                  374.1445   424121.286  4584591.374 

      CLOT.     1.340      605.582   419525.549  4582621.804                    81.841     374.2241   419525.022  4582623.035 

    8 RECTA    21.276      606.921   419525.022  4582623.035                               374.2327   -0.3937910    0.9192000 

      CLOT.     9.165      628.197   419516.644  4582642.592                    26.218     374.2327   419516.644  4582642.592 

    9 CIRC.     1.291      637.363   419513.207  4582651.087       75.000                  378.1226   419583.822  4582676.356 

      CLOT.     9.165      638.654   419512.783  4582652.306                    26.218     379.2185   419510.200  4582661.099 

      CLOT.     9.165      647.819   419510.200  4582661.099                    26.218     383.1085   419510.200  4582661.099 

   10 CIRC.     1.291      656.985   419507.617  4582669.891      -75.000                  379.2185   419436.578  4582645.841 

      CLOT.     9.165      658.276   419507.193  4582671.110                    26.219     378.1226   419503.756  4582679.606 

   11 RECTA    73.227      667.441   419503.756  4582679.606                               374.2327   -0.3937907    0.9192001 

      CLOT.     9.784      740.668   419474.921  4582746.915                    27.089     374.2327   419474.921  4582746.915 

   12 CIRC.     0.460      750.452   419470.874  4582755.822      -75.000                  370.0801   419404.005  4582721.856 

      CLOT.     9.784      750.912   419470.664  4582756.231                    27.089     369.6900   419465.807  4582764.722 

      CLOT.     9.784      760.696   419465.807  4582764.722                    27.089     365.5374   419465.807  4582764.722 

   13 CIRC.     0.460      770.480   419460.950  4582773.213       75.000                  369.6900   419527.609  4582807.588 



      CLOT.     9.784      770.940   419460.740  4582773.623                    27.089     370.0801   419456.694  4582782.529 

   14 RECTA   103.929      780.724   419456.694  4582782.529                               374.2326   -0.3937916    0.9191998 

      CLOT.     5.000      884.653   419415.767  4582878.060                   158.114     374.2326   419415.767  4582878.060 

   15 CIRC.    13.346      889.653   419413.799  4582882.656     5000.000                  374.2645   424010.782  4584849.316 

      CLOT.     5.000      902.999   419408.566  4582894.933                   158.114     374.4344   419406.613  4582899.536 

   16 RECTA   173.923      907.999   419406.613  4582899.536                               374.4662   -0.3904162    0.9206385 

      CLOT.    76.876     1081.921   419338.711  4583059.656                   214.769     374.4662   419338.711  4583059.656 

   17 CIRC.    13.070     1158.798   419310.221  4583131.043      600.000                  378.5446   419876.467  4583329.449 

      CLOT.    22.769     1171.868   419306.033  4583143.424                   116.881     379.9314   419299.249  4583165.158 

      CLOT.    27.598     1194.636   419299.249  4583165.158                   116.881     381.1393   419299.249  4583165.158 

   18 CIRC.   143.820     1222.235   419290.947  4583191.477     -495.000                  379.3646   418821.724  4583033.823 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

      CLOT.    69.838     1366.055   419226.116  4583319.290                   185.930     360.8679   419183.212  4583374.376 

   19 RECTA   170.363     1435.893   419183.212  4583374.376                               356.3769   -0.6328508    0.7742737 

      CLOT.     9.166     1606.256   419075.398  4583506.284                    26.219     356.3769   419075.398  4583506.284 

   20 CIRC.     1.290     1615.422   419069.744  4583513.496       75.000                  360.2670   419130.604  4583557.325 

      CLOT.     9.166     1616.712   419068.999  4583514.550                    26.219     361.3623   419064.083  4583522.284 

      CLOT.     9.166     1625.878   419064.083  4583522.284                    26.219     365.2524   419064.083  4583522.284 

   21 CIRC.     1.290     1635.044   419059.167  4583530.018      -75.000                  361.3623   418997.561  4583487.243 

      CLOT.     9.166     1636.334   419058.422  4583531.071                    26.220     360.2673   419052.768  4583538.284 

   22 RECTA    73.046     1645.500   419052.768  4583538.284                               356.3770   -0.6328501    0.7742744 

      CLOT.     9.739     1718.547   419006.541  4583594.842                    27.027     356.3770   419006.541  4583594.842 

   23 CIRC.     0.520     1728.286   419000.217  4583602.246      -75.000                  352.2435   418945.348  4583551.115 

      CLOT.     9.739     1728.806   418999.861  4583602.626                    27.027     351.8020   418992.873  4583609.407 

      CLOT.     9.739     1738.545   418992.873  4583609.407                    27.027     347.6686   418992.873  4583609.407 

   24 CIRC.     0.520     1748.284   418985.885  4583616.188       75.000                  351.8020   419040.398  4583667.699 

      CLOT.     9.739     1748.805   418985.529  4583616.568                    27.026     352.2436   418979.206  4583623.972 

   25 RECTA   102.590     1758.543   418979.206  4583623.972                               356.3769   -0.6328514    0.7742733 

      CLOT.     1.340     1861.134   418914.281  4583703.405                    81.841     356.3769   418914.281  4583703.405 

   26 CIRC.     0.347     1862.473   418913.433  4583704.442     5000.000                  356.3854   422785.224  4586868.180 

      CLOT.     1.340     1862.821   418913.214  4583704.711                    81.841     356.3898   418912.366  4583705.749 

   27 RECTA   251.563     1864.160   418912.366  4583705.749                               356.3984   -0.6325901    0.7744868 

      CLOT.     8.235     2115.723   418753.230  4583900.580                    90.747     356.3984   418753.230  4583900.580 

   28 CIRC.     7.348     2123.958   418748.012  4583906.951    -1000.000                  356.1362   417976.136  4583271.177 

      CLOT.     7.875     2131.306   418743.320  4583912.605                    88.740     355.6685   418738.253  4583918.633 

      CLOT.     1.575     2139.180   418738.253  4583918.633                    88.745     355.4178   418738.253  4583918.633 

   29 CIRC.    33.888     2140.755   418737.238  4583919.838     5000.000                  355.4278   422561.005  4587141.453 



      CLOT.     6.946     2174.644   418715.491  4583945.828                   186.364     355.8593   418711.054  4583951.172 

   30 RECTA    66.340     2181.590   418711.054  4583951.172                               355.9035   -0.6385907    0.7695466 

      CLOT.     6.913     2247.930   418668.690  4584002.224                    52.585     355.9035   418668.690  4584002.224 

   31 CIRC.    23.183     2254.843   418664.260  4584007.531     -400.000                  355.3534   418358.660  4583749.444 

      CLOT.     6.913     2278.026   418648.797  4584024.800                    52.585     351.6637   418644.010  4584029.786 

      CLOT.     6.913     2284.939   418644.010  4584029.786                    52.585     351.1136   418644.010  4584029.786 

   32 CIRC.    28.272     2291.852   418639.222  4584034.773      400.000                  351.6637   418929.359  4584310.128 

      CLOT.     6.913     2320.124   418620.500  4584055.950                    52.584     356.1634   418616.139  4584061.313 

   33 RECTA    17.502     2327.036   418616.139  4584061.313                               356.7135   -0.6287487    0.7776085 

      CLOT.     5.000     2344.539   418605.134  4584074.923                   100.000     356.7135   418605.134  4584074.923 

   34 CIRC.    14.442     2349.539   418601.989  4584078.810    -2000.000                  356.6339   417048.345  4582819.369 

      CLOT.     5.000     2363.980   418592.854  4584089.995                   100.000     356.1742   418589.674  4584093.854 

   35 RECTA   406.037     2368.980   418589.674  4584093.854                               356.0946   -0.6362779    0.7714599 

      CLOT.    10.000     2775.017   418331.322  4584407.095                   316.228     356.0946   418331.322  4584407.095 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 
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                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

   36 CIRC.     7.649     2785.017   418324.961  4584414.811    10000.000                  356.1265   426042.740  4590773.732 

      CLOT.    10.000     2792.666   418320.099  4584420.716                   316.228     356.1752   418313.748  4584428.441 

   37 RECTA   176.802     2802.666   418313.748  4584428.441                               356.2070   -0.6349154    0.7725817 

      CLOT.    10.000     2979.468   418201.494  4584565.035                   141.421     356.2070   418201.494  4584565.035 

   38 CIRC.    10.321     2989.468   418195.138  4584572.756    -2000.000                  356.0478   416653.154  4583299.066 

      CLOT.     8.000     2999.789   418188.545  4584580.696                   126.491     355.7193   418183.410  4584586.831 

   39 RECTA    49.242     3007.789   418183.410  4584586.831                               355.5920   -0.6423491    0.7664122 

      CLOT.     5.000     3057.031   418151.780  4584624.570                    20.000     355.5920   418151.780  4584624.570 

   40 CIRC.     4.736     3062.031   418148.529  4584628.368      -80.000                  353.6026   418088.851  4584575.090 

      CLOT.     8.000     3066.767   418145.272  4584631.806                    25.298     349.8340   418139.416  4584637.255 

   41 RECTA     7.687     3074.767   418139.416  4584637.255                               346.6509   -0.7433108    0.6689462 

      CLOT.    10.000     3082.454   418133.702  4584642.397                    57.706     346.6509   418133.702  4584642.397 

   42 CIRC.   276.284     3092.454   418126.236  4584649.049     -333.000                  345.6950   417907.218  4584398.210 

      CLOT.    10.000     3368.738   417870.031  4584729.127                    70.764     292.8758   417884.998  4584730.581 

   43 CIRC.     9.426     3378.738   417860.117  4584727.829     -200.000                  290.3284   417890.384  4584530.132 

      CLOT.    10.000     3388.164   417850.836  4584726.183                    44.721     287.3280   417841.068  4584724.043 

   44 RECTA    22.894     3398.164   417841.068  4584724.043                               285.7365   -0.9750055   -0.2221809 

      CLOT.     5.200     3421.058   417818.746  4584718.956                    14.422     285.7365   417818.746  4584718.956 

   45 CIRC.     0.081     3426.258   417813.703  4584717.691      -40.000                  281.5985   417825.105  4584679.351 

      CLOT.     4.520     3426.339   417813.625  4584717.668                    13.446     281.4690   417809.348  4584716.209 

   46 RECTA    54.649     3430.859   417809.348  4584716.209                               277.8721   -0.9401982   -0.3406280 

      CLOT.     3.620     3485.509   417757.967  4584697.594                    38.053     277.8721   417757.967  4584697.594 



   47 CIRC.     8.805     3489.129   417754.565  4584696.356     -400.000                  277.5840   417892.517  4584320.897 

      CLOT.     3.620     3497.933   417746.335  4584693.228                    38.053     276.1827   417742.969  4584691.895 

   48 RECTA   236.723     3501.553   417742.969  4584691.895                               275.8946   -0.9291659   -0.3696629 

      CLOT.    10.000     3738.277   417523.014  4584604.388                    31.623     275.8946   417523.014  4584604.388 

   49 CIRC.     2.146     3748.277   417513.663  4584600.847      100.000                  279.0777   417481.387  4584695.495 

      CLOT.     5.000     3750.422   417511.625  4584600.176                    22.361     280.4438   417506.835  4584598.744 

      CLOT.     5.000     3755.422   417506.835  4584598.744                    22.361     282.0354   417506.835  4584598.744 

   50 CIRC.     0.694     3760.422   417502.044  4584597.311     -100.000                  280.4438   417532.282  4584501.993 

      CLOT.    12.802     3761.116   417501.384  4584597.099                    35.780     280.0022   417489.390  4584592.629 

   51 RECTA   428.129     3773.918   417489.390  4584592.629                               275.9272   -0.9293550   -0.3691874 

      CLOT.    12.623     4202.047   417091.506  4584434.569                    18.461     275.9272   417091.506  4584434.569 

   52 CIRC.    36.531     4214.670   417079.477  4584430.845       27.000                  290.8085   417075.593  4584457.564 

      CLOT.    12.623     4251.202   417050.344  4584447.998                    18.461     376.9443   417047.765  4584460.323 

   53 RECTA   148.375     4263.824   417047.765  4584460.323                               391.8256   -0.1280505    0.9917676 

      CLOT.    22.500     4412.200   417028.765  4584607.477                    82.158     391.8256   417028.765  4584607.477 

   54 CIRC.    47.692     4434.700   417025.606  4584629.752     -300.000                  389.4383   416729.725  4584580.209 

      CLOT.    22.500     4482.392   417014.032  4584675.967                    82.158     379.3177   417006.320  4584697.103 
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                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

   55 RECTA   131.618     4504.892   417006.320  4584697.103                               376.9304   -0.3544974    0.9350570 

      CLOT.    13.500     4636.509   416959.662  4584820.172                    20.125     376.9304   416959.662  4584820.172 

   56 CIRC.    33.388     4650.009   416953.957  4584832.374      -30.000                  362.6065   416928.985  4584815.749 

      CLOT.    13.500     4683.397   416925.111  4584845.498                    20.125     291.7556   416912.164  4584841.781 

   57 RECTA   144.713     4696.897   416912.164  4584841.781                               277.4317   -0.9378193   -0.3471239 

      CLOT.     9.473     4841.610   416776.449  4584791.548                    26.654     277.4317   416776.449  4584791.548 

   58 CIRC.     1.728     4851.083   416767.638  4584788.074      -75.000                  273.4113   416798.060  4584719.521 

      CLOT.     9.473     4852.811   416766.067  4584787.355                    26.654     271.9444   416757.679  4584782.958 

      CLOT.     9.473     4862.283   416757.679  4584782.958                    26.654     267.9241   416757.679  4584782.958 

   59 CIRC.     1.728     4871.756   416749.290  4584778.561       75.000                  271.9444   416717.297  4584846.395 

      CLOT.     9.473     4873.484   416747.719  4584777.842                    26.655     273.4112   416738.908  4584774.368 

   60 RECTA    96.414     4882.957   416738.908  4584774.368                               277.4316   -0.9378192   -0.3471242 

      CLOT.    15.310     4979.371   416648.489  4584740.900                    20.705     277.4316   416648.489  4584740.900 

   61 CIRC.    36.635     4994.681   416634.719  4584734.324      -28.000                  260.0269   416651.168  4584711.665 

      CLOT.    15.310     5031.316   416625.017  4584701.657                    20.705     176.7318   416632.965  4584688.631 

   62 RECTA     5.429     5046.626   416632.965  4584688.631                               159.3271    0.5963040   -0.8027587 

      CLOT.     5.000     5052.055   416636.202  4584684.273                    13.229     159.3271   416636.202  4584684.273 

   63 CIRC.     1.472     5057.055   416639.086  4584680.190       35.000                  163.8743   416609.572  4584661.378 

      CLOT.    14.500     5058.528   416639.851  4584678.932                    22.528     166.5518   416645.317  4584665.532 



   64 RECTA    32.691     5073.028   416645.317  4584665.532                               179.7390    0.3129141   -0.9497814 

      CLOT.    16.660     5105.718   416655.547  4584634.483                    27.982     179.7390   416655.547  4584634.483 

   65 CIRC.    32.891     5122.378   416659.811  4584618.402       47.000                  191.0220   416613.277  4584611.795 

      CLOT.    16.660     5155.270   416653.128  4584586.878                    27.982     235.5738   416642.707  4584573.910 

   66 RECTA    82.861     5171.930   416642.707  4584573.910                               246.8569   -0.6713477   -0.7411425 

      CLOT.    12.145     5254.791   416587.078  4584512.498                    17.425     246.8569   416587.078  4584512.498 

   67 CIRC.    13.801     5266.936   416579.698  4584502.892      -25.000                  231.3932   416601.719  4584491.057 

      CLOT.    12.145     5280.737   416576.763  4584489.586                    17.425     196.2497   416579.417  4584477.767 

   68 RECTA    94.159     5292.882   416579.417  4584477.767                               180.7861    0.2972506   -0.9547995 

                          5387.041   416607.405  4584387.863                               180.7861 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      12        0.0000          3 EIX TRAM 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    419766.225700 4582066.252700      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419739.716300 4582128.325200 

GIRATORIA    419729.624300 4582148.480500    -75.000000     9.188700     0.000000     9.188700    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    419724.068480 4582158.486383     75.000000     9.188700     9.188700     9.188700    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    419719.532900 4582168.634100      0.000000     9.188700     0.000000     9.188700    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419587.759600 4582477.185100 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -5000.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    419587.759600 4582477.185100      0.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419526.780200 4582618.930300 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   5000.000000     1.339592     0.000000     1.339592    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    419526.780200 4582618.930300      0.000000     1.339592     0.000000     1.339592    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419518.186200 4582638.990700 

GIRATORIA    419510.580600 4582660.210200     75.000000     9.165400     0.000000     9.165400    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    419507.210900 4582671.059800    -75.000000     9.165400     9.165400     9.165400    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    419502.975000 4582681.429700      0.000000     9.165400     0.000000     9.165400    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419476.354800 4582743.567500 

GIRATORIA    419466.239800 4582763.711900    -75.000000     9.784300     0.000000     9.784300    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    419459.498772 4582776.186410     75.000000     9.784300     9.784300     9.784300    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    419456.124800 4582783.856300      0.000000     9.000000     0.000000     9.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419411.170600 4582888.789700 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   5000.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    419411.170600 4582888.789700      0.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419312.207700 4583122.153600 

FIJA-2P+R    419305.359987 4583145.501616    600.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419288.447003 4583210.149629 

FIJA-2P+R    419280.337426 4583220.097878   -495.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 



             419231.696054 4583311.217099 

FIJA-2P+R    419213.735200 4583337.032100      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419077.876900 4583503.250600 

GIRATORIA    419064.694600 4583521.535600     75.000000     9.165800     0.000000     9.165800    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    419058.453200 4583531.028400    -75.000000     9.165800     9.165800     9.165800    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    419051.512300 4583539.820500      0.000000     9.165800     0.000000     9.165800    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             419008.858200 4583592.006600 

GIRATORIA    418993.562100 4583608.563900    -75.000000     9.739200     0.000000     9.739200    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    418985.491974 4583616.607935     75.000000     9.739200     9.739200     9.739200    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418978.266100 4583625.121200      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418913.323400 4583704.576500 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   5000.000000     1.339592     0.000000     1.339592    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418913.323400 4583704.576500      0.000000     1.339592     0.000000     1.339592    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418745.880100 4583909.579100 

FIJA-2P+R    418748.513399 4583906.341901  -1000.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418743.142200 4583912.817700 

FIJA-2P+R    418735.903200 4583921.422700   5000.000000     8.194000     1.639000     8.194000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418714.333000 4583947.221720 

FIJA-2P+R    418725.034500 4583934.324600      0.000000     6.875000     0.000000     6.875000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418663.868600 4584008.033800 

GIRATORIA    418652.405490 4584020.946913   -400.000000     6.912890     0.000000     6.912890    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

GIRATORIA    418637.093124 4584037.033697    400.000000     6.912890     6.912890     6.912890    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418626.318300 4584048.723500      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418599.420100 4584081.990000 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -2000.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418578.114000 4584107.870600      0.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418322.525800 4584417.760400 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  10000.000000    10.000000     0.000000    10.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418322.525800 4584417.760400      0.000000    10.000000     0.000000    10.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418194.641800 4584573.373000 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -2000.000000    10.000000     0.000000    10.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418190.358400 4584578.540700      0.000000     8.000000     0.000000     8.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418146.465800 4584630.910700 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -80.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    418146.465800 4584630.910700      0.000000     8.000000     0.000000     8.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             418126.693700 4584648.704700 

GIRATORIA    417853.081100 4584726.780100   -333.000000    10.000000     0.000000    10.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -200.000000    10.000000     0.000000    10.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417853.081100 4584726.780100      0.000000    10.000000     0.000000    10.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             417813.852400 4584717.840800 



FLOTANTE          0.000000       0.000000    -40.000000     5.200000     0.000000     5.200000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417813.852400 4584717.840800      0.000000     4.520000     0.000000     4.520000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             417745.232400 4584692.980200 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -400.000000     3.620000     0.000000     3.620000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417725.680400 4584685.017000      0.000000     3.620000     0.000000     3.620000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             417534.946000 4584609.134500 

GIRATORIA    417512.353300 4584600.410000    100.000000    10.000000     0.000000    10.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    417490.780234 4584592.973903   -100.000000     5.000000     5.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417497.872600 4584595.998400      0.000000     3.000000     0.000000     3.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             417075.634700 4584428.263900 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     27.000000    12.622762     0.000000    12.622762    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417053.199900 4584418.228000      0.000000    12.622762     0.000000    12.622762    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             417022.809100 4584653.608600 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -300.000000    22.500000     0.000000    22.500000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417022.809100 4584653.608600      0.000000    22.500000     0.000000    22.500000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416965.147800 4584805.701700 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -30.000000    13.500000     0.000000    13.500000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    416918.718500 4584844.207500      0.000000    13.500000     0.000000    13.500000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416779.157300 4584792.550400 

GIRATORIA    416758.591000 4584783.295800    -75.000000     9.472700     0.000000     9.472700    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    416748.298042 4584778.102080     75.000000     9.472700     9.472700     9.472700    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    416738.024600 4584774.041300      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416622.401800 4584731.244700 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -28.000000    15.310000     0.000000    15.310000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    416623.594900 4584701.244500      0.000000    15.310000     0.000000    15.310000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416639.935200 4584679.246800 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     35.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    416642.421600 4584674.320500      0.000000    14.500000     0.000000    14.500000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416657.983500 4584627.085800 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     47.000000    16.660000     0.000000    16.660000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    416645.323600 4584576.798900      0.000000    16.660000     0.000000    16.660000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416577.237300 4584501.634200 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -25.000000    12.145100     0.000000    12.145100    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    416575.530900 4584490.247900      0.000000    12.145100     0.000000    12.145100    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416607.405500 4584387.863400 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  13: EIX TRAM 3 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     8.260        0.000   417534.600  4584608.997      -53.571                  275.4008   417554.788  4584559.375 

    1 RECTA     1.697        8.260   417527.218  4584605.307                               265.5849   -0.8574049   -0.5146424 

      CLOT.     5.000        9.957   417525.763  4584604.434                    15.811     265.5849   417525.763  4584604.434 

    2 CIRC.     3.123       14.957   417521.435  4584601.933       50.000                  268.7680   417497.877  4584646.036 

      CLOT.     5.000       18.080   417518.636  4584600.549                    15.811     272.7441   417514.021  4584598.626 

    3 RECTA   457.722       23.080   417514.021  4584598.626                               275.9272   -0.9293550   -0.3691872 

      CLOT.    12.623      480.802   417088.635  4584429.641                    18.461     275.9272   417088.635  4584429.641 

    4 CIRC.    36.531      493.425   417076.606  4584425.916       27.000                  290.8085   417072.721  4584452.635 

      CLOT.    12.623      529.956   417047.473  4584443.070                    18.461     376.9443   417044.893  4584455.395 

    5 RECTA   152.309      542.579   417044.893  4584455.395                               391.8256   -0.1280508    0.9917676 

      CLOT.    22.500      694.888   417025.390  4584606.450                    82.158     391.8256   417025.390  4584606.450 

    6 CIRC.    47.692      717.388   417022.231  4584628.726     -300.000                  389.4383   416726.350  4584579.183 

      CLOT.    22.500      765.080   417010.657  4584674.940                    82.158     379.3177   417002.945  4584696.076 

    7 RECTA   125.159      787.580   417002.945  4584696.076                               376.9304   -0.3544975    0.9350570 

      CLOT.    13.500      912.739   416958.576  4584813.106                    20.125     376.9304   416958.576  4584813.106 

    8 CIRC.    33.388      926.239   416952.871  4584825.308      -30.000                  362.6064   416927.899  4584808.683 

      CLOT.    13.500      959.626   416924.025  4584838.432                    20.125     291.7556   416911.078  4584834.715 

    9 RECTA   276.138      973.126   416911.078  4584834.715                               277.4316   -0.9378192   -0.3471242 

      CLOT.    12.520     1249.264   416652.111  4584738.861                    18.723     277.4316   416652.111  4584738.861 

   10 CIRC.    39.425     1261.784   416640.751  4584733.665      -28.000                  263.1986   416656.050  4584710.214 

      CLOT.    12.520     1301.209   416630.431  4584698.917                    18.723     173.5601   416637.113  4584688.362 

   11 RECTA     4.406     1313.729   416637.113  4584688.362                               159.3271    0.5963040   -0.8027587 

      CLOT.     4.000     1318.135   416639.741  4584684.825                    10.954     159.3271   416639.741  4584684.825 

   12 CIRC.     0.369     1322.135   416642.053  4584681.562       30.000                  163.5712   416616.832  4584665.317 

      CLOT.    14.500     1322.504   416642.251  4584681.251                    20.857     164.3540   416647.867  4584667.923 

   13 RECTA    37.756     1337.004   416647.867  4584667.923                               179.7390    0.3129135   -0.9497816 

      CLOT.    16.300     1374.761   416659.681  4584632.063                    27.083     179.7390   416659.681  4584632.063 

   14 CIRC.    31.143     1391.061   416663.833  4584616.325       45.000                  191.2689   416619.255  4584610.173 

      CLOT.    16.300     1422.203   416657.503  4584586.464                    27.083     235.3269   416647.323  4584573.763 

   15 RECTA    80.672     1438.503   416647.323  4584573.763                               246.8568   -0.6713467   -0.7411434 

      CLOT.    12.145     1519.176   416593.164  4584513.974                    17.425     246.8568   416593.164  4584513.974 

   16 CIRC.    13.801     1531.321   416585.784  4584504.368      -25.000                  231.3931   416607.806  4584492.533 

      CLOT.    12.145     1545.122   416582.849  4584491.061                    17.425     196.2497   416585.503  4584479.242 

   17 RECTA    93.759     1557.267   416585.503  4584479.242                               180.7861    0.2972504   -0.9547996 

                          1651.026   416613.373  4584389.721                               180.7861 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  13: EIX TRAM 3 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      13        0.0000          3 EIX TRAM 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

A.VIA-P+PK   417530.772535 4584607.421996      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   10.862000    0.000000   -0.166667    0  1003 

      PK        0.000000   EJE    12  ALI     0 

   DI16I54.apv  L  15.0000 A  10.8620 DSI-RI60-50-1/6-CR-I D  10.8620 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     50.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417543.842100 4584610.472200      0.000000     5.000000     0.000000     5.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             417076.989700 4584425.014600 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     27.000000    12.622762     0.000000    12.622762    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417049.996713 4584415.869354      0.000000    12.622762     0.000000    12.622762    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             417019.433900 4584652.581700 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -300.000000    22.500000     0.000000    22.500000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417019.433900 4584652.581700      0.000000    22.500000     0.000000    22.500000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416954.437200 4584824.023300 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -30.000000    13.500000     0.000000    13.500000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    416917.628400 4584837.139600      0.000000    13.500000     0.000000    13.500000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416628.439800 4584730.099400 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -28.000000    12.520000     0.000000    12.520000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    416626.139600 4584703.134800      0.000000    12.520000     0.000000    12.520000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416642.479900 4584681.137100 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     30.000000     4.000000     0.000000     4.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    416645.432400 4584675.312500      0.000000    14.500000     0.000000    14.500000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416660.994300 4584628.077700 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     45.000000    16.300000     0.000000    16.300000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    416647.932400 4584574.435800      0.000000    16.300000     0.000000    16.300000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416579.846200 4584499.271000 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -25.000000    12.145100     0.000000    12.145100    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    416585.780100 4584478.352500      0.000000    12.145100     0.000000    12.145100    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             416613.373000 4584389.721200 
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                                       ================================================= 

* * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

       (o/oo)        (m.)        (Radio)       PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   20.148 

         -4.781558        8.529     1000.000       75.724   19.786       71.459   19.806       79.988   19.802   0.009   0.853 

          3.747743       20.108     3000.000      179.757   20.176      169.703   20.138      189.811   20.146   0.017  -0.670 

         -2.954869       22.860     5000.000      268.893   19.912      257.463   19.946      280.323   19.931   0.013   0.457 

          1.617053       42.204     4000.000      399.584   20.123      378.481   20.089      420.685   20.380   0.056   1.055 

         12.168987       35.625     1500.000      557.387   22.044      539.574   21.827      575.199   21.837   0.106  -2.375 

        -11.582672       17.042     2000.000      619.260   21.327      610.739   21.426      627.781   21.301   0.018   0.852 

         -3.060888       12.971     1100.000      789.130   20.807      782.644   20.827      795.615   20.864   0.019   1.179 

          8.731556       82.931     5000.000      870.774   21.520      829.309   21.158      912.240   21.194   0.172  -1.659 

         -7.855119       67.572     5000.000     1002.329   20.487      968.544   20.752     1036.116   20.678   0.114   1.351 

          5.659526       86.258    10000.000     1261.215   21.952     1218.086   21.708     1304.344   21.824   0.093  -0.863 

         -2.966393       37.349     5000.000     1499.598   21.245     1480.924   21.300     1518.273   21.329   0.035   0.747 

          4.503386       28.881     5000.000     1584.758   21.628     1570.318   21.563     1599.198   21.610   0.021  -0.578 

         -1.272799       40.244     4500.000     1835.577   21.309     1815.455   21.335     1855.699   21.463   0.045   0.894 

          7.670513       96.241    10000.000     2125.571   23.533     2077.451   23.164     2173.692   23.439   0.116  -0.962 

         -1.953821      114.145     2500.000     2275.331   23.241     2218.231   23.352     2332.376   25.736   0.651   4.570 

         43.746137       32.741      620.000     2358.164   26.864     2341.801   26.149     2374.541   26.715   0.216  -5.285 

         -9.103441       15.924      620.000     2384.617   26.624     2376.653   26.696     2392.577   26.346   0.051  -2.571 

        -34.808756       33.206     1200.000     2420.437   25.377     2403.839   25.954     2437.045   25.259   0.115   2.769 

         -7.116499       23.475     4500.000     2540.549   24.522     2528.812   24.605     2552.287   24.500   0.015   0.522 

         -1.899707       20.239     7500.000     2838.534   23.956     2828.415   23.975     2848.654   23.909   0.007  -0.270 

         -4.598333       35.726     5000.000     3017.656   23.132     2999.793   23.214     3035.519   23.178   0.032   0.715 

          2.546898       45.160     2000.000     3261.571   23.753     3238.987   23.696     3284.147   24.321   0.127   2.259 

         25.135043       55.050     2000.000     3330.570   25.488     3303.050   24.796     3358.099   25.422   0.189  -2.753 

         -2.397694                                                                           3386.374   25.354 
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                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       20.148    -4.7816 o/oo 

            20.000       Pendiente       20.052    -4.7816 o/oo 

            40.000       Pendiente       19.956    -4.7816 o/oo 

            60.000       Pendiente       19.861    -4.7816 o/oo 

            71.459       tg. entrada     19.806    -4.7816 o/oo 

            76.241       Punto bajo      19.795     0.0000 o/oo 

            79.988       tg. salida      19.802     3.7477 o/oo 

            80.000       Rampa           19.802     3.7477 o/oo 

           100.000       Rampa           19.877     3.7477 o/oo 

           120.000       Rampa           19.952     3.7477 o/oo 

           140.000       Rampa           20.027     3.7477 o/oo 

           160.000       Rampa           20.101     3.7477 o/oo 

           169.703       tg. entrada     20.138     3.7477 o/oo 

           180.000       R  -3000        20.159     0.3154 o/oo 

           180.946       Punto alto      20.159     0.0000 o/oo 

           189.811       tg. salida      20.146    -2.9549 o/oo 

           200.000       Pendiente       20.116    -2.9549 o/oo 

           220.000       Pendiente       20.057    -2.9549 o/oo 

           240.000       Pendiente       19.997    -2.9549 o/oo 

           257.463       tg. entrada     19.946    -2.9549 o/oo 

           260.000       R  5000         19.939    -2.4475 o/oo 

           272.237       Punto bajo      19.924     0.0000 o/oo 

           280.000       R  5000         19.930     1.5525 o/oo 

           280.323       tg. salida      19.931     1.6171 o/oo 

           300.000       Rampa           19.962     1.6171 o/oo 

           320.000       Rampa           19.995     1.6171 o/oo 

           340.000       Rampa           20.027     1.6171 o/oo 

           360.000       Rampa           20.059     1.6171 o/oo 

           378.481       tg. entrada     20.089     1.6171 o/oo 

           380.000       R  4000         20.092     1.9968 o/oo 

           400.000       R  4000         20.182     6.9970 o/oo 

           420.000       R  4000         20.372    11.9977 o/oo 

           420.685       tg. salida      20.380    12.1690 o/oo 

           440.000       Rampa           20.615    12.1690 o/oo 

           460.000       Rampa           20.859    12.1690 o/oo 

           480.000       Rampa           21.102    12.1690 o/oo 

           500.000       Rampa           21.345    12.1690 o/oo 

           520.000       Rampa           21.589    12.1690 o/oo 
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                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           539.574       tg. entrada     21.827    12.1690 o/oo 

           540.000       R  -1500        21.832    11.8851 o/oo 

           557.826       Punto alto      21.938     0.0000 o/oo 

           560.000       R  -1500        21.936    -1.4491 o/oo 

           575.199       tg. salida      21.837   -11.5827 o/oo 

           580.000       Pendiente       21.782   -11.5827 o/oo 

           600.000       Pendiente       21.550   -11.5827 o/oo 

           610.739       tg. entrada     21.426   -11.5827 o/oo 

           620.000       R  2000         21.340    -6.9517 o/oo 

           627.781       tg. salida      21.301    -3.0609 o/oo 

           640.000       Pendiente       21.264    -3.0609 o/oo 

           660.000       Pendiente       21.202    -3.0609 o/oo 

           680.000       Pendiente       21.141    -3.0609 o/oo 

           700.000       Pendiente       21.080    -3.0609 o/oo 

           720.000       Pendiente       21.019    -3.0609 o/oo 

           740.000       Pendiente       20.958    -3.0609 o/oo 

           760.000       Pendiente       20.896    -3.0609 o/oo 

           780.000       Pendiente       20.835    -3.0609 o/oo 

           782.644       tg. entrada     20.827    -3.0609 o/oo 

           786.011       Punto bajo      20.822     0.0000 o/oo 

           795.615       tg. salida      20.864     8.7316 o/oo 

           800.000       Rampa           20.902     8.7316 o/oo 

           820.000       Rampa           21.077     8.7316 o/oo 

           829.309       tg. entrada     21.158     8.7316 o/oo 

           840.000       R  -5000        21.240     6.5932 o/oo 

           860.000       R  -5000        21.332     2.5931 o/oo 

           872.965       Punto alto      21.349     0.0000 o/oo 

           880.000       R  -5000        21.344    -1.4069 o/oo 

           900.000       R  -5000        21.275    -5.4070 o/oo 

           912.240       tg. salida      21.194    -7.8551 o/oo 

           920.000       Pendiente       21.133    -7.8551 o/oo 

           940.000       Pendiente       20.976    -7.8551 o/oo 

           960.000       Pendiente       20.819    -7.8551 o/oo 

           968.544       tg. entrada     20.752    -7.8551 o/oo 

           980.000       R  5000         20.675    -5.5638 o/oo 

          1000.000       R  5000         20.604    -1.5637 o/oo 

          1007.818       Punto bajo      20.598     0.0000 o/oo 

          1020.000       R  5000         20.613     2.4363 o/oo 
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                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          1036.116       tg. salida      20.678     5.6595 o/oo 

          1040.000       Rampa           20.700     5.6595 o/oo 

          1060.000       Rampa           20.813     5.6595 o/oo 

          1080.000       Rampa           20.926     5.6595 o/oo 

          1100.000       Rampa           21.039     5.6595 o/oo 

          1120.000       Rampa           21.153     5.6595 o/oo 

          1140.000       Rampa           21.266     5.6595 o/oo 

          1160.000       Rampa           21.379     5.6595 o/oo 

          1180.000       Rampa           21.492     5.6595 o/oo 

          1200.000       Rampa           21.605     5.6595 o/oo 

          1218.086       tg. entrada     21.708     5.6595 o/oo 

          1220.000       R  -10000       21.718     5.4681 o/oo 

          1240.000       R  -10000       21.808     3.4680 o/oo 

          1260.000       R  -10000       21.857     1.4680 o/oo 

          1274.680       Punto alto      21.868     0.0000 o/oo 

          1280.000       R  -10000       21.866    -0.5320 o/oo 

          1300.000       R  -10000       21.836    -2.5320 o/oo 

          1304.344       tg. salida      21.824    -2.9664 o/oo 

          1320.000       Pendiente       21.777    -2.9664 o/oo 

          1340.000       Pendiente       21.718    -2.9664 o/oo 

          1360.000       Pendiente       21.659    -2.9664 o/oo 

          1380.000       Pendiente       21.599    -2.9664 o/oo 

          1400.000       Pendiente       21.540    -2.9664 o/oo 

          1420.000       Pendiente       21.481    -2.9664 o/oo 

          1440.000       Pendiente       21.421    -2.9664 o/oo 

          1460.000       Pendiente       21.362    -2.9664 o/oo 

          1480.000       Pendiente       21.303    -2.9664 o/oo 

          1480.924       tg. entrada     21.300    -2.9664 o/oo 

          1495.756       Punto bajo      21.278     0.0000 o/oo 

          1500.000       R  5000         21.280     0.8488 o/oo 

          1518.273       tg. salida      21.329     4.5034 o/oo 

          1520.000       Rampa           21.337     4.5034 o/oo 

          1540.000       Rampa           21.427     4.5034 o/oo 

          1560.000       Rampa           21.517     4.5034 o/oo 

          1570.318       tg. entrada     21.563     4.5034 o/oo 

          1580.000       R  -5000        21.597     2.5669 o/oo 

          1592.835       Punto alto      21.614     0.0000 o/oo 

          1599.198       tg. salida      21.610    -1.2728 o/oo 
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          1600.000       Pendiente       21.609    -1.2728 o/oo 

          1620.000       Pendiente       21.583    -1.2728 o/oo 

          1640.000       Pendiente       21.558    -1.2728 o/oo 

          1660.000       Pendiente       21.532    -1.2728 o/oo 

          1680.000       Pendiente       21.507    -1.2728 o/oo 

          1700.000       Pendiente       21.482    -1.2728 o/oo 

          1720.000       Pendiente       21.456    -1.2728 o/oo 

          1740.000       Pendiente       21.431    -1.2728 o/oo 

          1760.000       Pendiente       21.405    -1.2728 o/oo 

          1780.000       Pendiente       21.380    -1.2728 o/oo 

          1800.000       Pendiente       21.354    -1.2728 o/oo 

          1815.455       tg. entrada     21.335    -1.2728 o/oo 

          1820.000       R  4500         21.331    -0.2628 o/oo 

          1821.182       Punto bajo      21.331     0.0000 o/oo 

          1840.000       R  4500         21.370     4.1817 o/oo 

          1855.699       tg. salida      21.463     7.6705 o/oo 

          1860.000       Rampa           21.496     7.6705 o/oo 

          1880.000       Rampa           21.650     7.6705 o/oo 

          1900.000       Rampa           21.803     7.6705 o/oo 

          1920.000       Rampa           21.957     7.6705 o/oo 

          1940.000       Rampa           22.110     7.6705 o/oo 

          1960.000       Rampa           22.263     7.6705 o/oo 

          1980.000       Rampa           22.417     7.6705 o/oo 

          2000.000       Rampa           22.570     7.6705 o/oo 

          2020.000       Rampa           22.724     7.6705 o/oo 

          2040.000       Rampa           22.877     7.6705 o/oo 

          2060.000       Rampa           23.030     7.6705 o/oo 

          2077.451       tg. entrada     23.164     7.6705 o/oo 

          2080.000       R  -10000       23.183     7.4156 o/oo 

          2100.000       R  -10000       23.312     5.4155 o/oo 

          2120.000       R  -10000       23.400     3.4154 o/oo 

          2140.000       R  -10000       23.448     1.4154 o/oo 

          2154.154       Punto alto      23.458     0.0000 o/oo 

          2160.000       R  -10000       23.457    -0.5846 o/oo 

          2173.692       tg. salida      23.439    -1.9538 o/oo 

          2180.000       Pendiente       23.427    -1.9538 o/oo 

          2200.000       Pendiente       23.388    -1.9538 o/oo 

          2218.231       tg. entrada     23.352    -1.9538 o/oo 
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          2220.000       R  2500         23.349    -1.2461 o/oo 

          2223.115       Punto bajo      23.348     0.0000 o/oo 

          2240.000       R  2500         23.405     6.7540 o/oo 

          2260.000       R  2500         23.620    14.7555 o/oo 

          2280.000       R  2500         23.995    22.7598 o/oo 

          2300.000       R  2500         24.530    30.7684 o/oo 

          2320.000       R  2500         25.226    38.7830 o/oo 

          2332.376       tg. salida      25.736    43.7461 o/oo 

          2340.000       Rampa           26.070    43.7461 o/oo 

          2341.801       tg. entrada     26.149    43.7461 o/oo 

          2360.000       R  -620         26.677    14.3524 o/oo 

          2368.898       Punto alto      26.741     0.0000 o/oo 

          2374.541       tg. salida      26.715    -9.1034 o/oo 

          2376.653       tg. entrada     26.696    -9.1034 o/oo 

          2380.000       R  -620         26.657   -14.5031 o/oo 

          2392.577       tg. salida      26.346   -34.8088 o/oo 

          2400.000       Pendiente       26.088   -34.8088 o/oo 

          2403.839       tg. entrada     25.954   -34.8088 o/oo 

          2420.000       R  1200         25.501   -21.3252 o/oo 

          2437.045       tg. salida      25.259    -7.1165 o/oo 

          2440.000       Pendiente       25.237    -7.1165 o/oo 

          2460.000       Pendiente       25.095    -7.1165 o/oo 

          2480.000       Pendiente       24.953    -7.1165 o/oo 

          2500.000       Pendiente       24.810    -7.1165 o/oo 

          2520.000       Pendiente       24.668    -7.1165 o/oo 

          2528.812       tg. entrada     24.605    -7.1165 o/oo 

          2540.000       R  4500         24.540    -4.6302 o/oo 

          2552.287       tg. salida      24.500    -1.8997 o/oo 

          2560.000       Pendiente       24.485    -1.8997 o/oo 

          2580.000       Pendiente       24.447    -1.8997 o/oo 

          2600.000       Pendiente       24.409    -1.8997 o/oo 

          2620.000       Pendiente       24.371    -1.8997 o/oo 

          2640.000       Pendiente       24.333    -1.8997 o/oo 

          2660.000       Pendiente       24.295    -1.8997 o/oo 

          2680.000       Pendiente       24.257    -1.8997 o/oo 

          2700.000       Pendiente       24.219    -1.8997 o/oo 

          2720.000       Pendiente       24.181    -1.8997 o/oo 

          2740.000       Pendiente       24.143    -1.8997 o/oo 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          2760.000       Pendiente       24.105    -1.8997 o/oo 

          2780.000       Pendiente       24.067    -1.8997 o/oo 

          2800.000       Pendiente       24.029    -1.8997 o/oo 

          2820.000       Pendiente       23.991    -1.8997 o/oo 

          2828.415       tg. entrada     23.975    -1.8997 o/oo 

          2840.000       R  -7500        23.944    -3.4444 o/oo 

          2848.654       tg. salida      23.909    -4.5983 o/oo 

          2860.000       Pendiente       23.857    -4.5983 o/oo 

          2880.000       Pendiente       23.765    -4.5983 o/oo 

          2900.000       Pendiente       23.673    -4.5983 o/oo 

          2920.000       Pendiente       23.581    -4.5983 o/oo 

          2940.000       Pendiente       23.489    -4.5983 o/oo 

          2960.000       Pendiente       23.397    -4.5983 o/oo 

          2980.000       Pendiente       23.305    -4.5983 o/oo 

          2999.793       tg. entrada     23.214    -4.5983 o/oo 

          3000.000       R  5000         23.213    -4.5569 o/oo 

          3020.000       R  5000         23.162    -0.5568 o/oo 

          3022.784       Punto bajo      23.161     0.0000 o/oo 

          3035.519       tg. salida      23.178     2.5469 o/oo 

          3040.000       Rampa           23.189     2.5469 o/oo 

          3060.000       Rampa           23.240     2.5469 o/oo 

          3080.000       Rampa           23.291     2.5469 o/oo 

          3100.000       Rampa           23.342     2.5469 o/oo 

          3120.000       Rampa           23.393     2.5469 o/oo 

          3140.000       Rampa           23.444     2.5469 o/oo 

          3160.000       Rampa           23.495     2.5469 o/oo 

          3180.000       Rampa           23.546     2.5469 o/oo 

          3200.000       Rampa           23.597     2.5469 o/oo 

          3220.000       Rampa           23.648     2.5469 o/oo 

          3238.987       tg. entrada     23.696     2.5469 o/oo 

          3240.000       R  2000         23.699     3.0534 o/oo 

          3260.000       R  2000         23.860    13.0545 o/oo 

          3280.000       R  2000         24.221    23.0595 o/oo 

          3284.147       tg. salida      24.321    25.1350 o/oo 

          3300.000       Rampa           24.719    25.1350 o/oo 

          3303.050       tg. entrada     24.796    25.1350 o/oo 

          3320.000       R  -2000        25.150    16.6542 o/oo 

          3340.000       R  -2000        25.383     6.6520 o/oo 
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                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          3353.304       Punto alto      25.427     0.0000 o/oo 

          3358.099       tg. salida      25.422    -2.3977 o/oo 

          3360.000       Pendiente       25.417    -2.3977 o/oo 

          3380.000       Pendiente       25.369    -2.3977 o/oo 

          3386.374       Pendiente       25.354    -2.3977 o/oo 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

       (o/oo)        (m.)        (Radio)       PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   20.148 

         -4.781558        8.524     1000.000       75.724   19.786       71.462   19.806       79.986   19.802   0.009   0.852 

          3.742522       20.092     3000.000      179.902   20.176      169.856   20.138      189.948   20.146   0.017  -0.670 

         -2.954840       22.859     5000.000      269.039   19.912      257.609   19.946      280.469   19.931   0.013   0.457 

          1.617053       42.201     4000.000      399.730   20.123      378.628   20.089      420.830   20.380   0.056   1.055 

         12.168293       35.625     1500.000      557.542   22.044      539.729   21.827      575.354   21.837   0.106  -2.375 

        -11.583626       17.054     2000.000      619.410   21.327      610.883   21.426      627.937   21.301   0.018   0.853 

         -3.055688       12.966     1100.000      789.569   20.807      783.086   20.827      796.052   20.864   0.019   1.179 

          8.731556       82.934     5000.000      871.213   21.520      829.746   21.158      912.681   21.194   0.172  -1.659 

         -7.855896       67.575     5000.000     1002.755   20.487      968.968   20.752     1036.543   20.678   0.114   1.352 

          5.659351       86.257    10000.000     1261.649   21.952     1218.521   21.708     1304.777   21.824   0.093  -0.863 

         -2.966418       37.088     5000.000     1500.030   21.245     1481.486   21.300     1518.574   21.327   0.034   0.742 

          4.451188       28.613     5000.000     1586.190   21.628     1571.884   21.565     1600.496   21.610   0.020  -0.572 

         -1.271358       40.234     4500.000     1837.298   21.309     1817.181   21.335     1857.415   21.463   0.045   0.894 



          7.669852       96.234    10000.000     2127.317   23.533     2079.200   23.164     2175.435   23.439   0.116  -0.962 

         -1.953821      114.145     2500.000     2277.077   23.241     2219.977   23.352     2334.122   25.736   0.651   4.570 

         43.746137       32.741      620.000     2359.910   26.864     2343.547   26.149     2376.287   26.715   0.216  -5.285 

         -9.103441       15.924      620.000     2386.363   26.624     2378.399   26.696     2394.323   26.346   0.051  -2.571 

        -34.808756       33.193     1200.000     2422.183   25.377     2405.592   25.954     2438.784   25.258   0.115   2.768 

         -7.127299       23.523     4500.000     2542.113   24.522     2530.352   24.606     2553.875   24.500   0.015   0.523 

         -1.899721       20.067     4000.000     2808.849   24.015     2798.816   24.034     2818.883   24.046   0.013   0.502 

          3.116940       34.149     5000.000     2976.205   24.537     2959.130   24.484     2993.279   24.473   0.029  -0.683 

         -3.712869       65.900     7000.000     3037.466   24.309     3004.516   24.432     3070.415   24.497   0.078   0.941 

          5.701489       24.920    10000.000     3134.833   24.865     3122.373   24.793     3147.293   24.905   0.008  -0.249 

          3.209423       56.287    10000.000     3341.338   25.527     3313.194   25.437     3369.481   25.459   0.040  -0.563 

         -2.419254       21.283     3000.000     3441.704   25.284     3431.062   25.310     3452.345   25.334   0.019   0.709 

          4.675143       29.451     2000.000     3467.655   25.406     3452.928   25.337     3482.379   25.692   0.054   1.473 

         19.404128        8.334      300.000     3488.435   25.809     3484.266   25.728     3492.599   26.006   0.029   2.783 

         47.231667       16.326      620.000     3522.906   27.437     3514.747   27.052     3531.073   27.607   0.054  -2.638 

         20.851429        8.832      500.000     3548.609   27.973     3544.192   27.881     3553.024   28.143   0.019   1.769 

         38.538643        9.587      500.000     3570.327   28.810     3565.535   28.625     3575.122   28.903   0.023  -1.920 

         19.339833        4.935      500.000     3588.331   29.158     3585.864   29.111     3590.798   29.230   0.006   0.988 

         29.217992       55.272    10000.000     3636.912   30.578     3609.278   29.770     3664.550   31.232   0.038  -0.553 

         23.685000        2.873      500.000     3678.488   31.562     3677.052   31.528     3679.925   31.588   0.002  -0.575 

         17.935333       66.440     4000.000     3813.363   33.981     3780.146   33.386     3846.586   34.025   0.138  -1.661 

          1.322390       97.951     3500.000     3934.613   34.142     3885.629   34.077     3983.580   32.836   0.343  -2.800 

        -26.673192       62.103     7000.000     4069.328   30.549     4038.273   31.377     4100.376   29.445   0.069  -0.888 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

       (o/oo)        (m.)        (Radio)       PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

        -35.557973      188.931     5500.000     4213.410   25.425     4118.974   28.783     4307.905   25.313   0.811   3.437 

         -1.184466       41.569    10000.000     4400.641   25.204     4379.856   25.228     4421.425   25.092   0.022  -0.416 

         -5.341485       99.355     5000.000     4558.943   24.358     4509.263   24.623     4608.618   25.080   0.247   1.987 

         14.531111       27.628     1500.000     4659.584   25.820     4645.771   25.620     4673.399   25.767   0.064  -1.842 

         -3.888930       21.716      500.000     4696.338   25.677     4685.474   25.720     4707.190   25.163   0.118  -4.349 

        -47.374252       16.891      300.000     4724.116   24.361     4715.675   24.761     4732.566   24.437   0.119   5.636 

          8.982849       77.575     7000.000     5001.404   26.852     4962.617   26.504     5040.192   26.771   0.107  -1.108 

         -2.099625       17.355     5500.000     5090.354   26.666     5081.677   26.684     5099.032   26.675   0.007   0.316 

          1.055889       84.148     3000.000     5174.987   26.755     5132.904   26.710     5217.052   27.980   0.295   2.806 

         29.117680       69.862     4800.000     5260.560   29.247     5225.634   28.230     5295.496   29.755   0.127  -1.457 

         14.552302                                                                           5387.562   31.095 



  Istram V.12.05.05.20 EDUCACIONAL 2000                                                                             pagina   3 

  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       20.148    -4.7816 o/oo 

            20.000       Pendiente       20.052    -4.7816 o/oo 

            40.000       Pendiente       19.956    -4.7816 o/oo 

            60.000       Pendiente       19.861    -4.7816 o/oo 

            71.462       tg. entrada     19.806    -4.7816 o/oo 

            76.243       Punto bajo      19.795     0.0000 o/oo 

            79.986       tg. salida      19.802     3.7425 o/oo 

            80.000       Rampa           19.802     3.7425 o/oo 

           100.000       Rampa           19.876     3.7425 o/oo 

           120.000       Rampa           19.951     3.7425 o/oo 

           140.000       Rampa           20.026     3.7425 o/oo 

           160.000       Rampa           20.101     3.7425 o/oo 

           169.856       tg. entrada     20.138     3.7425 o/oo 

           180.000       R  -3000        20.159     0.3612 o/oo 

           181.084       Punto alto      20.159     0.0000 o/oo 

           189.948       tg. salida      20.146    -2.9548 o/oo 

           200.000       Pendiente       20.116    -2.9548 o/oo 

           220.000       Pendiente       20.057    -2.9548 o/oo 

           240.000       Pendiente       19.998    -2.9548 o/oo 

           257.609       tg. entrada     19.946    -2.9548 o/oo 

           260.000       R  5000         19.939    -2.4767 o/oo 

           272.383       Punto bajo      19.924     0.0000 o/oo 

           280.000       R  5000         19.930     1.5233 o/oo 

           280.469       tg. salida      19.931     1.6171 o/oo 

           300.000       Rampa           19.962     1.6171 o/oo 

           320.000       Rampa           19.995     1.6171 o/oo 

           340.000       Rampa           20.027     1.6171 o/oo 

           360.000       Rampa           20.059     1.6171 o/oo 

           378.628       tg. entrada     20.089     1.6171 o/oo 

           380.000       R  4000         20.092     1.9600 o/oo 

           400.000       R  4000         20.181     6.9602 o/oo 

           420.000       R  4000         20.370    11.9609 o/oo 

           420.830       tg. salida      20.380    12.1683 o/oo 

           440.000       Rampa           20.613    12.1683 o/oo 

           460.000       Rampa           20.857    12.1683 o/oo 

           480.000       Rampa           21.100    12.1683 o/oo 

           500.000       Rampa           21.344    12.1683 o/oo 

           520.000       Rampa           21.587    12.1683 o/oo 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           539.729       tg. entrada     21.827    12.1683 o/oo 

           540.000       R  -1500        21.830    11.9876 o/oo 

           557.980       Punto alto      21.938     0.0000 o/oo 

           560.000       R  -1500        21.937    -1.3466 o/oo 

           575.354       tg. salida      21.837   -11.5836 o/oo 

           580.000       Pendiente       21.784   -11.5836 o/oo 

           600.000       Pendiente       21.552   -11.5836 o/oo 

           610.883       tg. entrada     21.426   -11.5836 o/oo 

           620.000       R  2000         21.341    -7.0245 o/oo 

           627.937       tg. salida      21.301    -3.0557 o/oo 

           640.000       Pendiente       21.264    -3.0557 o/oo 

           660.000       Pendiente       21.203    -3.0557 o/oo 

           680.000       Pendiente       21.142    -3.0557 o/oo 

           700.000       Pendiente       21.081    -3.0557 o/oo 

           720.000       Pendiente       21.020    -3.0557 o/oo 

           740.000       Pendiente       20.959    -3.0557 o/oo 

           760.000       Pendiente       20.898    -3.0557 o/oo 

           780.000       Pendiente       20.836    -3.0557 o/oo 

           783.086       tg. entrada     20.827    -3.0557 o/oo 

           786.447       Punto bajo      20.822     0.0000 o/oo 

           796.052       tg. salida      20.864     8.7316 o/oo 

           800.000       Rampa           20.898     8.7316 o/oo 

           820.000       Rampa           21.073     8.7316 o/oo 

           829.746       tg. entrada     21.158     8.7316 o/oo 

           840.000       R  -5000        21.237     6.6806 o/oo 

           860.000       R  -5000        21.331     2.6805 o/oo 

           873.402       Punto alto      21.349     0.0000 o/oo 

           880.000       R  -5000        21.344    -1.3195 o/oo 

           900.000       R  -5000        21.278    -5.3196 o/oo 

           912.681       tg. salida      21.194    -7.8559 o/oo 

           920.000       Pendiente       21.137    -7.8559 o/oo 

           940.000       Pendiente       20.980    -7.8559 o/oo 

           960.000       Pendiente       20.823    -7.8559 o/oo 

           968.968       tg. entrada     20.752    -7.8559 o/oo 

           980.000       R  5000         20.678    -5.6494 o/oo 

          1000.000       R  5000         20.605    -1.6493 o/oo 

          1008.247       Punto bajo      20.598     0.0000 o/oo 

          1020.000       R  5000         20.612     2.3507 o/oo 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          1036.543       tg. salida      20.678     5.6594 o/oo 

          1040.000       Rampa           20.697     5.6594 o/oo 

          1060.000       Rampa           20.811     5.6594 o/oo 

          1080.000       Rampa           20.924     5.6594 o/oo 

          1100.000       Rampa           21.037     5.6594 o/oo 

          1120.000       Rampa           21.150     5.6594 o/oo 

          1140.000       Rampa           21.263     5.6594 o/oo 

          1160.000       Rampa           21.377     5.6594 o/oo 

          1180.000       Rampa           21.490     5.6594 o/oo 

          1200.000       Rampa           21.603     5.6594 o/oo 

          1218.521       tg. entrada     21.708     5.6594 o/oo 

          1220.000       R  -10000       21.716     5.5114 o/oo 

          1240.000       R  -10000       21.806     3.5113 o/oo 

          1260.000       R  -10000       21.856     1.5113 o/oo 

          1275.113       Punto alto      21.868     0.0000 o/oo 

          1280.000       R  -10000       21.867    -0.4887 o/oo 

          1300.000       R  -10000       21.837    -2.4887 o/oo 

          1304.777       tg. salida      21.824    -2.9664 o/oo 

          1320.000       Pendiente       21.779    -2.9664 o/oo 

          1340.000       Pendiente       21.719    -2.9664 o/oo 

          1360.000       Pendiente       21.660    -2.9664 o/oo 

          1380.000       Pendiente       21.601    -2.9664 o/oo 

          1400.000       Pendiente       21.541    -2.9664 o/oo 

          1420.000       Pendiente       21.482    -2.9664 o/oo 

          1440.000       Pendiente       21.423    -2.9664 o/oo 

          1460.000       Pendiente       21.363    -2.9664 o/oo 

          1480.000       Pendiente       21.304    -2.9664 o/oo 

          1481.486       tg. entrada     21.300    -2.9664 o/oo 

          1496.318       Punto bajo      21.278     0.0000 o/oo 

          1500.000       R  5000         21.279     0.7363 o/oo 

          1518.574       tg. salida      21.327     4.4512 o/oo 

          1520.000       Rampa           21.334     4.4512 o/oo 

          1540.000       Rampa           21.423     4.4512 o/oo 

          1560.000       Rampa           21.512     4.4512 o/oo 

          1571.884       tg. entrada     21.565     4.4512 o/oo 

          1580.000       R  -5000        21.594     2.8279 o/oo 

          1594.140       Punto alto      21.614     0.0000 o/oo 

          1600.000       R  -5000        21.611    -1.1721 o/oo 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          1600.496       tg. salida      21.610    -1.2714 o/oo 

          1620.000       Pendiente       21.585    -1.2714 o/oo 

          1640.000       Pendiente       21.560    -1.2714 o/oo 

          1660.000       Pendiente       21.534    -1.2714 o/oo 

          1680.000       Pendiente       21.509    -1.2714 o/oo 

          1700.000       Pendiente       21.483    -1.2714 o/oo 

          1720.000       Pendiente       21.458    -1.2714 o/oo 

          1740.000       Pendiente       21.433    -1.2714 o/oo 

          1760.000       Pendiente       21.407    -1.2714 o/oo 

          1780.000       Pendiente       21.382    -1.2714 o/oo 

          1800.000       Pendiente       21.356    -1.2714 o/oo 

          1817.181       tg. entrada     21.335    -1.2714 o/oo 

          1820.000       R  4500         21.332    -0.6448 o/oo 

          1822.902       Punto bajo      21.331     0.0000 o/oo 

          1840.000       R  4500         21.363     3.7997 o/oo 

          1857.415       tg. salida      21.463     7.6699 o/oo 

          1860.000       Rampa           21.483     7.6699 o/oo 

          1880.000       Rampa           21.636     7.6699 o/oo 

          1900.000       Rampa           21.790     7.6699 o/oo 

          1920.000       Rampa           21.943     7.6699 o/oo 

          1940.000       Rampa           22.097     7.6699 o/oo 

          1960.000       Rampa           22.250     7.6699 o/oo 

          1980.000       Rampa           22.403     7.6699 o/oo 

          2000.000       Rampa           22.557     7.6699 o/oo 

          2020.000       Rampa           22.710     7.6699 o/oo 

          2040.000       Rampa           22.864     7.6699 o/oo 

          2060.000       Rampa           23.017     7.6699 o/oo 

          2079.200       tg. entrada     23.164     7.6699 o/oo 

          2080.000       R  -10000       23.170     7.5899 o/oo 

          2100.000       R  -10000       23.302     5.5897 o/oo 

          2120.000       R  -10000       23.394     3.5897 o/oo 

          2140.000       R  -10000       23.446     1.5897 o/oo 

          2155.897       Punto alto      23.458     0.0000 o/oo 

          2160.000       R  -10000       23.458    -0.4103 o/oo 

          2175.435       tg. salida      23.439    -1.9538 o/oo 

          2180.000       Pendiente       23.430    -1.9538 o/oo 

          2200.000       Pendiente       23.391    -1.9538 o/oo 

          2219.977       tg. entrada     23.352    -1.9538 o/oo 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 
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                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          2220.000       R  2500         23.352    -1.9445 o/oo 

          2224.861       Punto bajo      23.348     0.0000 o/oo 

          2240.000       R  2500         23.393     6.0556 o/oo 

          2260.000       R  2500         23.594    14.0569 o/oo 

          2280.000       R  2500         23.956    22.0609 o/oo 

          2300.000       R  2500         24.477    30.0691 o/oo 

          2320.000       R  2500         25.158    38.0831 o/oo 

          2334.122       tg. salida      25.736    43.7461 o/oo 

          2340.000       Rampa           25.993    43.7461 o/oo 

          2343.547       tg. entrada     26.149    43.7461 o/oo 

          2360.000       R  -620         26.650    17.1695 o/oo 

          2370.644       Punto alto      26.741     0.0000 o/oo 

          2376.287       tg. salida      26.715    -9.1034 o/oo 

          2378.399       tg. entrada     26.696    -9.1034 o/oo 

          2380.000       R  -620         26.679   -11.6863 o/oo 

          2394.323       tg. salida      26.346   -34.8088 o/oo 

          2400.000       Pendiente       26.149   -34.8088 o/oo 

          2405.592       tg. entrada     25.954   -34.8088 o/oo 

          2420.000       R  1200         25.539   -22.7866 o/oo 

          2438.784       tg. salida      25.258    -7.1273 o/oo 

          2440.000       Pendiente       25.250    -7.1273 o/oo 

          2460.000       Pendiente       25.107    -7.1273 o/oo 

          2480.000       Pendiente       24.965    -7.1273 o/oo 

          2500.000       Pendiente       24.822    -7.1273 o/oo 

          2520.000       Pendiente       24.680    -7.1273 o/oo 

          2530.352       tg. entrada     24.606    -7.1273 o/oo 

          2540.000       R  4500         24.547    -4.9832 o/oo 

          2553.875       tg. salida      24.500    -1.8997 o/oo 

          2560.000       Pendiente       24.488    -1.8997 o/oo 

          2580.000       Pendiente       24.450    -1.8997 o/oo 

          2600.000       Pendiente       24.412    -1.8997 o/oo 

          2620.000       Pendiente       24.374    -1.8997 o/oo 

          2640.000       Pendiente       24.336    -1.8997 o/oo 

          2660.000       Pendiente       24.298    -1.8997 o/oo 

          2680.000       Pendiente       24.260    -1.8997 o/oo 

          2700.000       Pendiente       24.222    -1.8997 o/oo 

          2720.000       Pendiente       24.184    -1.8997 o/oo 

          2740.000       Pendiente       24.146    -1.8997 o/oo 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          2760.000       Pendiente       24.108    -1.8997 o/oo 

          2780.000       Pendiente       24.070    -1.8997 o/oo 

          2798.816       tg. entrada     24.034    -1.8997 o/oo 

          2800.000       R  4000         24.032    -1.6037 o/oo 

          2806.415       Punto bajo      24.027     0.0000 o/oo 

          2818.883       tg. salida      24.046     3.1169 o/oo 

          2820.000       Rampa           24.050     3.1169 o/oo 

          2840.000       Rampa           24.112     3.1169 o/oo 

          2860.000       Rampa           24.175     3.1169 o/oo 

          2880.000       Rampa           24.237     3.1169 o/oo 

          2900.000       Rampa           24.299     3.1169 o/oo 

          2920.000       Rampa           24.362     3.1169 o/oo 

          2940.000       Rampa           24.424     3.1169 o/oo 

          2959.130       tg. entrada     24.484     3.1169 o/oo 

          2960.000       R  -5000        24.486     2.9430 o/oo 

          2974.715       Punto alto      24.508     0.0000 o/oo 

          2980.000       R  -5000        24.505    -1.0570 o/oo 

          2993.279       tg. salida      24.473    -3.7129 o/oo 

          3000.000       Pendiente       24.448    -3.7129 o/oo 

          3004.516       tg. entrada     24.432    -3.7129 o/oo 

          3020.000       R  7000         24.391    -1.5008 o/oo 

          3030.505       Punto bajo      24.383     0.0000 o/oo 

          3040.000       R  7000         24.390     1.3564 o/oo 

          3060.000       R  7000         24.446     4.2135 o/oo 

          3070.415       tg. salida      24.497     5.7015 o/oo 

          3080.000       Rampa           24.552     5.7015 o/oo 

          3100.000       Rampa           24.666     5.7015 o/oo 

          3120.000       Rampa           24.780     5.7015 o/oo 

          3122.373       tg. entrada     24.793     5.7015 o/oo 

          3140.000       R  -10000       24.878     3.9387 o/oo 

          3147.293       tg. salida      24.905     3.2094 o/oo 

          3160.000       Rampa           24.945     3.2094 o/oo 

          3180.000       Rampa           25.009     3.2094 o/oo 

          3200.000       Rampa           25.074     3.2094 o/oo 

          3220.000       Rampa           25.138     3.2094 o/oo 

          3240.000       Rampa           25.202     3.2094 o/oo 

          3260.000       Rampa           25.266     3.2094 o/oo 

          3280.000       Rampa           25.330     3.2094 o/oo 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  12: EIX TRAM 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          3300.000       Rampa           25.395     3.2094 o/oo 

          3313.194       tg. entrada     25.437     3.2094 o/oo 

          3320.000       R  -10000       25.456     2.5289 o/oo 

          3340.000       R  -10000       25.487     0.5289 o/oo 

          3345.289       Punto alto      25.488     0.0000 o/oo 

          3360.000       R  -10000       25.478    -1.4711 o/oo 

          3369.481       tg. salida      25.459    -2.4193 o/oo 

          3380.000       Pendiente       25.434    -2.4193 o/oo 

          3400.000       Pendiente       25.385    -2.4193 o/oo 

          3420.000       Pendiente       25.337    -2.4193 o/oo 

          3431.062       tg. entrada     25.310    -2.4193 o/oo 

          3438.320       Punto bajo      25.301     0.0000 o/oo 

          3440.000       R  3000         25.302     0.5601 o/oo 

          3452.345       tg. salida      25.334     4.6751 o/oo 

          3452.928       tg. entrada     25.337     4.6751 o/oo 

          3460.000       R  2000         25.383     8.2112 o/oo 

          3480.000       R  2000         25.647    18.2140 o/oo 

          3482.379       tg. salida      25.692    19.4041 o/oo 

          3484.266       tg. entrada     25.728    19.4041 o/oo 

          3492.599       tg. salida      26.006    47.2317 o/oo 

          3500.000       Rampa           26.355    47.2317 o/oo 

          3514.747       tg. entrada     27.052    47.2317 o/oo 

          3520.000       R  -620         27.278    38.7352 o/oo 

          3531.073       tg. salida      27.607    20.8514 o/oo 

          3540.000       Rampa           27.794    20.8514 o/oo 

          3544.192       tg. entrada     27.881    20.8514 o/oo 

          3553.024       tg. salida      28.143    38.5386 o/oo 

          3560.000       Rampa           28.412    38.5386 o/oo 

          3565.535       tg. entrada     28.625    38.5386 o/oo 

          3575.122       tg. salida      28.903    19.3398 o/oo 

          3580.000       Rampa           28.997    19.3398 o/oo 

          3585.864       tg. entrada     29.111    19.3398 o/oo 

          3590.798       tg. salida      29.230    29.2180 o/oo 

          3600.000       Rampa           29.499    29.2180 o/oo 

          3609.278       tg. entrada     29.770    29.2180 o/oo 

          3620.000       R  -10000       30.078    28.1445 o/oo 

          3640.000       R  -10000       30.621    26.1423 o/oo 

          3660.000       R  -10000       31.124    24.1404 o/oo 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 
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                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          3664.550       tg. salida      31.232    23.6850 o/oo 

          3677.052       tg. entrada     31.528    23.6850 o/oo 

          3679.925       tg. salida      31.588    17.9353 o/oo 

          3680.000       Rampa           31.590    17.9353 o/oo 

          3700.000       Rampa           31.948    17.9353 o/oo 

          3720.000       Rampa           32.307    17.9353 o/oo 

          3740.000       Rampa           32.666    17.9353 o/oo 

          3760.000       Rampa           33.024    17.9353 o/oo 

          3780.000       Rampa           33.383    17.9353 o/oo 

          3780.146       tg. entrada     33.386    17.9353 o/oo 

          3800.000       R  -4000        33.693    12.9699 o/oo 

          3820.000       R  -4000        33.902     7.9691 o/oo 

          3840.000       R  -4000        34.011     2.9689 o/oo 

          3846.586       tg. salida      34.025     1.3224 o/oo 

          3860.000       Rampa           34.043     1.3224 o/oo 

          3880.000       Rampa           34.070     1.3224 o/oo 

          3885.629       tg. entrada     34.077     1.3224 o/oo 

          3890.257       Punto alto      34.080     0.0000 o/oo 

          3900.000       R  -3500        34.067    -2.7837 o/oo 

          3920.000       R  -3500        33.954    -8.4983 o/oo 

          3940.000       R  -3500        33.727   -14.2137 o/oo 

          3960.000       R  -3500        33.385   -19.9305 o/oo 

          3980.000       R  -3500        32.929   -25.6493 o/oo 

          3983.580       tg. salida      32.836   -26.6732 o/oo 

          4000.000       Pendiente       32.398   -26.6732 o/oo 

          4020.000       Pendiente       31.864   -26.6732 o/oo 

          4038.273       tg. entrada     31.377   -26.6732 o/oo 

          4040.000       R  -7000        31.331   -26.9202 o/oo 

          4060.000       R  -7000        30.764   -29.7808 o/oo 

          4080.000       R  -7000        30.139   -32.6421 o/oo 

          4100.000       R  -7000        29.458   -35.5042 o/oo 

          4100.376       tg. salida      29.445   -35.5580 o/oo 

          4118.974       tg. entrada     28.783   -35.5580 o/oo 

          4120.000       R  5500         28.747   -35.3711 o/oo 

          4140.000       R  5500         28.076   -31.7286 o/oo 

          4160.000       R  5500         27.478   -28.0873 o/oo 

          4180.000       R  5500         26.952   -24.4472 o/oo 

          4200.000       R  5500         26.500   -20.8080 o/oo 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 
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                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          4220.000       R  5500         26.120   -17.1697 o/oo 

          4240.000       R  5500         25.813   -13.5320 o/oo 

          4260.000       R  5500         25.579    -9.8949 o/oo 

          4280.000       R  5500         25.417    -6.2582 o/oo 

          4300.000       R  5500         25.328    -2.6217 o/oo 

          4307.905       tg. salida      25.313    -1.1845 o/oo 

          4320.000       Pendiente       25.299    -1.1845 o/oo 

          4340.000       Pendiente       25.275    -1.1845 o/oo 

          4360.000       Pendiente       25.252    -1.1845 o/oo 

          4379.856       tg. entrada     25.228    -1.1845 o/oo 

          4380.000       R  -10000       25.228    -1.1989 o/oo 

          4400.000       R  -10000       25.184    -3.1989 o/oo 

          4420.000       R  -10000       25.100    -5.1989 o/oo 

          4421.425       tg. salida      25.092    -5.3415 o/oo 

          4440.000       Pendiente       24.993    -5.3415 o/oo 

          4460.000       Pendiente       24.886    -5.3415 o/oo 

          4480.000       Pendiente       24.780    -5.3415 o/oo 

          4500.000       Pendiente       24.673    -5.3415 o/oo 

          4509.263       tg. entrada     24.623    -5.3415 o/oo 

          4520.000       R  5000         24.577    -3.1940 o/oo 

          4535.970       Punto bajo      24.552     0.0000 o/oo 

          4540.000       R  5000         24.554     0.8060 o/oo 

          4560.000       R  5000         24.610     4.8060 o/oo 

          4580.000       R  5000         24.746     8.8063 o/oo 

          4600.000       R  5000         24.962    12.8070 o/oo 

          4608.618       tg. salida      25.080    14.5311 o/oo 

          4620.000       Rampa           25.245    14.5311 o/oo 

          4640.000       Rampa           25.536    14.5311 o/oo 

          4645.771       tg. entrada     25.620    14.5311 o/oo 

          4660.000       R  -1500        25.759     5.0437 o/oo 

          4667.565       Punto alto      25.778     0.0000 o/oo 

          4673.399       tg. salida      25.767    -3.8889 o/oo 

          4680.000       Pendiente       25.741    -3.8889 o/oo 

          4685.474       tg. entrada     25.720    -3.8889 o/oo 

          4700.000       R  -500         25.452   -32.9594 o/oo 

          4707.190       tg. salida      25.163   -47.3743 o/oo 

          4715.675       tg. entrada     24.761   -47.3743 o/oo 

          4720.000       R  300          24.588   -32.9227 o/oo 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          4729.871       Punto bajo      24.425     0.0000 o/oo 

          4732.566       tg. salida      24.437     8.9828 o/oo 

          4740.000       Rampa           24.504     8.9828 o/oo 

          4760.000       Rampa           24.684     8.9828 o/oo 

          4780.000       Rampa           24.863     8.9828 o/oo 

          4800.000       Rampa           25.043     8.9828 o/oo 

          4820.000       Rampa           25.223     8.9828 o/oo 

          4840.000       Rampa           25.402     8.9828 o/oo 

          4860.000       Rampa           25.582     8.9828 o/oo 

          4880.000       Rampa           25.762     8.9828 o/oo 

          4900.000       Rampa           25.941     8.9828 o/oo 

          4920.000       Rampa           26.121     8.9828 o/oo 

          4940.000       Rampa           26.301     8.9828 o/oo 

          4960.000       Rampa           26.480     8.9828 o/oo 

          4962.617       tg. entrada     26.504     8.9828 o/oo 

          4980.000       R  -7000        26.638     6.4994 o/oo 

          5000.000       R  -7000        26.740     3.6421 o/oo 

          5020.000       R  -7000        26.784     0.7850 o/oo 

          5025.495       Punto alto      26.786     0.0000 o/oo 

          5040.000       R  -7000        26.771    -2.0722 o/oo 

          5040.192       tg. salida      26.771    -2.0996 o/oo 

          5060.000       Pendiente       26.729    -2.0996 o/oo 

          5080.000       Pendiente       26.687    -2.0996 o/oo 

          5081.677       tg. entrada     26.684    -2.0996 o/oo 

          5093.225       Punto bajo      26.672     0.0000 o/oo 

          5099.032       tg. salida      26.675     1.0559 o/oo 

          5100.000       Rampa           26.676     1.0559 o/oo 

          5120.000       Rampa           26.697     1.0559 o/oo 

          5132.904       tg. entrada     26.710     1.0559 o/oo 

          5140.000       R  3000         26.726     3.4212 o/oo 

          5160.000       R  3000         26.861    10.0884 o/oo 

          5180.000       R  3000         27.130    16.7569 o/oo 

          5200.000       R  3000         27.532    23.4276 o/oo 

          5217.052       tg. salida      27.980    29.1177 o/oo 

          5220.000       Rampa           28.066    29.1177 o/oo 

          5225.634       tg. entrada     28.230    29.1177 o/oo 

          5240.000       R  -4800        28.626    26.1214 o/oo 

          5260.000       R  -4800        29.107    21.9511 o/oo 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

          5280.000       R  -4800        29.504    17.7820 o/oo 

          5295.496       tg. salida      29.755    14.5523 o/oo 

          5300.000       Rampa           29.821    14.5523 o/oo 

          5320.000       Rampa           30.112    14.5523 o/oo 

          5340.000       Rampa           30.403    14.5523 o/oo 

          5360.000       Rampa           30.694    14.5523 o/oo 

          5380.000       Rampa           30.985    14.5523 o/oo 

          5387.562       Rampa           31.095    14.5523 o/oo 
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                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

       (o/oo)        (m.)        (Radio)       PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          5.000   32.501 

         17.899800       66.299     4000.000       87.735   33.982       54.588   33.388      120.887   34.025   0.137  -1.658 

          1.322190       97.951     3500.000      208.881   34.142      159.897   34.077      257.847   32.836   0.343  -2.800 

        -26.673200       62.101     7000.000      343.594   30.549      312.539   31.377      374.640   29.445   0.069  -0.888 

        -35.557750      188.930     5500.000      487.366   25.436      392.931   28.794      581.861   25.324   0.811   3.437 

         -1.184469       42.133    10000.000      684.204   25.203      663.137   25.228      705.270   25.089   0.022  -0.421 

         -5.397841       99.793     5000.000      841.312   24.355      791.413   24.624      891.206   25.082   0.249   1.996 

         14.562400       29.455     1500.000      941.279   25.811      926.552   25.596      956.007   25.736   0.072  -1.964 

         -5.075625       25.347      600.000      969.280   25.669      956.599   25.733      981.946   25.069   0.134  -4.230 

        -47.374250       16.893      300.000      996.876   24.361      988.434   24.761     1005.327   24.437   0.119   5.636 

          8.989893       77.279     7000.000     1272.282   26.837     1233.643   26.490     1310.922   26.758   0.107  -1.104 

         -2.050325       16.841     5500.000     1355.815   26.666     1347.395   26.683     1364.236   26.675   0.006   0.306 

          1.011625       84.282     3000.000     1444.583   26.756     1402.433   26.713     1486.715   27.983   0.296   2.811 

         29.117833       69.863     4800.000     1535.699   29.409     1500.773   28.392     1570.636   29.917   0.127  -1.457 

         14.552312                                                                           1651.026   31.087 



  Istram V.12.05.05.20 EDUCACIONAL 2000                                                                             pagina   2 

  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  13: EIX TRAM 3 

   

   

                                       ================================================= 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa           32.411    17.8998 o/oo 

            20.000       Rampa           32.769    17.8998 o/oo 

            40.000       Rampa           33.127    17.8998 o/oo 

            54.588       tg. entrada     33.388    17.8998 o/oo 

            60.000       R  -4000        33.481    16.5463 o/oo 

            80.000       R  -4000        33.762    11.5448 o/oo 

           100.000       R  -4000        33.943     6.5442 o/oo 

           120.000       R  -4000        34.024     1.5440 o/oo 

           120.887       tg. salida      34.025     1.3222 o/oo 

           140.000       Rampa           34.051     1.3222 o/oo 

           159.897       tg. entrada     34.077     1.3222 o/oo 

           160.000       R  -3500        34.077     1.2927 o/oo 

           164.524       Punto alto      34.080     0.0000 o/oo 

           180.000       R  -3500        34.046    -4.4217 o/oo 

           200.000       R  -3500        33.900   -10.1364 o/oo 

           220.000       R  -3500        33.640   -15.8522 o/oo 

           240.000       R  -3500        33.266   -21.5695 o/oo 

           257.847       tg. salida      32.836   -26.6732 o/oo 

           260.000       Pendiente       32.778   -26.6732 o/oo 

           280.000       Pendiente       32.245   -26.6732 o/oo 

           300.000       Pendiente       31.711   -26.6732 o/oo 

           312.539       tg. entrada     31.377   -26.6732 o/oo 

           320.000       R  -7000        31.174   -27.7402 o/oo 

           340.000       R  -7000        30.590   -30.6010 o/oo 

           360.000       R  -7000        29.950   -33.4626 o/oo 

           374.640       tg. salida      29.445   -35.5578 o/oo 

           380.000       Pendiente       29.254   -35.5578 o/oo 

           392.931       tg. entrada     28.794   -35.5578 o/oo 

           400.000       R  5500         28.547   -34.2701 o/oo 

           420.000       R  5500         27.898   -30.6280 o/oo 

           440.000       R  5500         27.322   -26.9871 o/oo 

           460.000       R  5500         26.819   -23.3473 o/oo 

           480.000       R  5500         26.388   -19.7084 o/oo 

           500.000       R  5500         26.031   -16.0703 o/oo 

           520.000       R  5500         25.746   -12.4328 o/oo 

           540.000       R  5500         25.533    -8.7958 o/oo 

           560.000       R  5500         25.394    -5.1592 o/oo 

           580.000       R  5500         25.327    -1.5228 o/oo 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           581.861       tg. salida      25.324    -1.1845 o/oo 

           600.000       Pendiente       25.303    -1.1845 o/oo 

           620.000       Pendiente       25.279    -1.1845 o/oo 

           640.000       Pendiente       25.256    -1.1845 o/oo 

           660.000       Pendiente       25.232    -1.1845 o/oo 

           663.137       tg. entrada     25.228    -1.1845 o/oo 

           680.000       R  -10000       25.194    -2.8707 o/oo 

           700.000       R  -10000       25.117    -4.8708 o/oo 

           705.270       tg. salida      25.089    -5.3978 o/oo 

           720.000       Pendiente       25.010    -5.3978 o/oo 

           740.000       Pendiente       24.902    -5.3978 o/oo 

           760.000       Pendiente       24.794    -5.3978 o/oo 

           780.000       Pendiente       24.686    -5.3978 o/oo 

           791.413       tg. entrada     24.624    -5.3978 o/oo 

           800.000       R  5000         24.585    -3.6804 o/oo 

           818.402       Punto bajo      24.552     0.0000 o/oo 

           820.000       R  5000         24.552     0.3196 o/oo 

           840.000       R  5000         24.598     4.3197 o/oo 

           860.000       R  5000         24.725     8.3199 o/oo 

           880.000       R  5000         24.931    12.3206 o/oo 

           891.206       tg. salida      25.082    14.5624 o/oo 

           900.000       Rampa           25.210    14.5624 o/oo 

           920.000       Rampa           25.501    14.5624 o/oo 

           926.552       tg. entrada     25.596    14.5624 o/oo 

           940.000       R  -1500        25.732     5.5955 o/oo 

           948.393       Punto alto      25.755     0.0000 o/oo 

           956.007       tg. salida      25.736    -5.0756 o/oo 

           956.599       tg. entrada     25.733    -5.0756 o/oo 

           960.000       R  -600         25.706   -10.7448 o/oo 

           980.000       R  -600         25.158   -44.1204 o/oo 

           981.946       tg. salida      25.069   -47.3742 o/oo 

           988.434       tg. entrada     24.761   -47.3742 o/oo 

          1000.000       R  300          24.437    -8.7674 o/oo 

          1002.630       Punto bajo      24.425     0.0000 o/oo 

          1005.327       tg. salida      24.437     8.9899 o/oo 

          1020.000       Rampa           24.569     8.9899 o/oo 

          1040.000       Rampa           24.749     8.9899 o/oo 

          1060.000       Rampa           24.929     8.9899 o/oo 
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          1080.000       Rampa           25.109     8.9899 o/oo 

          1100.000       Rampa           25.288     8.9899 o/oo 

          1120.000       Rampa           25.468     8.9899 o/oo 

          1140.000       Rampa           25.648     8.9899 o/oo 

          1160.000       Rampa           25.828     8.9899 o/oo 

          1180.000       Rampa           26.008     8.9899 o/oo 

          1200.000       Rampa           26.187     8.9899 o/oo 

          1220.000       Rampa           26.367     8.9899 o/oo 

          1233.643       tg. entrada     26.490     8.9899 o/oo 

          1240.000       R  -7000        26.544     8.0817 o/oo 

          1260.000       R  -7000        26.677     5.2244 o/oo 

          1280.000       R  -7000        26.753     2.3671 o/oo 

          1296.570       Punto alto      26.773     0.0000 o/oo 

          1300.000       R  -7000        26.772    -0.4900 o/oo 

          1310.922       tg. salida      26.758    -2.0503 o/oo 

          1320.000       Pendiente       26.739    -2.0503 o/oo 

          1340.000       Pendiente       26.698    -2.0503 o/oo 

          1347.395       tg. entrada     26.683    -2.0503 o/oo 

          1358.672       Punto bajo      26.672     0.0000 o/oo 

          1360.000       R  5500         26.672     0.2415 o/oo 

          1364.236       tg. salida      26.675     1.0116 o/oo 

          1380.000       Rampa           26.690     1.0116 o/oo 

          1400.000       Rampa           26.711     1.0116 o/oo 

          1402.433       tg. entrada     26.713     1.0116 o/oo 

          1420.000       R  3000         26.782     6.8674 o/oo 

          1440.000       R  3000         26.986    13.5351 o/oo 

          1460.000       R  3000         27.324    20.2047 o/oo 

          1480.000       R  3000         27.795    26.8769 o/oo 

          1486.715       tg. salida      27.983    29.1178 o/oo 

          1500.000       Rampa           28.369    29.1178 o/oo 

          1500.773       tg. entrada     28.392    29.1178 o/oo 

          1520.000       R  -4800        28.913    25.1078 o/oo 

          1540.000       R  -4800        29.374    20.9378 o/oo 

          1560.000       R  -4800        29.751    16.7689 o/oo 

          1570.636       tg. salida      29.917    14.5523 o/oo 

          1580.000       Rampa           30.054    14.5523 o/oo 

          1600.000       Rampa           30.345    14.5523 o/oo 

          1620.000       Rampa           30.636    14.5523 o/oo 
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          1640.000       Rampa           30.927    14.5523 o/oo 

          1651.026       Rampa           31.087    14.5523 o/oo 
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INTRODUCCIÓ 

Aquest annex s’ha dividit en dos capítols. En el primer es tractarà la parada des del punt de 

vista de l’obra civil i es detallaran les informacions necessàries per a la seva construcció. En el 

segon, es descriuran les parades des del punt de vista de les instal·lacions, definint quines 

instal·lacions es preveuen situar a les parades de nova construcció. 

 

1. OBRA CIVIL 

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

funcionament del Trambaix. Les principals característiques es defineixen a continuació. 

1.1 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 han sigut: 

 Alçada respecte a les vies: 28 cm. 

 Establiment de dues rampes a les capçaleres de la plataforma. Amb pendent no 

superior al 8 %. 

 Pavimentació anti-relliscant al llarg de tota la plataforma. 

 Diferenciació cromàtica de la vora de la plataforma per indicar l'accés al tramvia. 

 Diferenciació de les textures del paviment per senyalització d'itinerari per invidents 

(panot estriat). 

 Pendent transversal de l'andana (≈2 %) per el desguàs de l'aigua. 

 La longitud mínima absoluta d’andana serà presa en 32,57 m, ja que els tramvies que 

circulen actualment a la xarxa del Trambaix només es composen d’un comboi, però la 

longitud necessària per a 2 combois és 62,5 m mínim. 

1.1.1 CRITERIS DE DISENY 

Les andanes seran pavimentades amb conglomerat asfàltic. (Base bituminosa en calent de 

composició densa). En particular tindrà les següents característiques: 

 L’andana vindrà vorejada a la banda del tramvia per peces de granit de 50 x 50 x 15, 

flamejat per evitar el relliscament. 
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 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. En el cas de les parades 

laterals que es troben integrades en les voreres existents (P04,P06 i P08) o en places 

(P05). 

 

 

1.2 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. 

1.3 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 central) la seva posició es única i protegiran 

els bancs annexes als bàculs. En les marquesines simples (andanes laterals) la posició varia en 

funció de l’entorn urbà. Així, el paravent pot restringir-se a l'àmbit dels bancs, a la totalitat de 

la marquesina o cobrir parcialment el seu àmbit. 

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. 
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1.4 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 l'àcid per una cara) amb vidre laminat amb lamina de 

butiral de polivinil transparent, de gruixos pendents del càlcul posterior. El modulatge dels 

vidres serà d'un metre entre els eixos dels suports metàl·lics. 

La part central de la marquesina, corresponent al nucli de serveis i informació, serà coberta 

amb polièster del mateix color que el conjunt del compacte. Aquesta part coberta contindrà la 

il·luminació diferenciada de la resta de l'andana. 

L'estructura portant de la coberta constarà d'un nervi central o lateral (marquesines dobles o 

simples) construït a base de perfilaria d'acer inoxidable. Aquest nervi es recolzarà en les dues 

plaques laterals metàl·liques del compacte de serveis i en els bàculs. La coberta d'una longitud 

de 16 metres, volarà dos metres des del recolzament dels bàculs. 

El nervi metàl·lic, d'una amplada de 60 cm, es dissenya de forma que resolgui el desguàs de la 

coberta i pugui servir com a plataforma de serveis per la reparació de la coberta i de les 

lluminàries dels bàculs. 

 

1.5 ELS BÀCULS 

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

Son, a la vegada, el suport de l'enllumenat de l'andana i si escau de la via pública. Sent part 

fonamental en l’estructura portant de la marquesina i el seu desguàs. 

Es construiran a base d'acer inoxidable. 

 

1.6 ELS EQUIPS DE BILLETATGE, INFORMACIÓ I INSTAL·LACIONS 

S'opta per la concentració d'aquests serveis dins d'un moble dissenyat com un compacte. 
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Les dimensions generals d'aquest compacte son de 4,00 x 0,60 x 3,00 metres. Amb aquesta 

solució s’evita 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 és 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: 

 Màquina 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 dobles 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 un intèrfon. 

La ventilació del compacte es realitzarà frontalment cap l’interior de l’andana i lateralment. Al 

següent capítol es defineixen amb més detall els equips a instal·lar a la parada. 

2. INSTAL·LACIONS 

Les parades per a viatgers del Trambaix estan dotades de certes instal·lacions i, per tant, amb 

l’objectiu de mantenir una homogeneïtat de la xarxa tramviària, les noves parades estaran 

equipades amb totes elles. Així, els equips per a les noves parades, inclouran tot l’ esmentat a 

la següent llista: 

 1 Màquina autovenda (DAB) 

 1 Conjunt Megafonia 

 Intèrfons 
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 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. 

2.1 BILLETATGE (MÀQUINES DAB) 

A cada una de les marquesines de les parades s’instal·larà una màquina DAB (Dispensador 

Automàtic de Bitllets) de les característiques definides al corresponent al plec de condicions 

tècniques. Aquestes màquines hauran de ser compatibles 100% amb les existents a la xarxa 

actual del Trambaix i es podran integrar a la seva xarxa de comunicacions (anell SDH amb 

switches de F.O.) i de gestió de billetatge sense requerir costos addicionals més enllà dels 

definits al present projecte. 

2.2 MEGAFONIA 

El projecte preveu la instal·lació de megafonia de parada, amb les mateixes prestacions que la 

resta de parades de la xarxa Trambaix. Les actuacions inclouen la 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. 

2.3 INTERFONIA 

La parades inclouen la 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. 
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2.4 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 (Sincronouys Digital Hierarchy) de la 

parada a executar amb el PCC i el centre de comunicacions de la xarxa Trambaix. L’armari 

inclou: 

 Armari metàl·lic “Armari Telecom” de dimensions indicades a plànols 

 Commutador de comunicacions òptic (Add-Drop) amb senyalització d’alarmes 

 Commutador Ethernet de 12 ports 10/100 Base T 

 Multiplexor amb targes interfície (Telefonia /Interfonia, Megafonia, Interfície 

 Ethernet/ RS 485) 

Els equips instal·lats a la parada, a través de connexió Ethernet o bé de les interfícies 

detallades, obtindran accés a la xarxa SDH originada als nodes del PCC. 

2.5 REMOTA DE COMUNICACIONS PER AL SISTEMA SCADA 

El sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 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 es troben en funcionament (tancats). Es cablejarà usant contactes auxiliars del 

contacte d’alimentació de cada tèrmic. 

2.6 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. 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. 
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2.7 QUADRE DE BAIXA TENSIÓ 

Inclòs a l’abast del projecte hi ha el subministrament 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. 

2.8 ESCOMESA EN BAIXA TENSIÓ 

El projecte inclou la instal·lació d’una escomesa en baixa tensió de 20 KVA per a alimentar tots  

els equips de cada parada a través del seu quadre de Baixa Tensió. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La implantació d’aquest nou medi de transport públic en el sí d’un entorn urbà totalment 

consolidat, implica notables repercussions en el propi entorn, en la mesura que representa una 

aposta per el transport públic. La interferència o implicació mútua entre els quatre elements 

que són: tramvia, tràfic rodat, ciclistes i vianants, fa que, entre altres aspectes, sigui necessari 

redistribuir la disposició dels espais dedicats a cadascun d’aquests  elements. 

Aquesta distribució dels espais neix en particular de la reestructuració urbanística de la zona, 

en particular, de les vies per on desplaça el tramvia. La implantació del tramvia és l'oportunitat 

de reconsiderar no sols la pavimentació  sinó també la implantació del  mobiliari urbà, 

l'enllumenat públic, la senyalització, les plantacions etc.... 

El projecte d’urbanització lligat al tramvia ha procurat integrar-se amb els projectes de 

condicionament adjacents i respectar les opcions preses. Els elements verticals existents s’han 

procurat mantenir o desplaçar quan són compatibles en termes d’inserció amb el nou mode de 

transport. 

a) El vianant, els ciclistes i vehicles de dues rodes lleugeres. accessibilitat i seguretat: 

La reflexió relativa a vianants pot dependre molt del volum de trànsit, segurament en gran 

evolució a l’entorn estudiat i a les pràctiques en termes de trajectes transversals i laterals. 

Quan es pensa en l’encreuament de vianants no podem deslligar la nostra reflexió de 

l’existència o no d’un separador entre tramvies i cotxes , del seu caràcter franquejable o no i 

de la seva amplada. 

Aquest separador és determinant a la hora de considerar la seguretat dels altres usuaris del 

vial en relació amb la velocitat comercial. 

Es pretén mantenir els itineraris per a ciclistes presents en l’actualitat, i millorar-los o crear-ne 

de nous si és possible. 

b) Circulació 

La senyalització típica de limitació de velocitat sovint és insuficient per influir en el 

comportament del conductor en seccions amples ( dos i tres carrils de circulació per sentit). 

Serà la pròpia infraestructura urbana i el seu condicionament els que han de contribuir a 

incitar una reducció efectiva de les velocitats del cotxes. Algunes d’aquestes mesures seran la 

reducció d’amples de carril de circulació, passos de vianants clarament destacats per 

condicionaments particulars o un revestiment diferenciat. 
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D’altra banda, sempre que sigui possible, s’ha de procurar reduir la superfície on les vies del  

tramvia intercepten els carrers, i amb una optimització de la gestió semafòrica dels 

encreuaments reduir el temps de rebuig i eliminar al màxim les esperes injustificades pel 

vehicles privats. 

Cal tenir en compte, també, la necessitat de disposar d’espais físics per a col·locar la 

senyalització viària i altres equipaments indispensables. 

c) Valoració del pas del tramvia: Inserció 

Finalment s’ha pensat que 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 tampoc s’ha d’amagar.  

D’acord amb les funcions i el caràcter dels carrers i de les ciutats que travessa el tramvia ha de 

constituir un fil conductor i tenir identitat pròpia i vertebradora d’uns eixos vials en completa 

transformació. En aquest sentit és fonamental aconseguir marcar clarament punts clau del pas 

del tramvia. Com a elements importants estan d’una banda les parades i per uns altres els 

encreuaments: 

 Les parades: La parada i el seu entorn han de ser llocs de seguretat i de vida urbana on 

el vianant sigui afavorit. S’ha procurat que la parada s’integri al lloc on es troba per a 

què  o desaparegui des del punt visual. Les parades són un element fonamental de la 

urbanització, i a més han de ser acollidores. 

 Els encreuaments: l’encreuament viari compartit amb el tramvia ha de tenir caràcter 

propi i una identitat que es percebi de manera homogènia al llarg de la línia. Cal 

procurar marcar bé aquestes zones, no només amb revestiments diferents que de nit 

no es perceben bé, sinó també amb elements verticals com il·luminació pública 

diferenciada, pals de lluminària i/o catenària més elevats, etc. 

2. NIVELLS DE SEGREGACIÓ 

Excepte en zones puntuals on el tramvia comparteix espai amb els vianants i vehicles, en 

encreuaments viaris, el nivell de segregació previst pel present projecte és elevat. 

La plataforma serà sovint “infranquejable” per als cotxes per la introducció d'una vorada 

separadora que segueix el principi i el perfil adoptat en el projecte del Trambaix. 

No obstant això, cal subratllar que  un alt nivell de segregació només té interès si s'assegura 

una prioritat absoluta en els encreuaments, ja que, no hi hauria interès a guanyar uns segons 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 5: Urbanització  4 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

amb majors velocitats punta si no és possible un pas relativament ràpid dels encreuaments 

evitant parades per  guanyar temps i confort. 

Com ja s’ha justificat en l’Annex d’Estudi d’alternatives del present projecte, la modalitat 

majoritària de segregació que s’ha adoptat és la de parcialment segregada, de la mateixa 

manera que es desenvolupa la xarxa existent del Trambaix. Dins d’aquesta tipologia es poden 

trobar diferents nivells de segregació que venen condicionats per la viabilitat i urbanització de 

l’entorn: 

 Nivell de segregació 0: Zones a on la plataforma tramviaire es totalment assequible per 

a vianants i resta integrada a les voreres. 

 Nivell de segregació 1: La plataforma del tramvia esta revestida però es ocasionalment 

franquejable per cotxes.  Pot ésser percebuda per el seu aspecte com vorera de 

vianants. 

 Nivell de segregació 2: La plataforma està en gespa o amb un revestiment asfàltic, 

separada por un separador “infranquejable” (vorada trapezoïdal) però es troba del 

costat vorera o rambla. 

 Nivell de segregació 3: La plataforma es troba al relativament centre del carrer, 

separada a banda i banda de la circulació per separadors “infranquejables” 

trapezoïdals i no existeix circulació longitudinal de vianants entre cotxes y Tram. 

 Nivell de segregació 4: La plataforma és totalment inaccessible pels vianants (tret de 

les parades) i pels cotxes. 

3. CRITERIS D’URBANITZACIÓ DE LA PLATAFORMA DEL TRAMVIA I DE 

LA FRANJA REURBANITZADA 

El tramvia és una obra de nova implantació al si d’uns sectors urbans consolidats o en procés 

de consolidació, i com a tal, les línies de tramvia han de ser molt integrades i respectuoses amb 

l’entorn. Es considera que la subtilitat de la urbanització consisteix en que no cridi l’atenció 

però que proporcioni, de totes maneres, una millora de l’entorn conjuntament amb la resta de 

l’actuació prevista. Per tant, el tramvia s’ha de convertir en un element tan comú al carrer com 

són els vehicles de transport públic o privat que el fan servir actualment. En tot cas, el nivell de 

convivència amb el vianant és major ja que es comparteix l’espai de la plataforma amb les 

zones transitables. 

Així doncs, es determinaran els criteris d’urbanització a partir de la definició dels espais 

existents als carrers: 
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 Espai rodat. 

 Espai per a vianants. 

 Vies del 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. 

En relació amb l’enllumenat públic, l’àmbit d’actuació es defineix en l’apartat d’enllumenat de 

la plataforma en el present annex. 

3.1 CRITERIS D’URBANITZACIÓ 

3.1.1 PAVIMENTS 

Per coherència amb la resta de la línia i amb la finalitat de fer llegible la infraestructura per a 

l’usuari s’ha mantingut el mateix tipus de paviments que a la resta del projecte del tramvia del 

Baix Llobregat. En concret predomina l’asfalt, tant en zones de plataforma com en les andanes 

de parades. 

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

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

(natural o artificial). 

 Gespa artificial. 

Per a memòria els paviments normalment usats en la resta de la traça del Trambaix 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 60x40 o 40x20 cm. 

 Paviment de pedra de Basalt de Castellfollit de la Roca , Deixada de Serra, de 6cm de 

gruix , 30x50 cm. 

Paviments de Peces de Formigó: 

 Paviment de peces prefabricades de Formigó de 60x40 cm o 40x20 cm 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 18x12x7 cm amb acabat texturat i antilliscant, 

tipus llambordí de vibrazolit petri en color d’escofet o similar. 

Altres Llambordes : 

 Llamborda tipus I.C.A amb cantell bisellat de 20x40x7 cm. 

 Llamborda tipus Betulo I.C.A de 10x20x8 cm. 

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. 

3.1.2 ANDANES 

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

tractament: 

 Peça de coronament de pedra granítica. 

 Revestiment asfàltic. 
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 Marquesina de perfileria d’acer i plafons de poliester i vidre de seguretat. 

3.1.3 ENCREUAMENTS PER A VIANANTS 

Les zones d'encreuaments per vianants de la plataforma tramviària no esta 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 esta raó s'ha adoptat un criteri unitari per a estos 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 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. 

3.1.4 ENLLUMENAT 

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

 Enllumenat en parada. 

 Enllumenat de la plataforma. 

Les lluminàries, de vapor de sodi d’alta pressió (70 W), es col·locaran a una alçada de 5,45 

metres i cada 12 metres, sempre que sigui viable i coincidint amb els pals de la catenària. 

Per a l’alimentació elèctrica, s’empraran cables multipolars amb conductors de coure i tensió 

assignada de 0,6/1 kV. 

Els conductors utilitzats per a la nova instal·lació consisteixen en un cablejat tetrapolar (4x10) 

que aniran entubats en tubs de PVC de 110 mm de diàmetre exterior, i soterrats a una 

profunditat mínima de 0,5 m del nivell del sòl mesurats des de la cota inferior del tub. La 

canalització, a més d’entubada, anirà formigonada i s’instal·larà un segon tub de reserva. 

Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi l’existència de cables d’enllumenat 

exterior, situada a una distància mínima del nivell del sòl de 0,10 m i a 0,25 m per damunt del 

tub. 

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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3.1.5 FERMS 

A continuació es defineixen els diferents ferms en funció de les exigències estructurals i 

estètiques. 

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 E3, ja que són zones on existeix ja un ferm consolidat, el que 

suposa una esplanada d'alta capacitat. 

 Es considera com a hipòtesi 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 “Secciones de firme” ofereix tres possibilitats a triar: 

 Secció 3131: un paviment flexible compost per 25 cm de tot-ú artificial sobre els quals 

se situen 16 cm de barreja bituminosa. 

 Secció 3132: un paviment semirígid amb subbase estabilitzada compost per 12 cm de 

barreja bituminosa sobre 22 cm de “sòl-ciment”. 

 Secció 3134: un paviment rígid compost per 21 cm de formigó vibrat sobre 25 cm de 

tot-ú artificial. 

Entre aquestes opcions es tria l'opció flexible ja que és l'existent en la zona i evita 

discontinuïtats tant superficials com de comportament que eviten l'aparició de fissures i 

assentaments diferencials. 

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

CAPA TIPUS GRUIX 

Trànsit AC 16 surf 50/70 S 4 cm 

 
Reg d'adherència C60B3 ADH 

 
Intermèdia AC 22 bin 50/70 S 5 cm 

 
Reg d'adherència C60B3 ADH 

 
Base AC  22 base 50/70 G 7 cm 

 
Reg d'emprimació C50BF4 IMP 

 
Base granular Tot-ú artificial 25 cm 

 

Taula 1. Secció tipus del ferm (3131) 
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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. 

Tenint en compte l'àmplia experiència urbana existent per a aquest tipus de ferms es proposa 

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 format, 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 format 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. Format 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. Format per: 

• 10 cm de formigó en massa HM-20. 

• 2 cm de morter de ciment pastat a l’obra. 

• 4 cm de paviment de llosetes de panot hidràulic de 20x20x4 cm. 

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

• 1cm de receb. 

- Ferm de llamborda sobre estructura. Format 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. Format per: 

• De 1 a 3 cm de formigó en massa HM-20 sobre l'estructura existent. 

• De 14 a 165 cm de sorra. 

• 1cm de receb. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 6 

SUPERESTRUCTURA DE VIA 
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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 pràcticament la totalitat de la nova línia prevista recorre zones consolidades pel 

trànsit actual, es considera que les capes de sustentació presenten ja un mínim de capacitat 

portant adequada al sistema del tramvia. En tot cas, durant l’execució de les obres serà 

necessari realitzar estudis que caracteritzin mecànicament l’esplanada actual per garantir que 

serà com a mínim una esplanada E1 i caldrà dur a terme el sanejament necessari per assegurar 

que es compleixin totes les prescripcions del PG-3. En els demés casos s’estudiarà la necessitat 

de material d’aportació. 

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 (altura <46 cm) no permet la 

posada en obra de la via Thyssen-Krupp (o similar) clàssica, es poden contemplar 3 

col·locacions particulars, 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 es realitza 

suprimint el formigó de base (formigó HM-15, gruix 10 cm). En aquest cas s’arma 

lleugerament la llosa de formigó (formigó HM-25). 

 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 
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goma, o d'una sola antivibratòria. El carril és fixat sobre el “assentament” per fixacions 

apropiades. L’ assentament és fixat a la llosa de formigó per un morter de calat a base 

de resina epòxid-poliuretà. 

 La col·locació de via Edilon Corkelast (o similar), per a la qual el carril és alineat i 

després  embegut en una ranura constituïda pel tauler de l'estructura i dues vorades o 

peces lineals de formigó enganxades al tauler a la membrana d'estanquitat. 

 

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. Per tant, queda assegurada la implementació de la via tramviària 

sobre les estructures existents, sense necessitat de realitzar cap tipus de modificació o reforç. 

Pel que fa a la via en les línies a explotar, s’ha adoptat, d'igual manera que en el projecte del 

Trambaix, un sistema de llosa amb juntes especials JRI, que permeten reduir el cantell de la 

llosa, respecte al sistema tradicional de llosa amb juntes intercalades. Els principals avantatges 

tècnics del sistema emprat són: 

 L’objecte és la definició d'un nou sistema d'execució de ferms, basat en el formigó com 

a material estructural i en l'aglomerat com a material de rodadura per a carreteres o a 

la via per a ferrocarril, recolzat directament sobre l'esplanada anivellada i compactada. 

 La innovació consisteix a provocar de forma automàtica un suport entre lloses, que 

proporciona un engranatge solidari (en un pla perpendicular a l'actuació principal de 

les càrregues) entre les mateixes, aconseguint la transmissió dels esforços tallants i 

dels moments flectors a través de les superfícies de contacte. 

Per a això, al lloc on es desitja limitar la longitud de les lloses, es col·loca un junta JRI que 

indueix la fissuració per retracció i/o per càrregues de forma única. La funció de la junta, que 

queda embeguda en el formigó, acaba quan la fissuració de les vores es realitza. La col·locació 

en la part superior d'una junta de goma determina la impermeabilitat de la junta. 
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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 en quant a 

cota i en 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 sota les vores a causa 

de les càrregues i les pluges que sota el centre. Això permet suposar un augment de la 

durabilitat de la llosa, ja que almenys s'eliminen les vores lliures transversals. 

 La reparació de la llosa es limita a reparar la zona afectada, ja que si una llosa es trenca 

no perd el seu pla superficial, essent la seva reparació immediata. 

 Les tensions a les lloses amb juntes JRI varien menys que en les tradicionals en funció 

de la qualitat del sòl. Les lloses amb el mateix cantell adquireixen menys tensions en 

un sòl dolent (CBR=4) amb la junta JRI que en un sòl molt bo (CBR=100) sense les 

juntes. 

 Es pot executar una capa de rodadura d'aglomerat en temps fred per damunt del 

formigó, sense que surtin fissures a la zona de juntes (ni en altres zones). 

 Les tensions que s'aconsegueixen en el dentat de les vores són molt petites, per el que 

la durabilitat dels mateixos i la seva eficàcia és indefinida. 

 La capacitat de suport del sòl pot ser molt baixa en ser el paviment continu i no poder 

tenir escalonaments. Únicament s'ha de tenir en compte per al dimensionament del 

gruix de la llosa. Es pot protegir a l'esplanada amb la col·locació d'un junta de goma 

que impermeabilitza el ferm de formigó. 

 El reforç amb aglomerat és possible i més eficaç que en el cas de ferms flexibles, ja que 

la fibra neutra queda més baixa i els efectes tèrmics disminueixen. 
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Figura 1. Alçat d'una junta JRI 

 

 

Figura 2. Diferència entre una junta JRI i una junta tradicional 

 

Per altra banda, cal tenir en compte que el carril és l’element emprat com a retorn del corrent 

de la catenària. Per aquest motiu, cal evitar les derivacions i els corrents erràtics que puguin 

provocar la corrosió dels elements propers a la via. Per tant, 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. 
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Aquests dos elements també han de garantir l’aïllament elèctric amb els revestiments de la 

vida, per això les riostres s’envolten amb un perfil aïllant i les fixacions són de material sintètic.  

Així doncs, els elements elàstics i aïllants que composen el sistema són: 

 El carril del patí s’hi fixa un revestiment elastomètric que queda ajustat i que garanteix 

la resistència a l’abrasió i la durada, amorteix les vibracions, redueix el soroll produït 

pel material mòbil i proporciona l’elasticitat adequada a les sol·licitacions. 

 Les riostres transversals i les fixacions també van revestides amb material aïllant. 

 Els materials que conformen els elements elàstics garanteixen l’aïllament elèctric del 

conjunt carril-riostra respecte el revestiment i placa de formigó, per evitar la 

transmissió de corrents erràtics. 

Des d’un punt de vista constructiu, l’anivellació de la via s’assoleix amb una capa de morter del 

gruix adient que se situa sota l’elastòmer continu del patí del carril. La capa de morter s’aplica 

a tota la longitud del carril sense espais buits. Alternativament, i suspenent el carril amb la 

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. 

 

2.1 RESUM DE LES CARACTERÍSITQUES PRINCIPALS DE L’ESTRUCTURA DEL 

FERM 

La secció tramviària prevista pel present projecte és la següent: 
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 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 8 

mm 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). 

3. CARRIL 

El carril triat és el carril Ri55N i l’ample de via entre cares internes de la nova línia 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 línia, per tal de donar continuïtat a la 

tipologia de carril seleccionat per al sistema tramviaire del Trambaix-. 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 1. Característiques del carril Ri 55 N 
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Figura 3. Carril Ri 55 N 

 

3.1 DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES ESPECIALS 

3.1.1 PROTECCIÓ CONTRA EL RETXINAMENT 

En les corbes de radi inferior a 80 m 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 (en el fil de gran radi  

s’aplica un reforç antidesgast). 
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3.1.2 PROTECCIÓ CONTRA EL DESGAST DEL CARRIL 

En totes les corbes de radi inferior a 80 m s'aplica una protecció especial del carril mitjançant 

reforç de la duresa del metall. Es col·locarà en el cap de carril 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. 

3.1.3 TOLERÀNCIES DE COL·LOCACIÓ DE LA VIA 

Les característiques del material mòbil que se subministra dins del marc del projecte, i la 

necessitat de garantir un bon nivell de comoditat als passatgers, exigeixen que l'execució de la 

via es realitzi respectant les toleràncies de col·locació següents: 

 

PARÀMETRE FORMIGÓ 

Traçat 

Desviació del traçat teòric en un punt qualsevol 

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 
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4. REVESTIMENTS DE VIA 

En el present projecte s’ha optat per tres tipologies principals pel que fa al revestiment 

superficial de la via fins a la cota del cap del carril. Segons les característiques urbanes de cada 

tram del traçat tramviari, s’utilitzaran doncs les següents seccions: 

4.1 PAVIMENT DE PEDRA ARTIFICIAL, DE LLOMBARDA O PECES PREFABRICADES 

Aquest tipus de revestiment final es destina a espais transitables per vianants, parades o punts 

singulars, 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 llambordes 

 

Figura 4. Esquema d'una via revestida amb paviment de pedra artificial o llombarda 

 

4.2 GESPA NATURAL 

Aquest tipus de revestiment es col·locarà en gran part del traçat tramviari, sempre que la seva 

disposició sigui possible i funcional. 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 
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Figura 5. Esquema d'una via revestida de gespa natural 

 

4.3 PAVIMENT D’AGLOMERAT ASFÀLTIC 

En aquest cas el revestiment estarà constituït per dues capes bituminoses (una de base i una 

altra de rodament) de gruix adequat esteses sobre la capa de formigó compactat. Es col·locarà 

en aquells trams on la via tramviària hagi de permetre la circulació del trànsit de vehicles o bé 

per raons constructives és convenient el seu ús. 

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 

 

Figura 6. Esquema d'una via sobre paviment d'aglomerat asfàltic 
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En els trams on el tramvia discorre sobre estructura, la secció tindrà un disposició més 

simplificada: 

 12 cm de formigó en massa HM-20 

 4 cm de MBC tipus S-20 

 2 cm de capa superficial MBC tipus M-10 

 

Al Document II: Plànols del present projecte estan definides les diferents tipologies de les 

seccions. 

Per últim, per tal d’evitar danys 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 DTI-50-1/6-CR-Dre i DTI-50-1/6-CR-Esq.  

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 7 

ELECTRIFICACIÓ I CATENÀRIA 
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1. INTRODUCCIÓ I CONDICIONS GENERALS 

El present projecte té com a objectiu realitzar la prolongació de l’actual línia T3 del Trambaix, 

tenint en compte les instal·lacions actuals de la xarxa i mantenint la mateixa filosofia en la 

nova línia tramviària. 

En conseqüència, s’han reproduït les mateixes solucions de  disseny ja adoptats pel Trambaix, i 

tots els seus elements bàsics que l’integren com el tipus de posta de via, de senyalització 

ferrovia, LAC, etc. Aquesta decisió resulta evident ja que així no s’introdueixen elements de 

diferent tecnologia a la disposada en la xarxa existent i, per tant, no es dificulta el seu 

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 estàndards. 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 nova línia. 

1.1 CRITERIS PRINCIPALS 

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

condicionants : 

 Màxima seguretat pels usuaris i treballadors 

 Mínim impacte ambiental, en especial l’ impacte visual. 

 Cost d’inversió ajustat. 

 Alta fiabilitat en la operació 

 Baix cost de manteniment 

Com a trets generals s’ha projectat una catenària de tipus tramviaire, es a dir sense cable 

sustentador i amb un únic fil de contacte. Aquestes característiques suposen que caldrà portar 

de forma paral·lela un cable d’acompanyament que proporcioni el corrent necessari en cada 

tram d’acord amb els consums previstos en funció de les freqüències dels tramvies. 

 

1.2 CONDICIONS D’OPERACIÓ 

 El sistema de catenària s’ha dissenyat per les següents condicions d’operació: 
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CONDICINANT D’OPERACIÓ VALOR 

Velocitat del vent 33 m/s 

Tensió nominal 750 Vcc 

Nivell d’aïllament 1.500 Vcc 

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

 

Taula 1. 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 i que 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 condiciones normals 5.750 mm 

Mínima  4.500 mm 

Màxima 6.000 mm 

Tallers i cotxeres 6.400 mm 
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Taula 4. Alçades del fil de contacte 

 

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 5.750 mm  

Altres dades son: 

Alçada del sistema de sustentació 1.400 mm 

Descentrament i fletxa màxima en corba +/-150 mm 

Distància màxima entre dos punts de suport 50 m 

Distància de disseny entre dos punts de suport 43 m 

Fil de contacte de coure electrolític dur, ranurat 150 mm2 

Cable de posada a terra 150 mm2 

 

Taula 5. Altres dades del fil de contacte 

 

S’ instal·larà un sistema de catenària simple amb un sol fil de contacte. Aquest fil es sustentarà  

mitjançant mènsules i pòrtics funiculars, segons el sistema de suspensions anomenat “Delta”. 

La catenària disposarà de sistemes de compensació automàtica de tensió i serà compensada 

en trams no superiors a 1.400 m treballant el fil de contacte a un esforç de tracció de 1.500 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 1.000 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 es considera 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 
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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. 

1.6 NORMATIVA APLICABLE 

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

NORMA TÍTOL 

DIN 57115, parte 1 

VDE 0115, parte 1 

Ferrocarriles: Construcciones generales y protecciones generales 

de personas 

DIN 57155, parte 3  

VDE 0115, parte 3 

Ferrocarriles: Normas especiales para equipos estacionarios de 

ferrocarriles 

DIN 51150  

VDE 0150 

Protección contra corrosión provocada por corrientes parásitas 

VDV Schriften 501 

parte 1 y parte 2 

Protección anticorrosiva y protección de personas contra 

potenciales peligrosos en túnel 

DIN 48138 Aisladores 

DIN VDV 0250, parte 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 
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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 6.Normativa aplicable 

 

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 

2.1.1 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 5.477,4 kg 

Tensió de treball 1.500 kg 

 

Taula 7. Característiques de la línia aèria 

 

Amb la tensió de treball proposada es considera que la catenària està dissenyada per treballar 

típicament a velocitats de 70 km/h. El coeficient de seguretat que suposen aquests valors són: 

 Coeficient de seguretat = 5.477,4 / 1.500 = 3,65 

Com es pot observar aquest valor es molt superior al proposat en la Taula 2, tot i considerant 

els valors de desgast proposats. 
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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. És per aquest motiu que en l’apartat 1.3 s’han donat els 

coeficients per aquest dos valors de desgast. 

2.1.2 VELOCITATS CARACTERÍSTIQUES DE LA LÍNIA 

La catenària projectada permet velocitats de fins a 70 km/h, tot i que en poc trams existeix la 

possibilitat d’arribar a aquest valor, donat que la major part del traçat és urbà. Únicament en 

el tram interurbà serà possible. 

2.2 PALS, MÈNSULES I EQUIPS DE SUSTENCIÓ 

Tenint en compte aquest tipus d’elements s’ha previst en el projecte la mateixa tipologia 

existent a l’actualitat, per tal de, per una banda mantenir la uniformitat del conjunt, i per 

l’altra, facilitar les tasques de manteniment, conservant les mateixes solucions tècniques ja 

existent a la xarxa en servei del Trambaix. 

2.2.1 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 10 mm 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. 

2.2.2 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 
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portarà a l’extrem del pal un tensor per millor regulació de l’horitzontalitat de la mènsula. 

Portaran un braç d’ atirantat únicament si el radi de curvatura del traçat ho requereix.  

Les mènsules incorporen també un aïllador al costat del pal. Es fixaran al aquest mitjançant 

articulacions, el que permetrà seguir els moviments longitudinals del fil de contacte i del cable 

sustentador provocats per les variacions de temperatura. 

 

Figura 1. Mènsula de la catenària 

 

2.2.3 SUSPENSIÓ “DELTA” 

Per subjectar el fil de contacte a les mènsules o als cables transversals s’ha escollit el sistema 

denominat “Delta”. 

Aquest consisteix en un cable auxiliar que s’uneix pels seus extrems al fil de contacte. Per la 

seva part mitjana es penja de la mènsula. Forma així un triangle la base del qual és el fil de 

contacte. 

2.3 EQUIPS DE COMPENSACIÓ 

El fil de contacte estarà atirantat cada 1400 m aproximadament pels seus extrems mitjançant 

els equips de compensació automàtica. Aquest element permet tenir el cable tensat sempre 

en les mateixes condicions fins i tot amb les variacions produïdes per l’allargament o 

escurçament del cable per efectes tèrmics. 

L’equip de compensació estarà format per una roda dentada de transmissió amb una relació 1 

a 3 i els contrapesos corresponents que seran de plom per disminuir en lo possible el seu 

volum. Tanmateix aquest element portarà un element mecànic que fixarà la mateixa en cas de 

trencament del fil de contacte per evitar la caiguda sobtada i possible destrucció del mateix. 
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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. 

2.4 ALIMENTACIÓ DE LA CATENÀRIA 

El sistema d’alimentació 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. 

Per determinar les longituds elèctriques que s’ajustaran a les ubicacions de les subestacions cal 

realitzar un estudi més detallat que el present projecte no inclou. Tot i això, com a criteri 

general, 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.  

S’haurà de tenir també en consideració la conducció de la corrent de retorn. 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 8 

SENYALITZACIÓ FERROVIÀRIA I 

SEGURETAT DEL SISTEMA 
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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, de manera eficaç i 

establint 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. 

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 el recorregut que 
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desenvolupi el tramvia, així s’evitarà que el maquinista hagi de sol·licitar via de destí sempre 

que passi per una agulla. 

Aquesta petició es realitzarà amb la transmissió d’una senyal electromagnètica des del tramvia 

fins a l’equip receptor de peticions. La senyal de maniobra amb indicador permetrà que el 

conductor pugui comprovar visualment sense sortir del tramvia que la petició de moviment de 

l’agulla ha estat ben rebuda. Aquests desviaments també estaran equipats amb un 

comandament local (manual) per poder indicar al conductor la recepció d’una petició de 

moviment de l’agulla per part de l’equip receptor. 

L’enclavament responsable de la regió marcarà l’itinerari adequat al conductor del vehicle, un 

cop hagi verificat les condicions presents i s’hagi assegurat que no hi ha cap ruta conflictiva 

prèviament autoritzada. 

Cada regió de maniobra estarà protegida per un conjunt de senyals de maniobra d’entrada 

que, controlades per la lògica intrínsecament segura de l’enclavament, presentaran els 

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

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. 

Totes les senyals i indicadors estaran situats a la dreta de la via segons el sentit de la marxa. 

També hi hauran senyals de tipus viari instal·lades en totes les interseccions viàries (carrers, 

passos de vianants). 
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Hi ha dos tipus d’indicadors: els indicadors de destí i els indicadors d’energia de la catenària; 

aquests es col·locaran només en el sentit de la marxa. 

3.2 INDICADORS 

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. 

3.4.1 MODE NORMAL 

Els tramvies recorreran el conjunt de la línia d’una estació a l’altra circulant per la via dreta en  

el sentit de la marxa. Les maniobres de retorn a les estacions estaran senyalitzades. A les zones 

de maniobra senyalitzades, la demanda d’autorització de recorregut es realitzarà 

automàticament per part del tramvia permetent disposar a dreta i esquerra de l’aparell de la 

via davant del qual es troba. A més, existirà la possibilitat de comandament local mitjançant 

l’accionament per part del conductor del botó corresponent a l’itinerari sol·licitat, situat en uns 

controladors a la proximitat de la senyal en qüestió. També es podrà realitzar la petició 

manualment des del controls de cabina del tramvia. 

3.4.2 MODE DEGRADAT 

Entre l’inici del traçat i la primera parada, s’establirà tram en via única en cas d’avaria o 

incidència i estaran senyalitzades. Els aparells de via seran d’accionament elèctric. En cas 

d’interrupció del servei degut a un incident o a treballs que s’hagin de realitzar a la línia es 

permetran dos modes d’explotació: 
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 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 terminals 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. 

 

4. ESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE SENYALITZACIÓ PROPOSAT 

El sistema de senyalització es dissenyarà d’acord amb les normes específiques aplicables als 

sistemes de senyalització ferroviària i gestionarà les línies i el dipòsit d’acord amb els 

requeriments específics per garantir les necessitats de transport indicades en funció del model  

de transport d’explotació. A més a més, tindrà com a objectiu proporcionar un ambient 

operacional segur i eficient. 

Els elements ubicats en les regions de maniobra (mecanismes d’accionament d’agulles, 

senyals, etc) estaran controlats per les lògiques dels enclavaments situats a les estacions més 

pròximes. 

Els enclavaments evitaran la formació d’itineraris incompatibles a les regions de maniobra 

mitjançant indicacions de senyals i indicadors. Per autoritzar el moviment d’una agulla, 

l’enclavament corresponent verificarà totes les condicions de seguretat per garantir l’operació 

de manera segura. L’autorització de les rutes es farà automàticament als enclavaments al 

rebre les peticions de itinerari de manera automàtica (ocasionalment de manera manual) per 

part dels tramvies. 

El sistema d’enclavament serà el responsable del control i la supervisió dels elements de 

senyalització com ara: 
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 Autorització i comandament del motor d’accionament d’agulles. 

 Verificació de final de moviment d’agulles. 

 Inhibició de l’alimentació del motor d’accionament d’agulles. 

 Accionament de les senyals de maniobra. 

 Supervisió dels circuits de via per la localització segura de les composicions. 

 Supervisió dels dispositius de via que indiquen a l’enclavament la sol·licitud de 

moviment d’agulles (controladors o dispositiu receptor del sistema de control remot). 

 

5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPAMENT DE VIA 

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 watts (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. 
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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.  

Les principals característiques i especificacions tècniques d’aquest mecanisme d’accionament 

d’agulles són: 

 Ample de via: de 900 a 1.450 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: 1.250 N (màxim 2.000 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. 
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 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. 

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. 
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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. 

6. CARACTERITZACIÓ 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 no representa una gran modificació en el sistema de transmissió del 

Trambaix, ja que, el perllongament de la línia es realitza mantenint els mateixos tipus 

d’instal·lacions i modes de funcionament present a la xarxa existent. Malgrat tot, es necessari 

realitzar certes actuacions que es defineixen al present document. 

El sistema del Trambaix consisteix en una xarxa SDH (Sincronouys Digital Hierarchy) 

d’intercanvi de paquets TCP/IP. Com bé es defineix 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. 

2. XARXA DE TRANSMISSIÓ 

El sistema de transmissió constitueix l’artèria central per la qual circulen el conjunt 

d’informacions relatives a l’explotació de la línia del tramvia. Aquestes informacions poden ser 

de veu i/o dades. 

Aquests sistema de transmissió inclou: 

 Comunicacions telefòniques entre la centraleta PABX (ubicada al PCC) i els terminal 

telefònics remots (ubicats en parades, subestacions, tallers...). 

 Comunicacions telefòniques d’emergència. 

 Transmissions d’àudio del sistema de megafonia entre el PCC i les parades. 

 Transmissions entre els sistemes de senyalització i els equips remots i el PCC. 
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 Dades del sistema de billetatge des de les parades fins la unitat central. 

 Dades del sistema de teleindicadors transmeses entre el PCC i les parades. 

 Senyals de selecció i alarmes del sistema de megafonia cap a les parades, tallers i 

cotxeres. 

 Senyals de comandament i control entre la unitat central del sistema SCADA i les 

unitats remotes. 

 Senyals de vídeo del sistema de videovigilància entre les parades i punts estratègics i el 

PCC. 

 Posició del tramvia al PCC via ràdio.  

El sistema de gestió de la xarxa permetrà per tant: 

 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. 

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 = 1.310 mm). En condicions normals només romandrà actiu un anell, per on 
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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. 

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. 

2.1.1 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. 

2.1.2 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 
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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. 

2.1.3 ARMARIS 

Els armaris utilitzats per la construcció de la xarxa permetran allotjar els equips de senyal de 

telecomunicacions (fibra òptica i/o radiofreqüència) amb els diferents tipus de serveis que la  

xarxa està preparada per oferir. Aquests armaris tindran una estructura interna modular, 

acomodant-se els equips sobre guies perfil de 482.6 mm (rack 19”). Alternativament, els 

equips podran muntar-se sobre plataformes de fixació fixades a la paret del fons de l’armari.  

Els espais dedicats a l’estesa ordenada de cables, es disposaran elements de guiat d’aquests 

que siguin necessaris. No es permetrà la instal·lació de cap cable que quedi fora d’un camí 

prefixat mitjançant els elements adequats. Els diferents cables s’encintaran de forma que 

quedin instal·lats en masses ordenades. Els cables de fibra òptica mai s’embridaran amb brides 

de nylon. 

A l’interior dels armaris també es disposarà d’un carril pels elements de protecció i distribució 

elèctrica, amb els interruptors automàtics necessaris depenent dels equips allotjats en el seu 

interior, quedant sempre un interruptor automàtic de reserva i dos endolls per la connexió 

provisional d’equips de mesura i prova (presa de tensió de servei). Els interruptors sempre es  

situaran a la part frontal de l’armari, i les guies d’alimentació a la part inferior. 

L’alimentació elèctrica de l’armari es realitzarà amb un sol cable de la secció adequada al 

consum previst pels equips que s’instal·laran a l’armari, que es connectarà a la sortida 
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d’interruptor automàtic, dimensionat convenientment, del quadre elèctric de distribució de 

l’armari d’alimentació de la parada. 

Els armaris també disposaran d’il·luminació, alimentada mitjançant un filtre que eviti les 

interferències que produeix la seva posada en marxa i el seu apagat. La presa de tensió serà 

pròpia de cada armari i s’integrarà en la guia d’alimentació. 

Està previst que els armaris tinguin una vida útil de 25 anys, per això han d’estar dissenyats per 

instal·lar-se a la intempèrie. A més, tindran una ventilació forçada d’aire, amb ventiladors 

axials col·locats a la part superior. Aquests ventiladors han de ser accessibles pel seu 

manteniment i han de ser capaços de crear un flux d’aire suficient al voltant dels equips per 

evitar la formació de condensacions sota qualsevol condició desfavorable. 

Cada armari disposarà de dues portes d’accés frontal i dues lateral. L’armari col·locarà sobre 

una base que l’aixecarà de terra: 

 20 cm en cas d’instal·lació a la intempèrie. 

 15 cm en la instal·lació interior. 

2.2 SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONS 

En un sistema PMR (Private Mobile Radio) totalment digital, la informació tramesa (veu, dades   

senyalització) es codifica entre el terminal emissor i el terminal receptor. 

Els avantatges del sistema digital front els sistemes analògics o parcialment digitals són: 

 Alta qualitat de veu. 

 Qualitat constant fins al màxim de cobertura. 

 Protecció intrínseca contra escoltes. 

 Integració de veu i dades. 

 Nivells de recepció menors. 

En cada tramvia existirà un equip de radio tren – terra capaç de suportar les comunicacions 

bidireccionals de veu i dades entre el PCC i el vehicle. 

La radio telefonia serà provada en grup tancat (PGC), preferiblement digital i basada en TETRA 

o GSM-R i amb cobertura en tot el traçat, taller, cotxeres i dependències. Des del PCC es poden 

fer trucades generals, selectives de grup i d’emergència. Els tramvies només podran 

comunicar-se amb l’operador del PCC. 
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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 

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. 
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3. SUBSISTEMES DE COMUNICACIONS 

3.1 SUBSISTEMA DE TELEFONIA / INTERFONIA 

Aquest sistema està basat en una centraleta telefònica PABX (Private Automatic Branch 

Exchange) apta per la transmissió de veu i dades. La PABX controla les comunicacions de tots 

els sistemes de telefonia general, d’explotació i de manteniment, així com el sistema 

d’emergència. A més, també proporciona la comunicació amb la xarxa pública de telefonia. 

El sistema de telefonia està dissenyat per constituir la xarxa privada de telefonia del Tramvia 

de Barcelona. Donat que aquest sistema no té finalitats comercials, no disposarà de consola.  

La interfonia es compon de telèfons “mans lliures” ubicats a punts específics de les estacions. 

Aquesta xarxa de telefonia té les següents prestacions: 

 Directa: només es necessita prémer un botó per establir una trucada. 

 No bloquejable: el canal sempre està disponible. En cas que el receptor d’una trucada 

estigui ocupat s’il·luminarà un indicador visual i sonarà un timbre d’avís de trucada 

pendent. 

3.2 SUBSISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA 

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: 
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 Missatges pre-gravats o emesos directament pel controlador del PCC. 

 Música ambiental. 

Des del PCC es podrà seleccionar mitjançant una consola amb teclat una o vàries parades a les 

quals es vol enviar un missatge. Per realitzar aquesta funció, l’operador disposarà d’un 

micròfon amb els comandaments associats. 

Donat que les parades es troben en zona urbana, la megafonia haurà d’estar molt focalitzada 

en l’àmbit de la parada i s’utilitzarà només per avisos i no per música o consell comercials. 

S’instal·laran a cada parada els següents equips: 

 Amplificadors 

 Altaveus en andanes 

 Unitats de control remot 

En paral·lel amb la sortida dels amplificadors cap als difusors, es connectarà l’entrada de la via 

de retorn. Aquesta mateixa entrada servirà per detectar si els difusors funcionen 

correctament. Si les condicions acústiques ho permeten, s’instal·laran altaveus integrats en els 

equips del sistema de teleindicadors i es col·locarà un altaveu en cadascuna de les cares dels 

panells teleindicadors per donar cobertura a tota l’estació. 

La unitat de control és l’element més important de la instal·lació i de la que depèn la 

funcionalitat del sistema. Tindrà capacitat per controlar les entrades i les sortides mitjançant 

un bucle de comunicacions RS422. El control i funcionament de la unitat es realitzarà 

mitjançant les seves sortides, relés que s’encarregaran d’efectuar les commutacions d’àudio, 

així com d’activar les entrades de la pròpia unitat. La funció bàsica d’aquest equip serà la 

selecció de la senyal que s’emetrà a l’estació per la línia d’altaveus. 

A cada estació, la unitat de control s’encarregarà de: 

 Gestionar les ordres enviades des de la consola del PCC per mitjà del sistema de 

transmissió de dades per fibra òptica. 

 Informar del seu estat a l’ordinador de comunicacions del PCC de forma que aquest 

tindrà coneixement de la operativitat del sistema en el seu conjunt. 

Les entrades i sortides de les que disposarà l’equip són: 

 Entrades: línia de música ambiental, línia d’avisos del PCC i via de retorn d’andanes. 

 Sortides: sortida d’amplificador d’andana. 
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 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 VIATGER 

El sistema de teleindicadors té com a objectiu proporcionar informació als viatgers sobre el 

temps d’arribada i de destí dels tramvies, així com altres informacions de caràcter general i  

relatives a l’estat del servei. El sistema ha de ser capaç de: 

 Mostrar als viatgers cadascuna de les estacions de destí dels pròxims tramvies i els 

minuts que falten fins l’arribada dels mateixos. 

 Informar als viatgers sobre qualsevol incidència relativa al servei. 

 Actualització de la informació en temps real. 

 Mostrar als viatgers l’hora local. 

Els missatges que mostraran els teleindicadors podran ser introduïts des del lloc d’operador al 

PCC i des del propi servidor de teleindicadors. 

Els panells indicadors estaran constituïts per un conjunt de mòduls de cristall líquid o LEDs. Els 

panells d’andana exterior, intempèrie, tindran un grau de protecció mecànica elevat, per 

poder suportar les inclemències del temps i els actes vandàlics.  

Cadascuna de les línies formada per mòduls, haurà de poder ser orientada individualment en 

el sentit vertical per poder tenir una perfecta visió des de qualsevol punt de l’andana. Donada 

la naturalesa dels mòduls de cristall líquid, en el cas d’utilitzar aquesta tecnologia per formar  

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. 
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Mitjançant aquest sistema integrat al vehicle, s’informarà al viatger de manera automàtica del 

nom de la següent parada. S’hauran d’utilitzar balises instal·lades en via i en el propi sistema 

de radiotelefonia, sempre i quan es garanteixi la precisió del punt on s’ha de donar l’avís. 

En la part superior de totes les portes d’accés de viatgers es col·locarà un esquema de tota la 

línia, indicant l’itinerari recorregut, el pendent i altres informacions de circulació i intercanvis. 

També s’indicaran amb indicadors lluminosos visibles per quin costat es baixarà fins arribar a la 

següent estació. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és la definició de les característiques bàsiques del traçat en planta 

i en alçat dels eixos que defineixen el nou enllaç viari. 

La raó de ser d’aquesta nova obra lineal és la de millorar i reordenar el trànsit de vehicles de 

l’actual enllaç Molins Nord, així com facilitar i assegurar que els moviments de la nova línia de 

tramvia proposada en el present projecte es realitzin amb les millors condicions de seguretat 

per a tots, prioritzant-ne el seu pas respecte al trànsit rodat. 

Així doncs, es tractaran qüestions normatives que el traçat ha de complir juntament amb les 

recomanacions proposades per les instruccions i recomanacions consultades. Amés, es 

descriuran els paràmetres geomètrics que es poden consultar amb més detall tant en els 

apèndixs 1 i 2 compresos en el present annex així com en el Document II: Plànols. 

2. SITUACIÓ ACTUAL DE L’ENLLAÇ VIARI AFECTAT 

L’enllaç viari existent connecta la B-23 amb la zona centre i nord del municipi de Molins de Rei, 

així com l’inici de la N-340 en direcció Quatre Camins, la qual es tracta, en la zona de l’enllaç, 

d’una carretera convencional tipus C-50 competència del Ministeri de Foment.  

Concretament, la zona d’estudi es situa en un tram de la B-23 on la velocitat està limitada per 

100 km/h. L’enllaç està format per quatre ramals de connexió, entre la B-23 i la N-340, de 

sentit únic, dos dels quals amb un carril de circulació i els dos restants amb 2 carrils de 

circulació. L’inici de la N-340, situat a la pas superior de l’enllaç, està formada per 3 carrils de 

circulació en sentit Molins de Rei – Quatre camins, dos dels quals provenen directament del 

ramal de sortida de la B-23 provinent de Barcelona (situats a un dels taulers dels dos ponts que 

formen l’obra de pas superior) i l’altre es tracta de la prolongació d’un dels dos carrils del vial 

que circula per l’interior de Molins de Rei, actualment anomenat Avinguda València. En el 

sentit Quatre Camins – Molins de Rei, la N-340 està formada per tres carrils de circulació (dos 

dels quals destinats al ramal d’accés a la B-23 direcció Barcelona, mentre que el carril restant 

passa esdevé en 3 carrils en el seu pas per el tauler restant del pont sobre la B-23. Dos 

d’aquests constitueixen l’Avinguda València en l’entrada al nucli urbà de Molins de Rei, mentre 

que el restant permet el gir cap a la carretera C-1413 en direcció el Papiol. 

A continuació es mostra la situació general de l’enllaç i la planta detallada del mateix. Es pot 

comprovar la complexitat del girs existents, així com la falta d’una connexió directe del ramal 

de sortida de la B-23 amb el nucli urbà del municipi: 
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Figura 1. Situació  general de l'actual enllaç viari Molins Nord afectat 

 

 

Figura 2. Detall de l'actual enllaç viari Molins Nord 

 

La configuració actual de l’enllaç, amb girs a l’esquerra que dificulten una fluïdesa del trànsit 

juntament amb el pas de la nova línia de tramvia crea la necessitat del plantejament d’un nou 

enllaç viari per compatibilitzar el tràfic viari, el pas del tramvia i el dels vianants i ciclistes. Per 

tant, s’optarà per una nova tipologia d’enllaç diferent a l’existent. 
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3. NORMATIVA APLICADA 

Per aconseguir un traçat segur i confortable s’han seguit les especificacions exposades en la 

següents normatives vigents: 

 Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, aprovada pel Ministeri de 

Foment el 19 de febrer de 2016 (BOE del 4 de març de 2016). 

 Guía de Nudos Viarios, publicada pel Ministeri de Foment (Ordre Circular 12 de 

desembre de 2012). 

 Instrucció per al disseny i projecte de rotondes. Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Carreteres). 

Esborrany d’abril del 2006. 

 Recomendaciones sobre glorietas (MOPU 1989). 

Cal indicar que l’enllaç viari es troba en un entorn urbà amb gran densitat d’infraestructures 

properes i amb molts condicionants per definir el traçat, circumstàncies que han impedit, en 

alguns casos, el compliment estricte de la normativa i les recomanacions de traçat. 

4. TRAÇAT PROPOSAT 

En l’Annex 1: Estudi d’alternatives es justifica la solució adoptada pel nou tipus d’enllaç viari, el 

qual correspon a un enllaç en diamant amb rotondes tipus peses mostrar en la següent figura: 

 

Figura 3. Enllaç en diamant amb rotondes tipus peses 

4.1 DEFINICIÓ DELS EIXOS 

En la Figura 4 es mostra els eixos definits per a confeccionar el nou nus viari, format per les 

dues rotondes en peses situades a un nivell superior respecte la B-23, juntament amb els 

ramals que conflueixen a ambdues rotondes i el tram d’unió entre aquestes. 
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Figura 4. Eixos de definició del nou enllaç viari 

 

Es defineixen dues rotondes (Eix 1 i 2) de diàmetre 50 m, per la línia blanca exterior, amb una 

calçada de 8 m d’amplària, i amb dos secciones diferenciades: una formada per un voral 

exterior de 0,5m i berma de 0,75m i l’altra formada per un voral exterior de 0,5 m i una vorera 

de 2m d’amplària. 

Les rotondes s’han inserit de tal manera que permetin mantenir de major manera possible els 

traçats de sortida i entrada a la B-23 que actualment constitueixen els ramals presents en 

l’enllaç, amés de permetre el pas de la línia tramviària pròxim al centre d’aquestes. La posició 

de la Rotonda est (Eix 1) es troba condicionada per la desalineació existent entre l’Avinguda 
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València (Eix 3) i els carrils situats en el tauler nord del pont sobre la B-23 (Eix 10), juntament 

amb els condicionants dels traçats en alçat dels eixos que hi conflueixen, amb una major 

dificultat pels que constitueixen el tram d’unió entre ambdues rotondes (Eix 1 i 2) i l’Avinguda 

de València (Eix 3), degut a que aquest tram presenta actualment un pendent entre el 2,5 i 

3,5%. D’altra banda, la rotonda oest presenta menors dificultats d’inserció tant en planimetria 

com en altimetria. 

A continuació es fa una descripció més acurada de cada un dels eixos que constitueixen el nou 

enllaç. 

4.2 TRAÇAT EN PLANTA 

 Eix 1 (Rotonda est): l’eix amb una única alineació corba de radi 25 m es situa a la línia 

blanca exterior de la calçada anular de la rotonda. 

S’inicia i acaba a la intersecció amb l’Eix 3 i té una longitud total de 157,08 m, 

recorrent el futur diàmetre exterior de la rotonda. Seguint el seu sentit creixent, en 

forma antihorària, interseca els eixos 3, 4, 10, 5 i 6. 

 Eix 2 (Rotonda oest): de la mateixa manera que l’Eix 1, aquesta rotonda està formada 

per una única alineació corba de radi 25 m que es situa a la línia blanca exterior de la 

seva calçada anular. 

S’inicia i acaba a la intersecció amb l’Eix 5 i té una longitud total de 157,08 m, 

recorrent el futur diàmetre exterior de la rotonda. Seguint el seu sentit creixent, en 

forma antihorària, interseca els Eixos 5, 10,8 i 9. 

 Eix 3 (Ramal 1): defineix l’eix en planta i alçat de l’actual vial d’entrada i sortida al nucli 

urbà de Molins de Rei (Avinguda València), però desplaçat cap al sud, tenint en compte 

que es realitza una reducció del número de carrils per sentit presents en l’actualitat 

(2+2), passant a un carril de circulació per sentit (1+1) per tal de permetre el pas de la 

nova línia de tramvia. Té pk’s ascendents en sentit est-oest apropant-se a la rotonda. 

Es conforma amb una única alineació recta de 97,18m. La seva confluència amb l’Eix 1 

està descrita pels eixos d’entroncament Eix 3-1 DA i Eix 3-1 IA. 

 Eix 4 (Ramal 2): aquest eix està format per una alineació recta, que té origen en la 

confluència amb l’Eix 1, seguit d’una alineació corba per finalitzar en una altra de recta 

que es situa sobre l’eix de definició de l’actual carretera C-1413a en direcció el Papiol. 

L’entroncament amb la Rotonda est (Eix 1) està descrit per l’Eix 4-1 DP que forma una 

doble corba en S configurant així un dels ramals de sortida de la rotonda. La seva 

longitud total és de 85,26 m.  
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Amb l’entrada en servei del nou enllaç viaria, l’actual ramal de sortida de la B-23, 

venint de Barcelona, per anar en direcció Quatre Camins no resulta necessari ja que la 

configuració del nou traçat permet aquest moviment sortint per ramal definit per l’Eix 

5. 

 Eix 5 (Ramal Pont B-23 (1): es tracta d’un dels dos eixos que formen part del tram 

d’unió entre els eixos 1 i 2, és a dir, les rotondes tipus peses. Es desenvolupa sobre el 

tauler sud del pont sobre la B-23 en el qual es comparteix part de l’amplada a 

disposició amb la superestructura de la nova línia de tramvia. Està format per una 

única alineació recta de 116,54 m i el seu entroncament amb els eixos 1 i 2 es realitzen 

amb els eixos 5-1 IP i 5-1 IP. 

 Eix 6 (Ramal 3): aquest eix té una longitud total de 213.64 m i defineix la nova traça del 

ramal de sortida de la B-23 (venint de Barcelona). Es conforma amb una alineació recta 

que té origen en la separació de la calçada entre el ramal i el vial de servei de la B-23 

seguit de dues alineacions corbes per tal d’obligar als vehicles a minorar la velocitat en 

la seva proximitat a la confluència amb l’Eix 1. L’entroncament amb aquest es realitza 

amb l’Eix 6-1 DA.  

 Eix 7 (Ramal 4): es tracta de l’eix amb una longitud major, concretament amb un total 

de 261,95 m i defineix el nou traçat del ramal de sortida de la B-23 venint de Lleida – 

Tarragona. Seguin la mateixa configuració que l’Eix 6 s’inicia a partir de la separació de 

les calçades entre el ramal i la via de servei de la B-23, mitjançant una corba de gran 

radia (2.500 m) a la qual segueix una corba de radi inferior que finalitza en 

l’entroncament amb la Rotonda O (Eix 2) per tal de fer reduir la velocitat als vehicles 

que s’aproximen a aquest. L’entroncament amb el darrer eix està definit per l’Eix 7-2 

DA. 

 Eix 8 (Ramal Pont Riu Llobregat): aquest eix es desenvolupa seguint el carrils de 

circulació en direcció Molins de Rei, situats al tauler sud del pont de la N-340 sobre el 

Riu Llobregat. A diferència de la configuració actual del trànsit, amb un sentit de 

circulació per cada tauler del pont, en el nou enllaç viari es preveu la disposició de 

quatre carrils de circulació (2+2), és a dir, dos per cada sentit, sobre el tauler sud del 

pont per tal de permetre la disposició de la nova línia de tramvia al tauler nord del 

pont. Aquest eix està forma per una única alineació recta de 74,15 m de longitud amb 

desenvolupament dels pk’s en sentit oest i amb la presència dels eixos 8-2 DP i 8-2 IP 

que defineixen l’entroncament amb l’Eix 2 (Rotonda oest) de l’enllaç previst. 
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 Eix 9 (Ramal 5): defineix l’eix en planta i alçat del ramal d’entrada a la B-23 direcció 

Barcelona. Té origen en l’entroncament amb l’Eix 2 i esta format per una alineació 

recta, seguit d’una corba i una altra recta que es desenvolupa seguint el límit esquerre 

de la calçada del ramal existent. La seva longitud total és de 173,61 m. 

 Eix 10 (Ramal Pont B-23 (2): aquest darrer eix defineix el tram d’unió restant que uneix 

les dues rotondes de l’enllaç. Es desenvolupa sobre el tauler nord del pont que 

travessa superiorment el tronc i vials de servei de la B-23. Està format per una única 

alineació recta  de 104,93 m. 

Així doncs, com s’ha descrit anteriorment, l’actual pont sobre el Llobregat consta de dos 

taulers separats. S’ha previst el tauler nord pel pas del tramvia en via dobles, amés del pas de 

vianants i ciclistes i, el tauler sud, per a la circulació rodada amb quatre carrils de circulació, 

dos per cada sentit (2+2). Això suposarà per tant, l’adaptació i reorganització de la disposició 

dels carrils en la seva proximitat al desviament de la línia de tramvia en direcció Quatre 

Camins, és a dir, prèviament al nus viari entre la N-340 i la N-II. No obstant, aquesta 

modificació es troba fora de l’àmbit d’actuació del present projecte. 

4.3 TRAÇAT EN ALÇAT 

Per a la definició del traçat en alçat dels eixos s’utilitzen rectes i paràboles. Tant en acords 

còncaus, com en acords convexes, s’utilitzen paràboles de segon grau definides per un 

paràmetre denominat 𝐾𝑣. Les característiques topogràfiques, l’actual configuració de l’enllaç 

viari i la limitació de la ubicació de les dues rotondes en peses condicionen molt les rasants que 

defineixen els perfils longitudinals dels eixos que constitueixen el nou enllaç.  

Tot i així, com a base per a la definició dels perfils longitudinals es té en compte el següent:  

 Sempre que sigui possible es realitzarà una actuació de reforç sobre els trams on els 

eixos discorrin per els mateixos eixos de definició de les calçades existents. 

 Les connexions entre les calçades dels ramals i les rotondes es realitzaran amb els 

pendents i acords més suaus dins de les limitacions existents. 

A continuació és detalla el desenvolupament del traçat en alçat dels eixos ja descrits en 

l’anterior apartat: 

 Eix 1 (Rotonda est): el desenvolupament longitudinal d’aquest eix s’ha definit 

mitjançant una combinació de rectes i paràboles, de tal forma que formin una 

sinusoide, amb l’objectiu de poder adaptar de la millor manera el nou eix sobre la 

rasant actual que formen els vials present en la zona d’inserció d’aquest. 
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La normativa recomana que la inclinació longitudinal no superi el ±3,0%, per tant s’ha 

fet el disseny tenint en compte aquest factor. A més s’ha de tenir en compte que la 

inclinació longitudinal de cap dels punts de les vores de la calçada anular superi el 3% 

recomanant, per tant, la disminució de la inclinació transversal constant del 2% cap a 

l’exterior de la vora de la calçada e, inclús, la possibilitat d’invertir aquesta inclinació 

transversal cap a l’interior de la rotonda. 

D’altra banda, s’han hagut d’adaptar els desenvolupament de les rasants que 

constitueixen el perfil longitudinal per tal de general un pla horitzontal que permeti el 

pas de la nova línia de tramvia considerada en el present projecte. S’han utilitzant, per 

tant, uns acords verticals de paràmetre 𝐾𝑣 bastant reduït que resulten però del tot 

necessaris per a la inserció de la plataforma del tramvia. 

Així doncs, tenint en compte tots aquest factors, s’ha optat per una rasant del 3% per 

tal de realitzar de la millor manera possible la inserció de la rotonda a més de 

l’adaptació dels ramals que hi conflueixen. 

 Eix 2 (Rotonda oest): la definició longitudinal d’aquest eix segueix el mateix raonament 

que s’ha realitzat pel cas de l’Eix 1, amb la diferència que per aquest cas les 

característiques de la rasant existent permeten reduir la inclinació longitudinal a un 

valor del 2,15%. 

 Eix 3 (Ramal 1): aquest eix es defineix sobre el viari existent i s’inicia a la cota actual de 

la rasant d’aquest, realitzant un tram de reforç per posteriorment pujar fins a 30 cm 

per sobre la cota actual amb un perfil de forma sinusoïdal. Això permet arribar amb un 

pendent suau, inferior al 2%, a l’entroncament amb l’Eix 1 (Rotonda est). 

 Eix 4 (Ramal 2): la connexió de l’enllaç viari amb la C-1413a es realitza mitjançant 

aquest eix que es defineix sobre la plataforma de la nova rotonda, passant amb una 

diferència de cota considerable respecte al terreny existent fins a assolir una cota 

inferior per adaptar-se sobre la plataforma existent que constitueix la C-1413a, amb la 

presència d’una rampa del 4,28% per superar el desnivell entre els dos punts de 

connexió. 

 Eix 5 (Ramal Pont B-23 (1): aquest eix es desenvolupa per sobre de la rasant que 

defineix l’estrep sud del pont sobre la B-23. En el tram inicial presenta una cota 

inferior a l’actual per tal de suavitzar l’entroncament amb l’Eix 1, mentre que en el 

tram que discorre per sobre l’estructura s’ha ajustat la rasant entre 1 i 2 cm per sobre 

de l’existent per tal de realitzar el tram de reforç. Finalment en el seu tram final 
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s’adapta la seva rasant per arribar amb una pendent igual a la pendent transversal de 

la secció que caracteritza l’Eix 2 en la zona d’entroncament.. 

 Eix 6 (Ramal 3): aquest eix de desenvolupament sinusoïdal en alçat s’adapta 

inicialment al tram de reforç de la plataforma del ramal existent mentre que a partir 

del tram intermedi puja de cota respecte la rasant del terreny per tal de suavitzar el 

seu desenvolupament i facilitar l’entroncament amb l’Eix 1 (Rotonda est).  

 Eix 7 (Ramal 4): amb gairebé 80 m de tram de reforç que no supera els 6 cm per sobre 

de l’actual rasant, el nou eix puja de cota per tal de reduir la pendent longitudinal en la 

seva proximitat en l’entroncament amb l’Eix 2 (Rotonda oest). 

 Eix 8 (Ramal Pont Riu Llobregat): l’entroncament d’aquest eix amb la Rotonda oest es 

realitza a una cota entre 8 i 10 cm per sobre de la rasant actual mentre que 

posteriorment s’adapta a la plataforma existent realitzant un tram de reforç. 

 Eix 9 (Ramal 5): el ramal de sortida de l’Eix 2 s’inicia amb una pendent del -1,67 % que 

posteriorment esdevé -2,86 % per tal d’adaptar-se a la rasant de la plataforma actual 

del ramal existent i permetre així un tram de reforç entre 2 i 8 cm per sobre d’aquest. 

 Eix 10 (Ramal Pont B-23 (2): la definició d’aquest eix està condicionada per la 

imprecisió del model d’elevacions obtingut del portal ICGC que presenta alguns erros 

en la zona de desenvolupament de l’eix. S’ha seguit per tant una rasant similar a la de 

l’Eix 5, per tractar-se de l’altre tauler que forma el pas superior sobre la B-23. Les 

rasants inicials i final s’han adaptat als entroncaments amb els eixos 1 i 2 

respectivament. 

4.4 COORDINACIÓ PLANTA-ALÇAT 

Tot i que els vials i la configuració de l’actual enllaç condicionen mol tes característiques del 

traçat, aquest no presenta problemes de coordinació planta-alçat. 

Al final del present annex s’adjunten els llistats d’alineacions en planta i alçat (Apèndix Núm. 1 

i 2), amb els corresponents punts singulars, així com els estats de peralts de les alineacions que 

defineixen el traçat del nou enllaç projectat. 

4.5 PARÀMETRES DE DISENY 

Per a la definició de la solució adoptada pel nou enllaç viari s’han tingut en compte diverses 

consideracions: 

 Proximitat de les edificacions, serveis presents i minimització de l’ocupació: Per la 

definició dels ramals definits pels eixos 4 i 6 s’ha considerat la limitació d’ocupació del 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 10: Traçat de l’enllaç viari  11 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

sòl tenint en compte la proximitat de les edificacions presents al límit del nucli urbà de 

Molins de Rei així com pel cas de l’eix 7 que s’intenta evitar en tot el seu 

desenvolupament l’ocupació del sòl que comprèn el Parc agrari del Baix Llobregat 

 Acompliment dels requisits geomètrics que garanteixin la capacitat i la fluïdesa del 

trànsit al nus tenint en compte la configuració i vials que conflueixen a l’enllaç viari. 

Amb tot, s’ha desenvolupat una solució geomètrica que busca l’objectiu de donar un millor 

servei i funcionalitat  l’enllaç, millorant condicions de seguretat i comoditat a l’usuari i als 

vianants, facilitant la realització de tots el moviments possibles a l’enllaç i considerant, amés, la 

necessitat del pas de la nova línia de tramvia. 

A continuació es distingeixen les característiques de disseny de les diferents tipologies de vials 

que constitueixen el nou enllaç viari, a efectes de l’aplicació de la Norma 3.1-IC vigent i, 

atenent a les seves característiques essencials: 

4.5.1 RAMALS DE CONNEXIÓ ENTRE LA N-340 I LA B-23 O C-1413 

Aquesta tipologia de ramals estan definits pels eixos 4,6,7 i 9 prèviament descrits. En el cas 

dels eixos 6 i 7 aquests s’inicien amb un únic carril de circulació de 4 m d’amplada (seguint la 

configuració actual dels ramals existents) i que, a través d’un tram de transició, es defineix la 

configuració de dos carrils de circulació de 3,5 m cadascun. En els altres dos casos la totalitat 

de la longitud dels eixos està formada per dos carrils de circulació de 3,5 m. En tots els casos es 

preveu un voral interior d’1 m i l’exterior de 2,5 i bermes d’1 m d’amplada a cada costat. 

EIXOS 4, 6, 7 i 9 

PLATAFORMA (m) 

BERMA 
VORAL 

INTERIOR 
CARRIL / CARRILS 

VORAL 
EXTERIOR 

BERMA 

1 1 4 / 3,5 + 3,5 2,5 1 
 

Taula 1. Configuració de la plataforma dels eixos 4, 6, 7 i 9 

4.5.2 ROTONDES 

Les dues rotondes definides pels eixos 1 i 2 tenen la mateixa configuració de la plataforma. 

Aquesta està formada per una calçada anular de 8 m d’ample ( destinada a 2 carrils de 

circulació de 4 m)i a l’interior d’aquesta, un voral interior de 0,5 m una gorgera d’1 m. La part 

exterior està formada per un voral exterior de 0,5 m i una berma de 0,75 m o bé una vorera de 

2 m en funció de si la secció transversal es troba al costat sud o nord de l’enllaç 

respectivament. 

EIXOS 1 i 2 
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PLATAFORMA SENSE VORERA (m) 

GORGERA 
VORAL 

INTERIOR 
CARRILS 

VORAL 
EXTERIOR 

BERMA 

1 0,5 4 + 4 0,5 0,75 
 

Taula 2. Configuració de la plataforma (sense vorera) dels eixos 1 i 2  

 

EIXOS 1 i 2 

PLATAFORMA AMB VORERA (m) 

GORGERA 
VORAL 

INTERIOR 
CARRILS 

VORAL 
EXTERIOR 

VORERA 

1 0,5 4 + 4 0,5 2 
 

Taula 3. Configuració de la plataforma (amb vorera) dels eixos 1 i 2 

 

4.5.3 RAMALS D’UNIÓ ENTRE LES DUES ROTONDES 

Aquests tipus de vials, definits pels eixos 5 i 10, es caracteritzen per desenvolupar-se sobre els 

taulers que formen el pas superior sobre la B-23. La plataforma és caracteritza per tenir 2 

carrils de circulació d’ample en els dos eixos, mentre que els vorals exteriors i interiors varien 

en funció de l’eix (valors entre 0,25 m i 1,2 m). L’eix 5 disposa d’una secció major per a la 

disposició de les amplades dels vorals, mentre que l’eix 10 s’adapta a la necessitat de la 

inserció d’una vorera suficientment ample per poder permetre el pas de vianants i ciclistes. Es 

contempla només la realització del fresat i posterior pavimentació dels 5 cm que constitueixen 

la cap de trànsit. 

EIXOS 5 / 10 

PLATAFORMA (m) 

VORAL ESQUERRE CARRILS VORAL DRET 
VORERA 

EXTERIOR 

0,8 / 0,25 3,5 + 3,5 1,2 / 0,25  - / 2  
 

Taula 4. Configuració de la plataforma dels eixos 5 i 10 

4.5.4 RAMAL SOBRE EL PONT DEL RIU LLOBREGAT 

El nou ramal que discorre a través del tauler sud del pont sobre el riu Llobregat (Eix 8) està 

format per una calçada amb quatre carrils de 3 m d’ample, amb dos carrils per sentit de 

circulació (2+2) i per uns vorals de 0,25 m d’amplada degut a les limitacions que suposen la 

inserció de 4 carrils de circulació en només un dels taulers del pont. En aquest cas també es 
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contempla només realització del fresat i posterior pavimentació dels 5 cm que constitueixen la 

capa de trànsit. 

EIX 8 

PLATAFORMA (m) 

VORAL ESQUERRE CARRILS VORAL DRET 

0,25 (3 + 3) + (3 + 3) 0,25 
 

Taula 5. Configuració de la plataforma de l’eix 8 

4.5.5 RAMAL DE L’AVINGUDA VALÈNCIA 

L’eix 3 defineix aquest ramal que caracteritza la nova disposició dels carrils que formen el tram 

final de l’Avinguda València en la seva confluència amb la Rotonda est de l’enllaç. La 

plataforma d’aquest vial es caracteritza per disposar dos carrils de circulació, un per cada 

sentit (1+1) i de 3 m d’amplada cadascun. L’amplada de la vorera adquireix un valor variable en 

funció del tram. Aquesta pot ser inexistent en el seu pas per la futura parada del tramvia o bé 

assolir valors superiors als 3 m. 

EIX 3 

PLATAFORMA (m) 

VORERA ESQUERRE CARRILS VORAL DRET 

3 3 i 3 0 a 3 
 

Taula 6. Configuració de la plataforma de l’eix 3 

5. LLISTAT DEL TRAÇAT 

Tots els càlculs dels eixos en planta, alçat i el disseny geomètric de tot el traçat del nou enllaç 

viari s’han realitzat mitjançant el programa ISTRAM/ISPOL versió v12.05.05.20. 

En l’Apèndix Núm. 1 del present annex s’adjunten els llistats del traçat en planta dels eixos que 

composen el nou enllaç viari, mentre que en l’Apèndix Núm. 2 es mostren els llistats de l’alçat 

o bé perfils longitudinals. En el Document II: Plànols, es mostra el desenvolupament de les 

alineacions sobre la cartografia de treball (traçat en planta) dels eixos, així com les rasants dels 

mateixos sobre el terreny existent (perfils longitudinals). 
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APÈNDIX NÚM. 1: 

LLISTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA 
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APÈNDIX NÚM. 2: 

LLISTAT D’ALINEACIONS EN ALÇAT 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   1: ROTONDA E 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   157.080        0.000   417714.480  4584669.194      -25.000                    0.0000   417689.480  4584669.194 

                           157.080   417714.480  4584669.194                                 0.0000 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   1: ROTONDA E 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       1        0.0000          2 ROTONDA E 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-C+R     417689.479897 4584669.193787    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000  360.000000    0.000000    

0.000000   11     5 

  



  Istram V.12.05.05.20 EDUCACIONAL 2000                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   2: ROTONDA O 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   157.080        0.000   417591.817  4584616.024      -25.000                    0.0000   417566.817  4584616.024 

                           157.080   417591.817  4584616.024                                 0.0000 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   2: ROTONDA O 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       2        0.0000          2 ROTONDA O 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-C+R     417566.816949 4584616.024124    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000  360.000000    0.000000    

0.000000   12     5 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   3: RAMAL 1 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  



 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    97.177        0.000   417799.036  4584705.072                               276.1657   -0.9307314   -0.3657036 

                            97.177   417708.590  4584669.534                               276.1657 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   3: RAMAL 1 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       3        0.0000          2 RAMAL 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417799.036100 4584705.072200      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417708.590242 4584669.534156 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   4: RAMAL 2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    12.960        0.000   417691.097  4584690.048                                20.2045    0.3120708    0.9500588 

      CLOT.    11.429       12.960   417695.141  4584702.360                    20.000      20.2045   417695.141  4584702.360 

    2 CIRC.    28.217       24.389   417698.109  4584713.383      -35.000                    9.8107   417663.523  4584718.756 

    3 RECTA    32.653       52.606   417691.342  4584739.996                               358.4856   -0.6068621    0.7948071 

                            85.259   417671.526  4584765.949                               358.4856 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   4: RAMAL 2 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       4        0.0000          2 RAMAL 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417691.096822 4584690.047674      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417698.609666 4584712.919545 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -35.000000    20.000000    45.000000    20.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417691.500169 4584739.787956      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417671.525655 4584765.948569 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   5: RAMAL PONT B-23 (1) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   116.537        0.000   417680.376  4584662.197                               276.0905   -0.9302987   -0.3668027 

                           116.537   417571.962  4584619.451                               276.0905 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   5: RAMAL PONT B-23 (1) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       5        0.0000          2 RAMAL PONT 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417680.376000 4584662.197000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417571.962000 4584619.451000 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   6: RAMAL 3 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    61.103        0.000   417746.742  4584444.642                               379.4129   -0.3177746    0.9481663 

    2 CIRC.    65.264       61.103   417727.326  4584502.577     2500.000                  379.4129   420097.741  4585297.014 

      CLOT.    71.875      126.367   417707.396  4584564.722                   125.000     381.0748   417709.232  4584558.748 

    3 CIRC.    15.400      198.242   417691.190  4584634.625      200.000                  393.4292   417890.126  4584655.231 

                           213.642   417690.195  4584649.989                               398.3313 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   6: RAMAL 3 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       6        0.0000          2 RAMAL 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417746.742440 4584444.641918      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417731.268832 4584490.811611 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417692.535974 4584624.275512    200.000000   125.000000   125.000000   125.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417690.194566 4584649.989080 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   7: RAMAL 4 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   203.471        0.000   417499.746  4584886.266     2500.000                  176.6740   415165.692  4583990.615 

      CLOT.     9.311      203.471   417564.835  4584693.545                    31.142     181.8554   417564.726  4584693.918 

    2 CIRC.    49.165      212.782   417567.302  4584684.569      100.000                  184.9375   417470.088  4584661.129 

                           261.947   417566.854  4584635.899                               216.2370 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   7: RAMAL 4 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       7        0.0000          2 RAMAL 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417499.746007 4584886.265588   2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

             417535.536842 4584786.751603 

FIJA-2P+R    417569.864316 4584667.820193    100.000000    75.000000    75.000000    75.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417566.853504 4584635.899380 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   8: RAMAL 5 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    74.145        0.000   417552.500  4584602.266                               275.8764   -0.9290603   -0.3699284 

                            74.145   417483.615  4584574.837                               275.8764 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   8: RAMAL  

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       8        0.0000          2 RAMAL 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417552.500093 4584602.265585      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417483.614800 4584574.837200 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   9: RAMAL 6 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    19.791        0.000   417583.227  4584605.009                               147.3762    0.7356406   -0.6773720 

    2 CIRC.     7.795       19.791   417597.786  4584591.603      110.000                  147.3762   417523.275  4584510.683 

      CLOT.    51.136       27.586   417603.328  4584586.125                    75.000     151.8874   417632.164  4584544.043 

    3 RECTA    94.888       78.722   417632.164  4584544.043                               166.6848    0.4997529   -0.8661680 

                           173.610   417679.585  4584461.854                               166.6848 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   9: RAMAL 5 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       9        0.0000          2 RAMAL 6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417583.226536 4584605.009045      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417597.410403 4584591.948653 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    110.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417649.293747 4584514.354446      0.000000    75.000000    75.000000    75.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417679.584906 4584461.854039 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  10: RAMAL PONT B-23 (2) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   104.929        0.000   417670.142  4584668.717                               275.8947   -0.9291661   -0.3696624 

                           104.929   417572.646  4584629.929                               275.8947 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  10: RAMAL PONT B-23 (2) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      10        0.0000          2 RAMAL 7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417670.141800 4584668.716900      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417572.645600 4584629.928700 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   3-1 DA: Acuerdo del eje 3 cruce 1001 posicion DA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     5.018        0.000   417736.259  4584683.629       20.000                  276.1665   417728.945  4584702.244 

    2 CIRC.    14.129        5.018   417731.409  4584682.396      493.750                  292.1384   417670.591  4585172.386 

    3 CIRC.     9.126       19.147   417717.364  4584680.857        9.000                  293.9602   417716.512  4584689.816 

                            28.273   417709.356  4584684.357                               358.5113 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   3-1 DA: Acuerdo del eje 3 cruce 1001 posicion DA 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 



 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       1        0.0000          8 Acuerdo del eje 3 cruce 1001 posicion DA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417736.259220 4584683.629140     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417731.408653 4584682.396135 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    493.750000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417717.364302 4584680.856630      9.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417709.356225 4584684.357282 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   3-1 IA: Acuerdo del eje 3 cruce 1001 posicion IA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    10.837        0.000   417712.485  4584659.409       20.000                   25.6014   417730.890  4584651.581 

    2 CIRC.     5.172       10.837   417719.159  4584667.779      196.500                   60.0955   417834.420  4584508.634 

    3 CIRC.    11.305       16.009   417723.387  4584670.757       50.000                   61.7712   417751.640  4584629.505 

                            27.314   417733.354  4584676.041                                76.1656 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   3-1 IA: Acuerdo del eje 3 cruce 1001 posicion IA 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 



 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       2        0.0000          8 Acuerdo del eje 3 cruce 1001 posicion IA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417712.485475 4584659.408933     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417719.158513 4584667.779003 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    196.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417723.386844 4584670.757345     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417733.354307 4584676.041197 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   4-1 DP: Acuerdo del eje 4 cruce 1001 posicion DP 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    11.575        0.000   417706.159  4584687.816       12.000                  346.4998   417714.166  4584696.755 

    2 CIRC.     2.254       11.575   417702.258  4584698.241       52.500                    7.9059   417754.354  4584691.738 

    3 CIRC.     2.753       13.829   417702.585  4584700.472       20.000                   10.6397   417722.306  4584697.145 

                            16.582   417703.228  4584703.146                                19.4018 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   4-1 DP: Acuerdo del eje 4 cruce 1001 posicion DP 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 



 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       3        0.0000          8 Acuerdo del eje 4 cruce 1001 posicion DP 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417706.159397 4584687.816201     12.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417702.257969 4584698.241354 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     52.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417702.585160 4584700.471770     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417703.228127 4584703.146089 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-2 IA: Acuerdo del eje 5 cruce 1001 posicion IA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    12.485        0.000   417590.910  4584609.352       20.000                   17.1997   417610.185  4584604.014 

    2 CIRC.    10.243       12.485   417597.665  4584619.611       72.500                   56.9395   417643.049  4584563.072 

    3 CIRC.     5.584       22.727   417606.078  4584625.438       35.000                   65.9337   417623.926  4584595.330 

                            28.311   417611.088  4584627.891                                76.0905 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-2 IA: Acuerdo del eje 5 cruce 1001 posicion IA 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 



 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       4        0.0000          8 Acuerdo del eje 5 cruce 1001 posicion IA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417590.910085 4584609.351733     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417597.664944 4584619.610540 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     72.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417606.078244 4584625.437714     35.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417611.087971 4584627.890776 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-1 IP: Acuerdo del eje 5 cruce 1002 posicion IP 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     4.111        0.000   417653.853  4584644.753       27.000                   76.0905   417663.757  4584619.634 

    2 CIRC.    16.586        4.111   417657.778  4584645.964       62.500                   85.7844   417671.618  4584585.016 

    3 CIRC.     5.486       20.697   417674.248  4584647.461       15.000                  102.6788   417673.617  4584632.474 

                            26.183   417679.565  4584646.244                               125.9608 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-1 IP: Acuerdo del eje 5 cruce 1002 posicion IP 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 



       5        0.0000          8 Acuerdo del eje 5 cruce 1002 posicion IP 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417653.853452 4584644.752558     27.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417657.778063 4584645.964148 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     62.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417674.247574 4584647.460548     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417679.565332 4584646.243811 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   6-1 DA: Acuerdo del eje 6 cruce 1001 posicion DA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     8.055        0.000   417698.852  4584630.530       20.000                  391.8776   417718.690  4584633.075 

    2 CIRC.     7.906        8.055   417699.442  4584638.509       52.500                   17.5178   417749.967  4584624.244 

    3 CIRC.     4.733       15.961   417702.154  4584645.927       10.000                   27.1047   417711.261  4584641.797 

                            20.694   417705.038  4584649.625                                57.2374 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   6-1 DA: Acuerdo del eje 6 cruce 1001 posicion DA 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 



       6        0.0000          8 Acuerdo del eje 6 cruce 1001 posicion DA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417698.852328 4584630.529904     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417699.442177 4584638.508915 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     52.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417702.154000 4584645.927301     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417705.037997 4584649.624793 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   7-2 DA: Acuerdo del eje 7 cruce 1001 posicion DA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     4.893        0.000   417562.796  4584660.414       20.000                  200.4910   417542.796  4584660.568 

    2 CIRC.    14.274        4.893   417562.163  4584655.575       72.500                  216.0658   417491.959  4584673.677 

    3 CIRC.     7.605       19.167   417557.265  4584642.191       15.000                  228.5999   417543.754  4584648.706 

                            26.772   417552.402  4584636.450                               260.8772 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   7-2 DA: Acuerdo del eje 7 cruce 1001 posicion DA 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 



       7        0.0000          8 Acuerdo del eje 7 cruce 1001 posicion DA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417562.795688 4584660.414165     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417562.162767 4584655.574489 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     72.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417557.265409 4584642.191528     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417552.402482 4584636.450164 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 DP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion DP 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    13.004        0.000   417541.846  4584617.235       15.000                  203.0842   417526.864  4584617.961 

    2 CIRC.    13.561       13.004   417536.006  4584606.069      112.500                  258.2754   417467.439  4584695.259 

    3 CIRC.     9.356       26.565   417524.783  4584598.471       60.000                  265.9494   417494.200  4584650.091 

                            35.921   417516.396  4584594.348                               275.8764 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 DP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion DP 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 



       8        0.0000          8 Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion DP 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417541.846281 4584617.234800     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417536.006121 4584606.069217 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    112.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417524.783458 4584598.471234     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417516.395614 4584594.347831 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 IP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion IP 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     6.137        0.000   417532.780  4584587.956       40.000                   75.8766   417547.577  4584550.793 

    2 CIRC.    12.744        6.137   417538.634  4584589.780      173.000                   85.6442   417577.315  4584421.160 

    3 CIRC.     9.797       18.881   417551.149  4584592.170       25.000                   90.3339   417554.930  4584567.458 

                            28.678   417560.873  4584591.741                               115.2808 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 IP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion IP 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 



       9        0.0000          8 Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion IP 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417532.780330 4584587.955535     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417538.633749 4584589.780414 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    173.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417551.148579 4584592.169975     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417560.873432 4584591.740907 

 

 

 

  Istram V.12.05.05.20 EDUCACIONAL 2000                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  9-2 DP: Acuerdo del eje 9 cruce 1001 posicion DP 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     8.701        0.000   417572.033  4584591.574       20.000                   86.6203   417576.205  4584572.014 

    2 CIRC.    13.335        8.701   417580.665  4584591.511       32.500                  114.3171   417573.417  4584559.829 

    3 CIRC.     5.814       22.036   417592.701  4584585.990       35.000                  140.4382   417571.934  4584557.817 

                            27.850   417597.074  4584582.168                               151.0138 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  9-2 DP: Acuerdo del eje 9 cruce 1001 posicion DP 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 



      10        0.0000          8 Acuerdo del eje 9 cruce 1001 posicion DP 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417572.032540 4584591.574224     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417580.665046 4584591.510665 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     32.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417592.700011 4584585.990777     35.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417597.073846 4584582.168194 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  10-2 DA: Acuerdo del eje 10 cruce 1001 posicion DA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     1.279        0.000   417593.262  4584645.126       20.000                  275.8947   417585.869  4584663.710 

    2 RECTA    13.959        1.279   417592.059  4584644.692                               279.9673   -0.9508979   -0.3095048 

    3 CIRC.     5.710       15.238   417578.786  4584640.372       10.000                  279.9673   417575.691  4584649.880 

                            20.948   417573.155  4584640.207                               316.3190 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  10-2 DA: Acuerdo del eje 10 cruce 1001 posicion DA 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 



      11        0.0000          8 Acuerdo del eje 10 cruce 1001 posicion DA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417593.262187 4584645.126389     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417592.059034 4584644.691754 

FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417578.785889 4584640.371519     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417573.155443 4584640.207248 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  10-1 DP: Acuerdo del eje 10 cruce 1002 posicion DP 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     6.102        0.000   417667.588  4584681.265       15.000                  232.0813   417654.452  4584688.509 

    2 CIRC.    17.279        6.102   417663.650  4584676.660       93.000                  257.9770   417606.623  4584750.123 

    3 CIRC.     0.956       23.380   417649.098  4584667.389       10.000                  269.8049   417644.531  4584676.286 

                            24.337   417648.227  4584666.994                               275.8941 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  10-1 DP: Acuerdo del eje 10 cruce 1002 posicion DP 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 



 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      12        0.0000          8 Acuerdo del eje 10 cruce 1002 posicion DP 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   

Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------

- ---- ----- 

FIJA-2P+R    417667.587547 4584681.265449     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417663.649985 4584676.659462 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     93.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    417649.098061 4584667.389524     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    

0.000000    0     0 

             417648.227492 4584666.993961 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   1: ROTONDA E 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                        -39.400   28.371 

         -3.004946       35.804      949.760      -10.768   27.511      -28.670   28.049        7.134   27.648   0.169   3.770 

          0.764881        1.467      127.572        7.868   27.653        7.134   27.648        8.602   27.667   0.002   1.150 

          1.915203        1.467       79.970        9.335   27.682        8.602   27.667       10.069   27.682   0.003  -1.835 

          0.080178        0.000        0.000       10.787   27.683       10.787   27.683       10.787   27.683   0.000   0.060 

          0.140326        0.856       32.851       11.935   27.684       11.506   27.684       12.363   27.696   0.003   2.607 

          2.747108        0.856       63.842       12.791   27.708       12.363   27.696       13.219   27.714   0.001  -1.341 

          1.405727       15.189      949.760       20.815   27.821       13.220   27.714       28.409   28.049   0.030   1.599 

          3.004946       31.323      949.762       65.531   29.164       49.869   28.694       81.192   29.118   0.129  -3.298 

         -0.293021        2.387      236.661       82.386   29.115       81.192   29.118       83.579   29.099   0.003  -1.009 

         -1.301541        2.387      166.736       84.772   29.084       83.579   29.099       85.966   29.085   0.004   1.432 

          0.129981        0.000        0.000       86.685   29.086       86.685   29.086       86.685   29.086   0.000  -0.056 

          0.074307        0.949       40.093       87.877   29.087       87.403   29.087       88.352   29.076   0.003  -2.366 

         -2.291545        0.949       82.852       88.826   29.065       88.352   29.076       89.300   29.060   0.001   1.145 

         -1.146563       17.650      949.762       98.124   28.959       89.299   29.060      106.949   28.694   0.041  -1.858 

         -3.004946       57.080      949.760      156.949   27.191      128.409   28.049      185.489   28.049   0.429   6.010 

          3.004946                                                                            196.219   28.371 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   1: ROTONDA E 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       KV 950          27.620       0.0138 %  

             7.134       tg. salida      27.648       0.7649 %  



             7.134       tg. entrada     27.648       0.7649 %  

             8.602       tg. salida      27.667       1.9152 %  

             8.602       tg. entrada     27.667       1.9152 %  

            10.069       tg. salida      27.682       0.0802 %  

            10.787       tg. entrada     27.683       0.0802 %  

            10.787       tg. salida      27.683       0.1403 %  

            11.506       tg. entrada     27.684       0.1403 %  

            12.363       tg. salida      27.696       2.7471 %  

            12.363       tg. entrada     27.696       2.7471 %  

            13.219       tg. salida      27.714       1.4057 %  

            13.220       tg. entrada     27.714       1.4057 %  

            20.000       KV 950          27.833       2.1195 %  

            28.409       tg. salida      28.049       3.0049 %  

            40.000       Rampa           28.397       3.0049 %  

            49.869       tg. entrada     28.694       3.0049 %  

            60.000       KV -950         28.944       1.9383 %  

            78.409       Punto alto      29.122       0.0000 %  

            80.000       KV -950         29.121      -0.1675 %  

            81.192       tg. salida      29.118      -0.2930 %  

            81.192       tg. entrada     29.118      -0.2930 %  

            83.579       tg. salida      29.099      -1.3015 %  

            83.579       tg. entrada     29.099      -1.3015 %  

            85.749       Punto bajo      29.085       0.0000 %  

            85.966       tg. salida      29.085       0.1300 %  

            86.685       tg. entrada     29.086       0.1300 %  

            86.685       tg. salida      29.086       0.0743 %  

            87.403       tg. entrada     29.087       0.0743 %  

            87.433       Punto alto      29.087       0.0000 %  

            88.352       tg. salida      29.076      -2.2915 %  

            88.352       tg. entrada     29.076      -2.2915 %  

            89.300       tg. salida      29.060      -1.1466 %  

            89.299       tg. entrada     29.060      -1.1466 %  

           100.000       KV -950         28.877      -2.2733 %  

           106.949       tg. salida      28.694      -3.0049 %  

           120.000       Pendiente       28.302      -3.0049 %  

           128.409       tg. entrada     28.049      -3.0049 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   1: ROTONDA E 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           140.000       KV 950          27.771      -1.7846 %  

           156.949       Punto bajo      27.620       0.0000 %  

           157.080       KV 950          27.620       0.0137 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   2: ROTONDA O 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                        -42.540   31.748 

         -2.151298       44.964     1326.635       -9.329   31.034      -31.810   31.517       13.153   31.312   0.190   3.389 

          1.238000        0.500       29.564       13.406   31.315       13.156   31.312       13.656   31.322   0.001   1.691 

          2.929200        0.500       20.379       13.906   31.330       13.656   31.322       14.156   31.331   0.002  -2.453 

          0.475849        0.000        0.000       14.888   31.334       14.888   31.334       14.888   31.334   0.000   0.068 

          0.543763        0.728       32.159       15.990   31.340       15.626   31.338       16.353   31.351   0.002   2.263 

          2.806513        0.728       57.189       16.717   31.361       16.353   31.351       17.081   31.366   0.001  -1.272 

          1.534026        8.189     1326.635       21.175   31.429       17.081   31.366       25.269   31.517   0.006   0.617 

          2.151298       27.020     1326.630       60.240   32.270       46.730   31.979       73.750   32.285   0.069  -2.037 

          0.114522        4.048      432.602       75.774   32.287       73.750   32.285       77.798   32.271   0.005  -0.936 

         -0.821267        4.048      328.277       79.822   32.254       77.798   32.271       81.847   32.262   0.006   1.233 

          0.411912        0.000        0.000       82.584   32.266       82.584   32.266       82.584   32.266   0.000  -0.052 

          0.359889        1.110       52.149       83.871   32.270       83.316   32.268       84.426   32.260   0.003  -2.129 

         -1.769292        1.110      111.562       84.982   32.251       84.426   32.260       85.537   32.246   0.001   0.995 

         -0.774003       18.272     1326.630       94.673   32.176       85.537   32.246      103.809   31.979   0.031  -1.377 

         -2.151298       57.080     1326.635      153.809   30.903      125.269   31.517      182.349   31.517   0.307   4.303 



          2.151298                                                                            193.079   31.748 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   2: ROTONDA O 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       KV 1327         31.214       0.2465 %  

            13.153       tg. salida      31.312       1.2380 %  

            13.156       tg. entrada     31.312       1.2380 %  

            13.656       tg. salida      31.322       2.9292 %  

            13.656       tg. entrada     31.322       2.9292 %  

            14.156       tg. salida      31.331       0.4758 %  

            14.888       tg. entrada     31.334       0.4758 %  

            14.888       tg. salida      31.334       0.5438 %  

            15.626       tg. entrada     31.338       0.5438 %  

            16.353       tg. salida      31.351       2.8065 %  

            16.353       tg. entrada     31.351       2.8065 %  

            17.081       tg. salida      31.366       1.5340 %  

            17.081       tg. entrada     31.366       1.5340 %  

            20.000       KV 1327         31.414       1.7541 %  

            25.269       tg. salida      31.517       2.1513 %  

            40.000       Rampa           31.834       2.1513 %  

            46.730       tg. entrada     31.979       2.1513 %  

            60.000       KV -1327        32.198       1.1510 %  

            73.750       tg. salida      32.285       0.1145 %  

            73.750       tg. entrada     32.285       0.1145 %  

            74.246       Punto alto      32.285       0.0000 %  

            77.798       tg. salida      32.271      -0.8213 %  

            77.798       tg. entrada     32.271      -0.8213 %  

            80.000       KV 328          32.260      -0.1506 %  

            80.494       Punto bajo      32.260       0.0000 %  

            81.847       tg. salida      32.262       0.4119 %  

            82.584       tg. entrada     32.266       0.4119 %  

            82.584       tg. salida      32.266       0.3599 %  

            83.316       tg. entrada     32.268       0.3599 %  

            83.504       Punto alto      32.268       0.0000 %  

            84.426       tg. salida      32.260      -1.7693 %  



            84.426       tg. entrada     32.260      -1.7693 %  

            85.537       tg. salida      32.246      -0.7740 %  

            85.537       tg. entrada     32.246      -0.7740 %  

           100.000       KV -1327        32.055      -1.8642 %  

           103.809       tg. salida      31.979      -2.1513 %  

           120.000       Pendiente       31.631      -2.1513 %  

           125.269       tg. entrada     31.517      -2.1513 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   2: ROTONDA O 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           140.000       KV 1327         31.282      -1.0409 %  

           153.809       Punto bajo      31.210       0.0000 %  

           157.080       KV 1327         31.214       0.2465 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   3: RAMAL 1 

     

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   25.362 

          0.467513       33.132     2000.000       22.139   25.466        5.573   25.388       38.705   25.818   0.069   1.657 

          2.124107       30.251     1160.000       54.797   26.159       39.672   25.838       69.923   26.875   0.099   2.608 

          4.731914        9.577      760.000       76.206   27.173       71.418   26.946       80.995   27.339   0.015  -1.260 

          3.471800        7.643      470.832       87.174   27.553       83.352   27.421       90.995   27.624   0.016  -1.623 

          1.848550        1.001     5576.000       92.495   27.652       91.995   27.642       92.995   27.661   0.000  -0.018 

          1.830600        1.002     7053.971       93.495   27.670       92.994   27.661       93.996   27.679   0.000   0.014 

          1.844800                                                                             97.177   27.738 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   3: RAMAL 1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa           25.362       0.4675 %  

             5.573       tg. entrada     25.388       0.4675 %  

            20.000       KV 2000         25.508       1.1889 %  

            38.705       tg. salida      25.818       2.1241 %  

            39.672       tg. entrada     25.838       2.1241 %  

            40.000       KV 1160         25.845       2.1524 %  

            60.000       KV 1160         26.448       3.8765 %  

            69.923       tg. salida      26.875       4.7319 %  

            71.418       tg. entrada     26.946       4.7319 %  

            80.000       KV -760         27.304       3.6027 %  

            80.995       tg. salida      27.339       3.4718 %  

            83.352       tg. entrada     27.421       3.4718 %  

            90.995       tg. salida      27.624       1.8485 %  

            91.995       tg. entrada     27.642       1.8485 %  

            92.995       tg. salida      27.661       1.8306 %  

            92.994       tg. entrada     27.661       1.8306 %  

            93.996       tg. salida      27.679       1.8448 %  

            97.177       Rampa           27.738       1.8448 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   4: RAMAL 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   28.317 



         -0.719572        1.001      801.047        1.684   28.305        1.183   28.309        2.184   28.301   0.000  -0.125 

         -0.844500        1.000      449.503        2.684   28.296        2.184   28.301        3.184   28.293   0.000   0.223 

         -0.621987       12.500      338.745       10.434   28.248        4.184   28.287       16.684   27.979   0.058  -3.690 

         -4.312080       12.499    37848.554       22.934   27.709       16.684   27.979       29.183   27.442   0.001   0.033 

         -4.279056       50.028     1302.000       57.732   26.220       32.719   27.291       82.746   26.111   0.240   3.842 

         -0.436687                                                                             85.259   26.100 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   4: RAMAL 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       28.317      -0.7196 %  

             1.183       tg. entrada     28.309      -0.7196 %  

             2.184       tg. salida      28.301      -0.8445 %  

             2.184       tg. entrada     28.301      -0.8445 %  

             3.184       tg. salida      28.293      -0.6220 %  

             4.184       tg. entrada     28.287      -0.6220 %  

            16.684       tg. salida      27.979      -4.3121 %  

            16.684       tg. entrada     27.979      -4.3121 %  

            20.000       KV 37849        27.836      -4.3033 %  

            29.183       tg. salida      27.442      -4.2791 %  

            32.719       tg. entrada     27.291      -4.2791 %  

            40.000       KV 1302         26.999      -3.7198 %  

            60.000       KV 1302         26.409      -2.1837 %  

            80.000       KV 1302         26.126      -0.6476 %  

            82.746       tg. salida      26.111      -0.4367 %  

            85.259       Pendiente       26.100      -0.4367 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   5: RAMAL PONT B-23 (1) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          5.160   28.844 

          2.238755        1.000      483.640       11.262   28.981       10.763   28.970       11.762   28.993   0.000   0.207 

          2.445500        1.000      351.176       12.262   29.005       11.763   28.993       12.762   29.016   0.000  -0.285 

          2.160775        5.000      241.583       16.262   29.092       13.762   29.038       18.762   29.197   0.013   2.070 

          4.230440        5.000     1174.026       21.262   29.303       18.762   29.197       23.762   29.398   0.003  -0.426 

          3.804560       15.949     1160.000       31.737   29.702       23.763   29.398       39.712   29.895   0.027  -1.375 

          2.429630        9.839     2622.224       92.694   31.183       87.775   31.063       97.614   31.284   0.005  -0.375 

          2.054400                                                                             98.614   31.304 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   5: RAMAL PONT B-23 (1) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa           28.729       2.2388 %  

            10.763       tg. entrada     28.970       2.2388 %  

            11.762       tg. salida      28.993       2.4455 %  

            11.763       tg. entrada     28.993       2.4455 %  

            12.762       tg. salida      29.016       2.1608 %  

            13.762       tg. entrada     29.038       2.1608 %  

            18.762       tg. salida      29.197       4.2304 %  

            18.762       tg. entrada     29.197       4.2304 %  

            20.000       KV -1174        29.249       4.1250 %  

            23.762       tg. salida      29.398       3.8046 %  

            23.763       tg. entrada     29.398       3.8046 %  



            39.712       tg. salida      29.895       2.4296 %  

            40.000       Rampa           29.902       2.4296 %  

            60.000       Rampa           30.388       2.4296 %  

            80.000       Rampa           30.874       2.4296 %  

            87.775       tg. entrada     31.063       2.4296 %  

            97.614       tg. salida      31.284       2.0544 %  

           100.000       Rampa           31.333       2.0544 %  

           116.537       Rampa           31.673       2.0544 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   6: RAMAL 3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   25.992 

         -1.333118       90.059     2400.000       46.642   25.370        1.613   25.970       91.671   26.459   0.422   3.752 

          2.419325       58.784     2497.000      168.468   28.317      139.075   27.606      197.860   28.337   0.173  -2.354 

          0.065120        4.999     6638.986      200.360   28.338      197.860   28.337      202.859   28.338   0.000  -0.075 

         -0.010180        5.001     8905.474      205.360   28.338      202.859   28.338      207.860   28.339   0.000   0.056 

          0.045975        1.000      924.373      209.360   28.339      208.860   28.339      209.860   28.339   0.000  -0.108 

         -0.062200        1.000     1273.655      210.360   28.339      209.860   28.339      210.859   28.339   0.000   0.078 

          0.016300                                                                            213.642   28.339 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   6: RAMAL 3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       25.992      -1.3331 %  



             1.613       tg. entrada     25.970      -1.3331 %  

            20.000       KV 2400         25.796      -0.5670 %  

            33.608       Punto bajo      25.757       0.0000 %  

            40.000       KV 2400         25.766       0.2664 %  

            60.000       KV 2400         25.902       1.0997 %  

            80.000       KV 2400         26.205       1.9330 %  

            91.671       tg. salida      26.459       2.4193 %  

           100.000       Rampa           26.661       2.4193 %  

           120.000       Rampa           27.145       2.4193 %  

           139.075       tg. entrada     27.606       2.4193 %  

           140.000       KV -2497        27.628       2.3823 %  

           160.000       KV -2497        28.025       1.5813 %  

           180.000       KV -2497        28.261       0.7804 %  

           197.860       tg. salida      28.337       0.0651 %  

           197.860       tg. entrada     28.337       0.0651 %  

           200.000       KV -6639        28.338       0.0329 %  

           202.183       Punto alto      28.338       0.0000 %  

           202.859       tg. salida      28.338      -0.0102 %  

           202.859       tg. entrada     28.338      -0.0102 %  

           203.766       Punto bajo      28.338       0.0000 %  

           207.860       tg. salida      28.339       0.0460 %  

           208.860       tg. entrada     28.339       0.0460 %  

           209.285       Punto alto      28.339       0.0000 %  

           209.860       tg. salida      28.339      -0.0622 %  

           209.860       tg. entrada     28.339      -0.0622 %  

           210.652       Punto bajo      28.339       0.0000 %  

           210.859       tg. salida      28.339       0.0163 %  

           213.642       Rampa           28.339       0.0163 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   7: RAMAL 4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   29.628 

         -2.432749      112.784     1656.000      131.074   26.439       74.682   27.811      187.466   28.908   0.960   6.811 



          4.377889        4.324      700.000      244.553   31.407      242.391   31.312      246.715   31.488   0.003  -0.618 

          3.760200        9.955      695.007      251.693   31.675      246.715   31.488      256.670   31.791   0.018  -1.432 

          2.327775        1.000      175.319      258.215   31.827      257.715   31.815      258.715   31.842   0.001   0.570 

          2.898200        1.000      249.403      259.215   31.856      258.715   31.842      259.715   31.869   0.001  -0.401 

          2.497200                                                                            264.000   31.976 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   7: RAMAL 4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       29.628      -2.4327 %  

            20.000       Pendiente       29.141      -2.4327 %  

            40.000       Pendiente       28.654      -2.4327 %  

            60.000       Pendiente       28.168      -2.4327 %  

            74.682       tg. entrada     27.811      -2.4327 %  

            80.000       KV 1656         27.690      -2.1116 %  

           100.000       KV 1656         27.388      -0.9039 %  

           114.968       Punto bajo      27.321       0.0000 %  

           120.000       KV 1656         27.328       0.3038 %  

           140.000       KV 1656         27.510       1.5116 %  

           160.000       KV 1656         27.933       2.7193 %  

           180.000       KV 1656         28.598       3.9270 %  

           187.466       tg. salida      28.908       4.3779 %  

           200.000       Rampa           29.456       4.3779 %  

           220.000       Rampa           30.332       4.3779 %  

           240.000       Rampa           31.207       4.3779 %  

           242.391       tg. entrada     31.312       4.3779 %  

           246.715       tg. salida      31.488       3.7602 %  

           246.715       tg. entrada     31.488       3.7602 %  

           256.670       tg. salida      31.791       2.3278 %  

           257.715       tg. entrada     31.815       2.3278 %  

           258.715       tg. salida      31.842       2.8982 %  

           258.715       tg. entrada     31.842       2.8982 %  

           259.715       tg. salida      31.869       2.4972 %  

           260.000       Rampa           31.876       2.4972 %  

           261.947       Rampa           31.924       2.4972 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   8: RAMAL PONT RIU LLOBREGAT 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   31.994 

          2.471261        1.000      415.717        2.962   32.067        2.462   32.055        3.462   32.081   0.000   0.241 

          2.711800        1.000      306.481        3.962   32.094        3.462   32.081        4.462   32.106   0.000  -0.326 

          2.385525        5.004      937.118        7.964   32.190        5.462   32.130       10.466   32.236   0.003  -0.534 

          1.851576                                                                             74.145   33.415 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   8: RAMAL PONT RIU LLOBREGAT 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa           31.994       2.4713 %  

             2.462       tg. entrada     32.055       2.4713 %  

             3.462       tg. salida      32.081       2.7118 %  

             3.462       tg. entrada     32.081       2.7118 %  

             4.462       tg. salida      32.106       2.3855 %  

             5.462       tg. entrada     32.130       2.3855 %  

            10.466       tg. salida      32.236       1.8516 %  

            20.000       Rampa           32.412       1.8516 %  

            40.000       Rampa           32.783       1.8516 %  

            60.000       Rampa           33.153       1.8516 %  

            74.145       Rampa           33.415       1.8516 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   9: RAMAL 5 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   31.356 

         -1.669086        1.000      273.785        2.785   31.309        2.285   31.318        3.285   31.299   0.000  -0.365 

         -2.034300        1.000      167.197        3.785   31.289        3.285   31.299        4.285   31.282   0.001   0.598 

         -1.436250        9.341      931.662       10.614   31.191        5.944   31.258       15.285   31.077   0.012  -1.003 

         -2.438840        3.468      814.974       17.019   31.035       15.285   31.077       18.753   30.985   0.002  -0.426 

         -2.864391                                                                            173.610   26.549 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:   9: RAMAL 5 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       31.356      -1.6691 %  

             2.285       tg. entrada     31.318      -1.6691 %  

             3.285       tg. salida      31.299      -2.0343 %  

             3.285       tg. entrada     31.299      -2.0343 %  

             4.285       tg. salida      31.282      -1.4363 %  

             5.944       tg. entrada     31.258      -1.4363 %  

            15.285       tg. salida      31.077      -2.4388 %  

            15.285       tg. entrada     31.077      -2.4388 %  

            18.753       tg. salida      30.985      -2.8644 %  

            20.000       Pendiente       30.949      -2.8644 %  

            40.000       Pendiente       30.376      -2.8644 %  

            60.000       Pendiente       29.804      -2.8644 %  

            80.000       Pendiente       29.231      -2.8644 %  



           100.000       Pendiente       28.658      -2.8644 %  

           120.000       Pendiente       28.085      -2.8644 %  

           140.000       Pendiente       27.512      -2.8644 %  

           160.000       Pendiente       26.939      -2.8644 %  

           173.610       Pendiente       26.549      -2.8644 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  10: RAMAL PONT B-23 (2) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   29.009 

          1.841127        0.999     6694.340        3.439   29.072        2.940   29.063        3.939   29.082   0.000  -0.015 

          1.826200        1.000     5276.576        4.439   29.091        3.939   29.082        4.939   29.100   0.000   0.019 

          1.845150        7.571      254.796       12.154   29.233        8.368   29.163       15.939   29.415   0.028   2.971 

          4.816560        9.939      450.000       22.349   29.724       17.379   29.485       27.318   29.854   0.027  -2.209 

          2.607852       26.311     5000.000       51.735   30.490       38.579   30.147       64.890   30.764   0.017  -0.526 

          2.081633        5.856     1500.000       79.993   31.079       77.065   31.018       82.921   31.151   0.003   0.390 

          2.472000        5.000     1070.352       85.421   31.213       82.921   31.151       87.921   31.286   0.003   0.467 

          2.939140        5.000     1512.488       90.421   31.360       87.921   31.286       92.921   31.425   0.002  -0.331 

          2.608550        1.000       71.486       94.421   31.464       93.921   31.451       94.921   31.484   0.002   1.399 

          4.007400        1.000       97.264       95.421   31.504       94.921   31.484       95.921   31.519   0.001  -1.028 

          2.979400        0.000       97.337       95.921   31.519       95.921   31.519       95.921   31.519   0.000  -0.000 

          2.979200        0.001       97.401       95.921   31.519       95.920   31.519       95.922   31.519   0.000   0.001 

          2.980400                                                                            102.960   31.729 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  EJE:  10: RAMAL PONT B-23 (2) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 



        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa           29.009       1.8411 %  

             2.940       tg. entrada     29.063       1.8411 %  

             3.939       tg. salida      29.082       1.8262 %  

             3.939       tg. entrada     29.082       1.8262 %  

             4.939       tg. salida      29.100       1.8452 %  

             8.368       tg. entrada     29.163       1.8452 %  

            15.939       tg. salida      29.415       4.8166 %  

            17.379       tg. entrada     29.485       4.8166 %  

            20.000       KV -450         29.603       4.2342 %  

            27.318       tg. salida      29.854       2.6079 %  

            38.579       tg. entrada     30.147       2.6079 %  

            40.000       KV -5000        30.184       2.5794 %  

            60.000       KV -5000        30.660       2.1794 %  

            64.890       tg. salida      30.764       2.0816 %  

            77.065       tg. entrada     31.018       2.0816 %  

            80.000       KV 1500         31.082       2.2773 %  

            82.921       tg. salida      31.151       2.4720 %  

            82.921       tg. entrada     31.151       2.4720 %  

            87.921       tg. salida      31.286       2.9391 %  

            87.921       tg. entrada     31.286       2.9391 %  

            92.921       tg. salida      31.425       2.6085 %  

            93.921       tg. entrada     31.451       2.6085 %  

            94.921       tg. salida      31.484       4.0074 %  

            94.921       tg. entrada     31.484       4.0074 %  

            95.921       tg. salida      31.519       2.9794 %  

            95.921       tg. entrada     31.519       2.9794 %  

            95.921       tg. salida      31.519       2.9792 %  

            95.920       tg. entrada     31.519       2.9792 %  

            95.922       tg. salida      31.519       2.9804 %  

           100.000       Rampa           31.641       2.9804 %  

           104.929       Rampa           31.788       2.9804 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   3-1 DA: Acuerdo del eje 3 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 



       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   26.768 

          4.463853        5.350      723.641        2.675   26.888        0.000   26.768        5.350   27.027   0.005   0.739 

          5.203118        0.000        0.000        5.350   27.027        5.350   27.027        5.350   27.027   0.000  -0.143 

          5.060538       10.213      829.562       10.456   27.285        5.350   27.027       15.563   27.481   0.016  -1.231 

          3.829414        0.000        0.000       15.563   27.481       15.563   27.481       15.563   27.481   0.000   0.053 

          3.882130        0.000        0.000       16.049   27.500       16.049   27.500       16.049   27.500   0.000   0.001 

          3.882988        2.212       22.567       17.156   27.543       16.050   27.500       18.262   27.477   0.027  -9.802 

         -5.919419        3.319       22.106       19.924   27.379       18.264   27.477       21.583   27.530   0.062  15.015 

          9.095234        0.000        0.000       21.584   27.530       21.584   27.530       21.584   27.530   0.000   0.120 

          9.214819        0.549       23.569       21.859   27.555       21.584   27.530       22.133   27.574   0.002  -2.331 

          6.884233        0.000        0.000       22.133   27.574       22.133   27.574       22.133   27.574   0.000   0.757 

          7.641227        0.363       94.168       22.315   27.588       22.133   27.574       22.497   27.602   0.000   0.386 

          8.026892        0.000        0.000       22.497   27.602       22.497   27.602       22.497   27.602   0.000  -1.604 

          6.422909        1.549       25.970       23.271   27.652       22.497   27.602       24.045   27.656   0.012  -5.963 

          0.459758        0.000        0.000       24.045   27.656       24.045   27.656       24.045   27.656   0.000   1.271 

          1.730983        0.692       20.604       24.392   27.662       24.046   27.656       24.738   27.679   0.003   3.359 

          5.090377        0.000        0.000       24.738   27.679       24.738   27.679       24.738   27.679   0.000  -1.672 

          3.418862        3.052      154.113       26.264   27.732       24.738   27.679       27.790   27.753   0.008  -1.981 

          1.438352        0.000        0.000       27.790   27.753       27.790   27.753       27.790   27.753   0.000   0.327 

          1.765776                                                                             28.273   27.762 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   3-1 DA: Acuerdo del eje 3 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa           26.768       4.4639 %  

             0.000       tg. entrada     26.768       4.4639 %  

             5.350       tg. salida      27.027       5.2031 %  

             5.350       tg. entrada     27.027       5.2031 %  

             5.350       tg. salida      27.027       5.0605 %  

             5.350       tg. entrada     27.027       5.0605 %  

            15.563       tg. salida      27.481       3.8294 %  



            15.563       tg. entrada     27.481       3.8294 %  

            15.563       tg. salida      27.481       3.8821 %  

            16.049       tg. entrada     27.500       3.8821 %  

            16.049       tg. salida      27.500       3.8830 %  

            16.050       tg. entrada     27.500       3.8830 %  

            16.926       Punto alto      27.517       0.0000 %  

            18.262       tg. salida      27.477      -5.9194 %  

            18.264       tg. entrada     27.477      -5.9194 %  

            19.573       Punto bajo      27.438       0.0000 %  

            20.000       KV 22           27.442       1.9338 %  

            21.583       tg. salida      27.530       9.0952 %  

            21.584       tg. entrada     27.530       9.0952 %  

            21.584       tg. salida      27.530       9.2148 %  

            21.584       tg. entrada     27.530       9.2148 %  

            22.133       tg. salida      27.574       6.8842 %  

            22.133       tg. entrada     27.574       6.8842 %  

            22.133       tg. salida      27.574       7.6412 %  

            22.133       tg. entrada     27.574       7.6412 %  

            22.497       tg. salida      27.602       8.0269 %  

            22.497       tg. entrada     27.602       8.0269 %  

            22.497       tg. salida      27.602       6.4229 %  

            22.497       tg. entrada     27.602       6.4229 %  

            24.045       tg. salida      27.656       0.4598 %  

            24.045       tg. entrada     27.656       0.4598 %  

            24.045       tg. salida      27.656       1.7310 %  

            24.046       tg. entrada     27.656       1.7310 %  

            24.738       tg. salida      27.679       5.0904 %  

            24.738       tg. entrada     27.679       5.0904 %  

            24.738       tg. salida      27.679       3.4189 %  

            24.738       tg. entrada     27.679       3.4189 %  

            27.790       tg. salida      27.753       1.4384 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   3-1 DA: Acuerdo del eje 3 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            27.790       tg. entrada     27.753       1.4384 %  

            27.790       tg. salida      27.753       1.7658 %  

            28.273       Rampa           27.762       1.7658 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   3-1 IA: Acuerdo del eje 3 cruce 1001 posicion IA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   27.672 

         -0.911409        7.897      628.597        3.948   27.636       -0.000   27.672        7.897   27.550   0.012  -1.256 

         -2.167709        0.000        0.000        7.897   27.550        7.897   27.550        7.897   27.550   0.000  -0.151 

         -2.318314        3.298      517.394        9.547   27.512        7.898   27.550       11.196   27.463   0.003  -0.638 

         -2.955817        4.941    23049.592       13.673   27.390       11.202   27.463       16.143   27.318   0.000   0.021 

         -2.934381        0.000        0.000       16.148   27.317       16.148   27.317       16.148   27.317   0.000   0.162 

         -2.772344       10.680      586.819       21.488   27.169       16.148   27.317       26.829   26.924   0.024  -1.820 

         -4.592371        0.000        0.000       26.829   26.924       26.829   26.924       26.829   26.924   0.000  -0.054 

         -4.646866                                                                             27.314   26.902 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   3-1 IA: Acuerdo del eje 3 cruce 1001 posicion IA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       KV -629         27.672      -0.9114 %  

             7.897       tg. salida      27.550      -2.1677 %  

             7.897       tg. entrada     27.550      -2.1677 %  

             7.897       tg. salida      27.550      -2.3183 %  

             7.898       tg. entrada     27.550      -2.3183 %  

            11.196       tg. salida      27.463      -2.9558 %  

            11.202       tg. entrada     27.463      -2.9558 %  

            16.143       tg. salida      27.318      -2.9344 %  

            16.148       tg. entrada     27.317      -2.9344 %  

            16.148       tg. salida      27.317      -2.7723 %  

            16.148       tg. entrada     27.317      -2.7723 %  

            20.000       KV -587         27.198      -3.4287 %  

            26.829       tg. salida      26.924      -4.5924 %  

            26.829       tg. entrada     26.924      -4.5924 %  

            26.829       tg. salida      26.924      -4.6469 %  

            27.314       Pendiente       26.902      -4.6469 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   4-1 DP: Acuerdo del eje 4 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   27.855 



          1.392856        7.586      224.828        3.793   27.908        0.000   27.855        7.586   28.089   0.032   3.374 

          4.767038        0.000        0.000        7.586   28.089        7.586   28.089        7.586   28.089   0.000   1.337 

          6.103541        0.545       22.896        7.859   28.106        7.586   28.089        8.131   28.129   0.002   2.380 

          8.483616        0.000        0.000        8.131   28.129        8.131   28.129        8.131   28.129   0.000  -0.543 

          7.941073        1.961       22.423        9.113   28.207        8.132   28.129       10.093   28.199   0.021  -8.747 

         -0.806075        0.000        0.000       11.840   28.185       11.840   28.185       11.840   28.185   0.000  -0.227 

         -1.033470        3.794      326.225       13.737   28.165       11.840   28.185       15.634   28.123   0.006  -1.163 

         -2.196414        0.000        0.000       15.634   28.123       15.634   28.123       15.634   28.123   0.000  -0.021 

         -2.217712                                                                             16.582   28.102 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   4-1 DP: Acuerdo del eje 4 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa           27.855       1.3929 %  

             0.000       tg. entrada     27.855       1.3929 %  

             7.586       tg. salida      28.089       4.7670 %  

             7.586       tg. entrada     28.089       4.7670 %  

             7.586       tg. salida      28.089       6.1035 %  

             7.586       tg. entrada     28.089       6.1035 %  

             8.131       tg. salida      28.129       8.4836 %  

             8.131       tg. entrada     28.129       8.4836 %  

             8.131       tg. salida      28.129       7.9411 %  

             8.132       tg. entrada     28.129       7.9411 %  

             9.913       Punto alto      28.199       0.0000 %  

            10.093       tg. salida      28.199      -0.8061 %  

            11.840       tg. entrada     28.185      -0.8061 %  

            11.840       tg. salida      28.185      -1.0335 %  

            11.840       tg. entrada     28.185      -1.0335 %  

            15.634       tg. salida      28.123      -2.1964 %  

            15.634       tg. entrada     28.123      -2.1964 %  

            15.634       tg. salida      28.123      -2.2177 %  

            16.582       Pendiente       28.102      -2.2177 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-2 IA: Acuerdo del eje 5 cruce 1001 posicion IA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   31.215 

         -0.256535        0.983      876.892        0.491   31.214       -0.001   31.215        0.982   31.212   0.000  -0.112 

         -0.368604        0.000        0.000        0.982   31.212        0.982   31.212        0.982   31.212   0.000   0.001 

         -0.367326        0.969      898.761        1.466   31.210        0.982   31.212        1.951   31.208   0.000  -0.108 

         -0.475193        0.000        0.000        1.951   31.208        1.951   31.208        1.951   31.208   0.000  -0.000 

         -0.475556        0.946      821.244        2.425   31.205        1.952   31.208        2.897   31.203   0.000  -0.115 

         -0.590696        0.000        0.000        2.898   31.203        2.898   31.203        2.898   31.203   0.000   0.001 

         -0.589555        0.914      744.325        3.355   31.200        2.898   31.203        3.812   31.197   0.000  -0.123 

         -0.712370        0.000        0.000        3.812   31.197        3.812   31.197        3.812   31.197   0.000   0.001 

         -0.711027        0.871      667.312        4.247   31.194        3.812   31.197        4.683   31.190   0.000  -0.131 

         -0.841537        0.000        0.000        4.683   31.190        4.683   31.190        4.683   31.190   0.000  -0.000 

         -0.841597        0.824      594.206        5.095   31.186        4.683   31.190        5.507   31.182   0.000  -0.139 

         -0.980242        0.000        0.000        5.507   31.182        5.507   31.182        5.507   31.182   0.000   0.000 

         -0.979904        0.770      509.701        5.892   31.179        5.507   31.182        6.277   31.174   0.000  -0.151 

         -1.130977        0.000        0.000        6.278   31.174        6.278   31.174        6.278   31.174   0.000   0.001 

         -1.129643        0.715      436.281        6.635   31.170        6.277   31.174        6.992   31.166   0.000  -0.164 

         -1.293461        0.000        0.000        6.992   31.166        6.992   31.166        6.992   31.166   0.000   0.001 

         -1.292212        0.656      369.546        7.320   31.161        6.992   31.166        7.648   31.157   0.000  -0.178 

         -1.469849        0.000        0.000        7.648   31.157        7.648   31.157        7.648   31.157   0.000   0.001 

         -1.469060        0.598      312.205        7.947   31.152        7.649   31.157        8.246   31.147   0.000  -0.191 

         -1.660546        0.000        0.000        8.247   31.147        8.247   31.147        8.247   31.147   0.000  -0.001 

         -1.661747        0.541      259.646        8.517   31.143        8.247   31.147        8.788   31.138   0.000  -0.208 

         -1.870119        0.000        0.000        8.788   31.138        8.788   31.138        8.788   31.138   0.000  -0.002 

         -1.872063        0.486      211.603        9.031   31.133        8.788   31.138        9.274   31.128   0.000  -0.230 

         -2.101698        0.000        0.000        9.274   31.128        9.274   31.128        9.274   31.128   0.000   0.001 

         -2.101071        0.433      168.553        9.491   31.123        9.274   31.128        9.707   31.118   0.000  -0.257 

         -2.357931        0.000        0.000        9.707   31.118        9.707   31.118        9.707   31.118   0.000   0.000 

         -2.357758        0.382      134.611        9.898   31.114        9.707   31.118       10.089   31.109   0.000  -0.284 

         -2.641693        0.000        0.000       10.089   31.109       10.089   31.109       10.089   31.109   0.000  -0.075 

         -2.717078        0.000        0.000       10.263   31.104       10.263   31.104       10.263   31.104   0.000   0.000 

         -2.716944        1.878      181.523       11.203   31.079       10.264   31.104       12.142   31.043   0.002  -1.035 



         -3.751763        4.385      227.158       14.337   30.961       12.144   31.043       16.530   30.921   0.011   1.931 

         -1.821183        0.000        0.000       16.531   30.921       16.531   30.921       16.531   30.921   0.000  -0.017 

         -1.838681        0.982     1417.046       17.022   30.912       16.531   30.921       17.512   30.903   0.000  -0.069 

         -1.907954        0.000        0.000       17.513   30.903       17.513   30.903       17.513   30.903   0.000   0.002 

         -1.906320        0.982     2937.414       18.003   30.893       17.513   30.903       18.494   30.884   0.000  -0.033 

         -1.939736        0.982     2938.108       18.985   30.874       18.494   30.884       19.476   30.865   0.000  -0.033 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-2 IA: Acuerdo del eje 5 cruce 1001 posicion IA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

         -1.973144        0.000        0.000       19.476   30.865       19.476   30.865       19.476   30.865   0.000  -0.000 

         -1.973352        0.976     2975.106       19.967   30.855       19.479   30.864       20.455   30.845   0.000  -0.033 

         -2.006149        0.000        0.000       20.458   30.845       20.458   30.845       20.458   30.845   0.000   0.000 

         -2.005741        0.982     2938.827       20.948   30.835       20.457   30.845       21.439   30.825   0.000  -0.033 

         -2.039157        0.981     3087.961       21.930   30.815       21.439   30.825       22.421   30.805   0.000  -0.032 

         -2.070940        0.000        0.000       22.421   30.805       22.421   30.805       22.421   30.805   0.000   0.005 

         -2.065638        0.985     1684.539       22.912   30.795       22.419   30.805       23.404   30.784   0.000  -0.058 

         -2.124114        0.000        0.000       23.403   30.784       23.403   30.784       23.403   30.784   0.000  -0.002 

         -2.126355        0.985     1534.339       23.893   30.774       23.401   30.784       24.386   30.763   0.000  -0.064 

         -2.190526        0.000        0.000       24.384   30.763       24.384   30.763       24.384   30.763   0.000   0.000 

         -2.190119        0.985     1554.354       24.875   30.752       24.383   30.763       25.368   30.741   0.000  -0.063 

         -2.253479        0.000        0.000       25.366   30.741       25.366   30.741       25.366   30.741   0.000   0.000 

         -2.253280        0.978     1617.190       25.857   30.730       25.368   30.741       26.346   30.719   0.000  -0.061 

         -2.313784        0.982     1673.358       26.838   30.708       26.348   30.719       27.329   30.696   0.000  -0.059 

         -2.372464        0.000        0.000       27.329   30.696       27.329   30.696       27.329   30.696   0.000  -0.014 

         -2.386929        0.000        0.000       27.820   30.684       27.820   30.684       27.820   30.684   0.000  -0.029 

         -2.415854                                                                             28.311   30.672 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-2 IA: Acuerdo del eje 5 cruce 1001 posicion IA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       KV -877         31.215      -0.2566 %  

             0.982       tg. salida      31.212      -0.3686 %  

             0.982       tg. entrada     31.212      -0.3686 %  

             0.982       tg. salida      31.212      -0.3673 %  

             0.982       tg. entrada     31.212      -0.3673 %  

             1.951       tg. salida      31.208      -0.4752 %  

             1.951       tg. entrada     31.208      -0.4752 %  

             1.951       tg. salida      31.208      -0.4756 %  

             1.952       tg. entrada     31.208      -0.4756 %  

             2.897       tg. salida      31.203      -0.5907 %  

             2.898       tg. entrada     31.203      -0.5907 %  

             2.898       tg. salida      31.203      -0.5896 %  

             2.898       tg. entrada     31.203      -0.5896 %  

             3.812       tg. salida      31.197      -0.7124 %  

             3.812       tg. entrada     31.197      -0.7124 %  

             3.812       tg. salida      31.197      -0.7110 %  

             3.812       tg. entrada     31.197      -0.7110 %  

             4.683       tg. salida      31.190      -0.8415 %  

             4.683       tg. entrada     31.190      -0.8415 %  

             4.683       tg. salida      31.190      -0.8416 %  

             4.683       tg. entrada     31.190      -0.8416 %  

             5.507       tg. salida      31.182      -0.9802 %  

             5.507       tg. entrada     31.182      -0.9802 %  

             5.507       tg. salida      31.182      -0.9799 %  

             5.507       tg. entrada     31.182      -0.9799 %  

             6.277       tg. salida      31.174      -1.1310 %  

             6.278       tg. entrada     31.174      -1.1310 %  

             6.278       tg. salida      31.174      -1.1296 %  

             6.277       tg. entrada     31.174      -1.1296 %  

             6.992       tg. salida      31.166      -1.2935 %  

             6.992       tg. entrada     31.166      -1.2935 %  

             6.992       tg. salida      31.166      -1.2922 %  

             6.992       tg. entrada     31.166      -1.2922 %  



             7.648       tg. salida      31.157      -1.4698 %  

             7.648       tg. entrada     31.157      -1.4698 %  

             7.648       tg. salida      31.157      -1.4691 %  

             7.649       tg. entrada     31.157      -1.4691 %  

             8.246       tg. salida      31.147      -1.6605 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-2 IA: Acuerdo del eje 5 cruce 1001 posicion IA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             8.247       tg. entrada     31.147      -1.6605 %  

             8.247       tg. salida      31.147      -1.6617 %  

             8.247       tg. entrada     31.147      -1.6617 %  

             8.788       tg. salida      31.138      -1.8701 %  

             8.788       tg. entrada     31.138      -1.8701 %  

             8.788       tg. salida      31.138      -1.8721 %  

             8.788       tg. entrada     31.138      -1.8721 %  

             9.274       tg. salida      31.128      -2.1017 %  

             9.274       tg. entrada     31.128      -2.1017 %  

             9.274       tg. salida      31.128      -2.1011 %  

             9.274       tg. entrada     31.128      -2.1011 %  

             9.707       tg. salida      31.118      -2.3579 %  

             9.707       tg. entrada     31.118      -2.3579 %  

             9.707       tg. salida      31.118      -2.3578 %  

             9.707       tg. entrada     31.118      -2.3578 %  

            10.089       tg. salida      31.109      -2.6417 %  

            10.089       tg. entrada     31.109      -2.6417 %  

            10.089       tg. salida      31.109      -2.7171 %  

            10.263       tg. entrada     31.104      -2.7171 %  

            10.263       tg. salida      31.104      -2.7169 %  

            10.264       tg. entrada     31.104      -2.7169 %  

            12.142       tg. salida      31.043      -3.7518 %  

            12.144       tg. entrada     31.043      -3.7518 %  

            16.530       tg. salida      30.921      -1.8212 %  

            16.531       tg. entrada     30.921      -1.8212 %  

            16.531       tg. salida      30.921      -1.8387 %  



            16.531       tg. entrada     30.921      -1.8387 %  

            17.512       tg. salida      30.903      -1.9080 %  

            17.513       tg. entrada     30.903      -1.9080 %  

            17.513       tg. salida      30.903      -1.9063 %  

            17.513       tg. entrada     30.903      -1.9063 %  

            18.494       tg. salida      30.884      -1.9397 %  

            18.494       tg. entrada     30.884      -1.9397 %  

            19.476       tg. salida      30.865      -1.9731 %  

            19.476       tg. entrada     30.865      -1.9731 %  

            19.476       tg. salida      30.865      -1.9734 %  

            19.479       tg. entrada     30.864      -1.9734 %  

            20.000       KV -2975        30.854      -1.9909 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-2 IA: Acuerdo del eje 5 cruce 1001 posicion IA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            20.455       tg. salida      30.845      -2.0061 %  

            20.458       tg. entrada     30.845      -2.0061 %  

            20.458       tg. salida      30.845      -2.0057 %  

            20.457       tg. entrada     30.845      -2.0057 %  

            21.439       tg. salida      30.825      -2.0392 %  

            21.439       tg. entrada     30.825      -2.0392 %  

            22.421       tg. salida      30.805      -2.0709 %  

            22.421       tg. entrada     30.805      -2.0709 %  

            22.421       tg. salida      30.805      -2.0656 %  

            22.419       tg. entrada     30.805      -2.0656 %  

            23.404       tg. salida      30.784      -2.1241 %  

            23.403       tg. entrada     30.784      -2.1241 %  

            23.403       tg. salida      30.784      -2.1264 %  

            23.401       tg. entrada     30.784      -2.1264 %  

            24.386       tg. salida      30.763      -2.1905 %  

            24.384       tg. entrada     30.763      -2.1905 %  

            24.384       tg. salida      30.763      -2.1901 %  

            24.383       tg. entrada     30.763      -2.1901 %  

            25.368       tg. salida      30.741      -2.2535 %  



            25.366       tg. entrada     30.741      -2.2535 %  

            25.366       tg. salida      30.741      -2.2533 %  

            25.368       tg. entrada     30.741      -2.2533 %  

            26.346       tg. salida      30.719      -2.3138 %  

            26.348       tg. entrada     30.719      -2.3138 %  

            27.329       tg. salida      30.696      -2.3725 %  

            27.329       tg. entrada     30.696      -2.3725 %  

            27.329       tg. salida      30.696      -2.3869 %  

            27.820       tg. entrada     30.684      -2.3869 %  

            27.820       tg. salida      30.684      -2.4159 %  

            28.311       Pendiente       30.672      -2.4159 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-1 IP: Acuerdo del eje 5 cruce 1002 posicion IP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   29.523 

         -3.175243        0.981      635.898        0.491   29.508        0.001   29.523        0.981   29.491   0.000  -0.154 

         -3.329443        0.000        0.000        0.982   29.491        0.982   29.491        0.982   29.491   0.000  -0.001 

         -3.330054        0.982      651.366        1.473   29.475        0.982   29.491        1.964   29.458   0.000  -0.151 

         -3.480790        0.000        0.000        1.964   29.458        1.964   29.458        1.964   29.458   0.000   0.001 

         -3.479772        0.983      671.324        2.455   29.441        1.963   29.458        2.946   29.423   0.000  -0.146 

         -3.626231        0.980      710.930        3.436   29.405        2.946   29.423        3.927   29.387   0.000  -0.138 

         -3.764134        0.000        0.000        3.927   29.387        3.927   29.387        3.927   29.387   0.000  -0.004 

         -3.768412        0.984      909.454        4.418   29.368        3.926   29.387        4.910   29.349   0.000  -0.108 

         -3.876575        0.000        0.000        4.909   29.349        4.909   29.349        4.909   29.349   0.000   0.002 

         -3.874335        0.984      937.764        5.400   29.330        4.908   29.349        5.892   29.311   0.000  -0.105 

         -3.979239        0.000        0.000        5.891   29.311        5.891   29.311        5.891   29.311   0.000   0.001 

         -3.978424        0.980      960.181        6.382   29.291        5.892   29.311        6.872   29.271   0.000  -0.102 

         -4.080477        0.000        0.000        6.873   29.271        6.873   29.271        6.873   29.271   0.000   0.000 

         -4.080273        0.982      995.890        7.364   29.251        6.873   29.271        7.855   29.231   0.000  -0.099 

         -4.178863        0.000        0.000        7.855   29.231        7.855   29.231        7.855   29.231   0.000  -0.001 

         -4.179474        0.984     1016.900        8.346   29.210        7.854   29.231        8.838   29.189   0.000  -0.097 

         -4.276231        0.000        0.000        8.837   29.189        8.837   29.189        8.837   29.189   0.000  -0.024 



         -4.300471        0.000        0.000        9.328   29.168        9.328   29.168        9.328   29.168   0.000  -0.048 

         -4.348340        3.165      109.981       10.911   29.099        9.329   29.168       12.494   29.076   0.011   2.878 

         -1.470380        3.165      169.776       14.078   29.053       12.496   29.076       15.661   29.000   0.007  -1.864 

         -3.334744        0.000        0.000       15.662   29.000       15.662   29.000       15.662   29.000   0.000  -0.016 

         -3.350865        0.495      747.553       15.911   28.991       15.663   29.000       16.159   28.983   0.000   0.066 

         -3.284606        0.000        0.000       16.160   28.983       16.160   28.983       16.160   28.983   0.000  -0.001 

         -3.285245        0.539      926.983       16.430   28.974       16.160   28.983       16.699   28.966   0.000   0.058 

         -3.227050        0.000        0.000       16.700   28.966       16.700   28.966       16.700   28.966   0.000  -0.002 

         -3.228750        0.582     1173.515       16.990   28.956       16.699   28.966       17.281   28.947   0.000   0.050 

         -3.179172        0.000        0.000       17.280   28.947       17.280   28.947       17.280   28.947   0.000  -0.001 

         -3.180079        0.623     1550.841       17.591   28.937       17.280   28.947       17.903   28.927   0.000   0.040 

         -3.139900        0.000        0.000       17.902   28.927       17.902   28.927       17.902   28.927   0.000   0.000 

         -3.139402        0.661     2066.166       18.234   28.917       17.903   28.927       18.564   28.907   0.000   0.032 

         -3.107420        0.000        0.000       18.565   28.907       18.565   28.907       18.565   28.907   0.000  -0.001 

         -3.108186        0.703     2682.942       18.916   28.896       18.565   28.907       19.268   28.885   0.000   0.026 

         -3.081995        0.000        0.000       19.268   28.885       19.268   28.885       19.268   28.885   0.000  -0.001 

         -3.082788        0.752     4037.379       19.638   28.874       19.263   28.885       20.014   28.862   0.000   0.019 

         -3.064173        0.000        0.000       20.009   28.862       20.009   28.862       20.009   28.862   0.000   0.028 

         -3.036642        0.771      737.642       20.395   28.850       20.009   28.862       20.780   28.838   0.000  -0.104 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-1 IP: Acuerdo del eje 5 cruce 1002 posicion IP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

         -3.141113        0.000        0.000       20.781   28.838       20.781   28.838       20.781   28.838   0.000  -0.169 

         -3.310299        0.768      514.972       21.165   28.826       20.781   28.838       21.549   28.813   0.000   0.149 

         -3.161206        0.000        0.000       21.549   28.813       21.549   28.813       21.549   28.813   0.000  -0.000 

         -3.161497        0.836      772.729       21.966   28.800       21.548   28.813       22.384   28.788   0.000   0.108 

         -3.053340        0.000        0.000       22.383   28.788       22.383   28.788       22.383   28.788   0.000  -0.001 

         -3.054149        0.894     1360.681       22.829   28.774       22.383   28.788       23.276   28.761   0.000   0.066 

         -2.988480        0.000        0.000       23.276   28.761       23.276   28.761       23.276   28.761   0.000  -0.000 

         -2.988811        0.945     4358.147       23.746   28.747       23.273   28.761       24.218   28.732   0.000   0.022 

         -2.967117        0.000        0.000       24.216   28.733       24.216   28.733       24.216   28.733   0.000   0.000 

         -2.966924        0.972     3615.897       24.703   28.718       24.217   28.733       25.189   28.704   0.000  -0.027 



         -2.993801        0.000        0.000       25.191   28.704       25.191   28.704       25.191   28.704   0.000  -0.016 

         -3.009499        0.000        0.000       25.686   28.689       25.686   28.689       25.686   28.689   0.000   0.002 

         -3.007230                                                                             26.183   28.674 

 

 

  Istram V.12.05.05.20 EDUCACIONAL 2000                                                                             pagina  15 

  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-1 IP: Acuerdo del eje 5 cruce 1002 posicion IP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       29.523      -3.1752 %  

             0.001       tg. entrada     29.523      -3.1752 %  

             0.981       tg. salida      29.491      -3.3294 %  

             0.982       tg. entrada     29.491      -3.3294 %  

             0.982       tg. salida      29.491      -3.3301 %  

             0.982       tg. entrada     29.491      -3.3301 %  

             1.964       tg. salida      29.458      -3.4808 %  

             1.964       tg. entrada     29.458      -3.4808 %  

             1.964       tg. salida      29.458      -3.4798 %  

             1.963       tg. entrada     29.458      -3.4798 %  

             2.946       tg. salida      29.423      -3.6262 %  

             2.946       tg. entrada     29.423      -3.6262 %  

             3.927       tg. salida      29.387      -3.7641 %  

             3.927       tg. entrada     29.387      -3.7641 %  

             3.927       tg. salida      29.387      -3.7684 %  

             3.926       tg. entrada     29.387      -3.7684 %  

             4.910       tg. salida      29.349      -3.8766 %  

             4.909       tg. entrada     29.349      -3.8766 %  

             4.909       tg. salida      29.349      -3.8743 %  

             4.908       tg. entrada     29.349      -3.8743 %  

             5.892       tg. salida      29.311      -3.9792 %  

             5.891       tg. entrada     29.311      -3.9792 %  

             5.891       tg. salida      29.311      -3.9784 %  

             5.892       tg. entrada     29.311      -3.9784 %  

             6.872       tg. salida      29.271      -4.0805 %  

             6.873       tg. entrada     29.271      -4.0805 %  

             6.873       tg. salida      29.271      -4.0803 %  

             6.873       tg. entrada     29.271      -4.0803 %  



             7.855       tg. salida      29.231      -4.1789 %  

             7.855       tg. entrada     29.231      -4.1789 %  

             7.855       tg. salida      29.231      -4.1795 %  

             7.854       tg. entrada     29.231      -4.1795 %  

             8.838       tg. salida      29.189      -4.2762 %  

             8.837       tg. entrada     29.189      -4.2762 %  

             8.837       tg. salida      29.189      -4.3005 %  

             9.328       tg. entrada     29.168      -4.3005 %  

             9.328       tg. salida      29.168      -4.3483 %  

             9.329       tg. entrada     29.168      -4.3483 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-1 IP: Acuerdo del eje 5 cruce 1002 posicion IP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            12.494       tg. salida      29.076      -1.4704 %  

            12.496       tg. entrada     29.076      -1.4704 %  

            15.661       tg. salida      29.000      -3.3347 %  

            15.662       tg. entrada     29.000      -3.3347 %  

            15.662       tg. salida      29.000      -3.3509 %  

            15.663       tg. entrada     29.000      -3.3509 %  

            16.159       tg. salida      28.983      -3.2846 %  

            16.160       tg. entrada     28.983      -3.2846 %  

            16.160       tg. salida      28.983      -3.2852 %  

            16.160       tg. entrada     28.983      -3.2852 %  

            16.699       tg. salida      28.966      -3.2270 %  

            16.700       tg. entrada     28.966      -3.2270 %  

            16.700       tg. salida      28.966      -3.2287 %  

            16.699       tg. entrada     28.966      -3.2287 %  

            17.281       tg. salida      28.947      -3.1792 %  

            17.280       tg. entrada     28.947      -3.1792 %  

            17.280       tg. salida      28.947      -3.1801 %  

            17.280       tg. entrada     28.947      -3.1801 %  

            17.903       tg. salida      28.927      -3.1399 %  

            17.902       tg. entrada     28.927      -3.1399 %  

            17.902       tg. salida      28.927      -3.1394 %  



            17.903       tg. entrada     28.927      -3.1394 %  

            18.564       tg. salida      28.907      -3.1074 %  

            18.565       tg. entrada     28.907      -3.1074 %  

            18.565       tg. salida      28.907      -3.1082 %  

            18.565       tg. entrada     28.907      -3.1082 %  

            19.268       tg. salida      28.885      -3.0820 %  

            19.268       tg. entrada     28.885      -3.0820 %  

            19.268       tg. salida      28.885      -3.0828 %  

            19.263       tg. entrada     28.885      -3.0828 %  

            20.000       KV 4037         28.862      -3.0645 %  

            20.014       tg. salida      28.862      -3.0642 %  

            20.009       tg. entrada     28.862      -3.0642 %  

            20.009       tg. salida      28.862      -3.0366 %  

            20.009       tg. entrada     28.862      -3.0366 %  

            20.780       tg. salida      28.838      -3.1411 %  

            20.781       tg. entrada     28.838      -3.1411 %  

            20.781       tg. salida      28.838      -3.3103 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   5-1 IP: Acuerdo del eje 5 cruce 1002 posicion IP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            20.781       tg. entrada     28.838      -3.3103 %  

            21.549       tg. salida      28.813      -3.1612 %  

            21.549       tg. entrada     28.813      -3.1612 %  

            21.549       tg. salida      28.813      -3.1615 %  

            21.548       tg. entrada     28.813      -3.1615 %  

            22.384       tg. salida      28.788      -3.0533 %  

            22.383       tg. entrada     28.788      -3.0533 %  

            22.383       tg. salida      28.788      -3.0541 %  

            22.383       tg. entrada     28.788      -3.0541 %  

            23.276       tg. salida      28.761      -2.9885 %  

            23.276       tg. entrada     28.761      -2.9885 %  

            23.276       tg. salida      28.761      -2.9888 %  

            23.273       tg. entrada     28.761      -2.9888 %  

            24.218       tg. salida      28.732      -2.9671 %  



            24.216       tg. entrada     28.733      -2.9671 %  

            24.216       tg. salida      28.733      -2.9669 %  

            24.217       tg. entrada     28.733      -2.9669 %  

            25.189       tg. salida      28.704      -2.9938 %  

            25.191       tg. entrada     28.704      -2.9938 %  

            25.191       tg. salida      28.704      -3.0095 %  

            25.686       tg. entrada     28.689      -3.0095 %  

            25.686       tg. salida      28.689      -3.0072 %  

            26.183       Pendiente       28.674      -3.0072 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   6-1 DA: Acuerdo del eje 6 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   27.854 

         -0.252852        0.956      287.577        0.478   27.853        0.000   27.854        0.956   27.850   0.000  -0.332 

         -0.585177        0.000        0.000        0.956   27.850        0.956   27.850        0.956   27.850   0.000   0.000 

         -0.584759        0.956      280.520        1.434   27.848        0.957   27.850        1.912   27.843   0.000  -0.341 

         -0.925450        0.000        0.000        1.913   27.843        1.913   27.843        1.913   27.843   0.000   0.001 

         -0.924404        0.956      275.782        2.391   27.839        1.913   27.843        2.869   27.833   0.000  -0.347 

         -1.270951        0.000        0.000        2.869   27.833        2.869   27.833        2.869   27.833   0.000   0.000 

         -1.270742        0.957      271.847        3.347   27.827        2.869   27.833        3.825   27.819   0.000  -0.352 

         -1.622726        0.000        0.000        3.825   27.819        3.825   27.819        3.825   27.819   0.000  -0.001 

         -1.623354        0.956      271.202        4.303   27.811        3.825   27.819        4.781   27.802   0.000  -0.352 

         -1.975756        0.000        0.000        4.781   27.802        4.781   27.802        4.781   27.802   0.000   0.344 

         -1.631719        0.957     2198.649        5.260   27.794        4.781   27.802        5.738   27.786   0.000  -0.044 

         -1.675224        0.000        0.000        5.738   27.786        5.738   27.786        5.738   27.786   0.000  -0.066 

         -1.741518        0.956      314.909        6.216   27.777        5.738   27.786        6.694   27.768   0.000  -0.304 

         -2.045191        0.000        0.000        6.694   27.768        6.694   27.768        6.694   27.768   0.000  -0.001 

         -2.046028        0.956      318.861        7.172   27.758        6.694   27.768        7.650   27.747   0.000  -0.300 

         -2.345727        0.000        0.000        7.650   27.747        7.650   27.747        7.650   27.747   0.000  -0.031 

         -2.376262        0.955      556.262        8.128   27.735        7.651   27.747        8.606   27.723   0.000  -0.172 

         -2.547967        0.000        0.000        8.607   27.723        8.607   27.723        8.607   27.723   0.000  -0.008 

         -2.555880        1.547        4.239        9.381   27.703        8.608   27.723       10.155   27.966   0.071  36.498 



         33.942300        1.547        3.937       10.931   28.229       10.157   27.967       11.704   28.188   0.076 -39.299 

         -5.356389        0.000        0.000       11.705   28.188       11.705   28.188       11.705   28.188   0.000  -0.112 

         -5.467899        0.437       95.661       11.924   28.176       11.705   28.188       12.142   28.165   0.000   0.457 

         -5.010754        0.000        0.000       12.142   28.165       12.142   28.165       12.142   28.165   0.000  -0.001 

         -5.011668        0.479      125.281       12.382   28.153       12.142   28.165       12.621   28.142   0.000   0.382 

         -4.629270        0.000        0.000       12.621   28.142       12.621   28.142       12.621   28.142   0.000  -0.002 

         -4.631114        0.521      160.621       12.882   28.130       12.622   28.142       13.143   28.118   0.000   0.324 

         -4.306692        0.000        0.000       13.143   28.118       13.143   28.118       13.143   28.118   0.000  -0.001 

         -4.308169        0.564      206.359       13.425   28.106       13.143   28.118       13.707   28.095   0.000   0.273 

         -4.034868        0.000        0.000       13.707   28.095       13.707   28.095       13.707   28.095   0.000   0.000 

         -4.034368        0.607      262.627       14.010   28.083       13.707   28.095       14.314   28.071   0.000   0.231 

         -3.803334        0.000        0.000       14.314   28.071       14.314   28.071       14.314   28.071   0.000  -0.000 

         -3.803489        0.648      327.325       14.639   28.059       14.314   28.071       14.963   28.047   0.000   0.198 

         -3.605424        0.000        0.000       14.963   28.047       14.963   28.047       14.963   28.047   0.000  -0.007 

         -3.612481        0.691      351.855       15.309   28.035       14.963   28.047       15.654   28.023   0.000   0.196 

         -3.415984        0.000        0.000       15.654   28.023       15.654   28.023       15.654   28.023   0.000   0.127 

         -3.288988        0.685      178.297       15.997   28.012       15.654   28.023       16.340   27.999   0.000  -0.384 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   6-1 DA: Acuerdo del eje 6 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

         -3.673423        0.000        0.000       16.340   27.999       16.340   27.999       16.340   27.999   0.000   0.238 

         -3.435470        0.729      170.776       16.705   27.986       16.340   27.999       17.069   27.975   0.000   0.427 

         -3.008719        0.000        0.000       17.069   27.975       17.069   27.975       17.069   27.975   0.000  -0.002 

         -3.010355        0.815      263.450       17.476   27.963       17.069   27.975       17.884   27.952   0.000   0.309 

         -2.701116        0.000        0.000       17.883   27.952       17.883   27.952       17.883   27.952   0.000  -0.002 

         -2.702697        0.890      431.387       18.328   27.940       17.883   27.952       18.773   27.929   0.000   0.206 

         -2.496441        0.000        0.000       18.773   27.929       18.773   27.929       18.773   27.929   0.000  -0.000 

         -2.496912        0.946      817.321       19.245   27.917       18.773   27.929       19.718   27.906   0.000   0.116 

         -2.381224        0.000        0.000       19.718   27.906       19.718   27.906       19.718   27.906   0.000   0.008 

         -2.372881        0.000        0.000       20.204   27.894       20.204   27.894       20.204   27.894   0.000   0.016 

         -2.356509                                                                             20.694   27.883 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   6-1 DA: Acuerdo del eje 6 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       27.854      -0.2529 %  

             0.000       tg. entrada     27.854      -0.2529 %  

             0.956       tg. salida      27.850      -0.5852 %  

             0.956       tg. entrada     27.850      -0.5852 %  

             0.956       tg. salida      27.850      -0.5848 %  

             0.957       tg. entrada     27.850      -0.5848 %  

             1.912       tg. salida      27.843      -0.9254 %  

             1.913       tg. entrada     27.843      -0.9254 %  

             1.913       tg. salida      27.843      -0.9244 %  

             1.913       tg. entrada     27.843      -0.9244 %  

             2.869       tg. salida      27.833      -1.2710 %  

             2.869       tg. entrada     27.833      -1.2710 %  

             2.869       tg. salida      27.833      -1.2707 %  

             2.869       tg. entrada     27.833      -1.2707 %  

             3.825       tg. salida      27.819      -1.6227 %  

             3.825       tg. entrada     27.819      -1.6227 %  

             3.825       tg. salida      27.819      -1.6234 %  

             3.825       tg. entrada     27.819      -1.6234 %  

             4.781       tg. salida      27.802      -1.9758 %  

             4.781       tg. entrada     27.802      -1.9758 %  

             4.781       tg. salida      27.802      -1.6317 %  

             4.781       tg. entrada     27.802      -1.6317 %  

             5.738       tg. salida      27.786      -1.6752 %  

             5.738       tg. entrada     27.786      -1.6752 %  

             5.738       tg. salida      27.786      -1.7415 %  

             5.738       tg. entrada     27.786      -1.7415 %  

             6.694       tg. salida      27.768      -2.0452 %  

             6.694       tg. entrada     27.768      -2.0452 %  

             6.694       tg. salida      27.768      -2.0460 %  

             6.694       tg. entrada     27.768      -2.0460 %  

             7.650       tg. salida      27.747      -2.3457 %  

             7.650       tg. entrada     27.747      -2.3457 %  

             7.650       tg. salida      27.747      -2.3763 %  



             7.651       tg. entrada     27.747      -2.3763 %  

             8.606       tg. salida      27.723      -2.5480 %  

             8.607       tg. entrada     27.723      -2.5480 %  

             8.607       tg. salida      27.723      -2.5559 %  

             8.608       tg. entrada     27.723      -2.5559 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   6-1 DA: Acuerdo del eje 6 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             8.716       Punto bajo      27.722       0.0000 %  

            10.155       tg. salida      27.966      33.9423 %  

            10.157       tg. entrada     27.967      33.9423 %  

            11.493       Punto alto      28.193       0.0000 %  

            11.704       tg. salida      28.188      -5.3564 %  

            11.705       tg. entrada     28.188      -5.3564 %  

            11.705       tg. salida      28.188      -5.4679 %  

            11.705       tg. entrada     28.188      -5.4679 %  

            12.142       tg. salida      28.165      -5.0108 %  

            12.142       tg. entrada     28.165      -5.0108 %  

            12.142       tg. salida      28.165      -5.0117 %  

            12.142       tg. entrada     28.165      -5.0117 %  

            12.621       tg. salida      28.142      -4.6293 %  

            12.621       tg. entrada     28.142      -4.6293 %  

            12.621       tg. salida      28.142      -4.6311 %  

            12.622       tg. entrada     28.142      -4.6311 %  

            13.143       tg. salida      28.118      -4.3067 %  

            13.143       tg. entrada     28.118      -4.3067 %  

            13.143       tg. salida      28.118      -4.3082 %  

            13.143       tg. entrada     28.118      -4.3082 %  

            13.707       tg. salida      28.095      -4.0349 %  

            13.707       tg. entrada     28.095      -4.0349 %  

            13.707       tg. salida      28.095      -4.0344 %  

            13.707       tg. entrada     28.095      -4.0344 %  

            14.314       tg. salida      28.071      -3.8033 %  

            14.314       tg. entrada     28.071      -3.8033 %  



            14.314       tg. salida      28.071      -3.8035 %  

            14.314       tg. entrada     28.071      -3.8035 %  

            14.963       tg. salida      28.047      -3.6054 %  

            14.963       tg. entrada     28.047      -3.6054 %  

            14.963       tg. salida      28.047      -3.6125 %  

            14.963       tg. entrada     28.047      -3.6125 %  

            15.654       tg. salida      28.023      -3.4160 %  

            15.654       tg. entrada     28.023      -3.4160 %  

            15.654       tg. salida      28.023      -3.2890 %  

            15.654       tg. entrada     28.023      -3.2890 %  

            16.340       tg. salida      27.999      -3.6734 %  

            16.340       tg. entrada     27.999      -3.6734 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   6-1 DA: Acuerdo del eje 6 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            16.340       tg. salida      27.999      -3.4355 %  

            16.340       tg. entrada     27.999      -3.4355 %  

            17.069       tg. salida      27.975      -3.0087 %  

            17.069       tg. entrada     27.975      -3.0087 %  

            17.069       tg. salida      27.975      -3.0104 %  

            17.069       tg. entrada     27.975      -3.0104 %  

            17.884       tg. salida      27.952      -2.7011 %  

            17.883       tg. entrada     27.952      -2.7011 %  

            17.883       tg. salida      27.952      -2.7027 %  

            17.883       tg. entrada     27.952      -2.7027 %  

            18.773       tg. salida      27.929      -2.4964 %  

            18.773       tg. entrada     27.929      -2.4964 %  

            18.773       tg. salida      27.929      -2.4969 %  

            18.773       tg. entrada     27.929      -2.4969 %  

            19.718       tg. salida      27.906      -2.3812 %  

            19.718       tg. entrada     27.906      -2.3812 %  

            19.718       tg. salida      27.906      -2.3729 %  

            20.000       Pendiente       27.899      -2.3729 %  

            20.204       tg. entrada     27.894      -2.3729 %  



            20.204       tg. salida      27.894      -2.3565 %  

            20.694       Pendiente       27.883      -2.3565 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   7-2 DA: Acuerdo del eje 7 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   30.575 

          4.722924        0.995      360.030        0.498   30.599       -0.000   30.575        0.995   30.621   0.000  -0.276 

          4.446449        0.000        0.000        0.995   30.621        0.995   30.621        0.995   30.621   0.000  -0.000 

          4.446239        0.995      355.868        1.493   30.643        0.995   30.621        1.991   30.664   0.000  -0.280 

          4.166541        0.000        0.000        1.991   30.664        1.991   30.664        1.991   30.664   0.000  -0.000 

          4.166349        0.996      348.340        2.488   30.684        1.990   30.664        2.986   30.704   0.000  -0.286 

          3.880413        0.995      344.946        3.484   30.723        2.986   30.704        3.981   30.741   0.000  -0.289 

          3.591881        0.000        0.000        3.981   30.741        3.981   30.741        3.981   30.741   0.000  -0.000 

          3.591479        0.995      336.086        4.479   30.759        3.982   30.741        4.976   30.775   0.000  -0.296 

          3.295498        0.995      568.083        5.474   30.792        4.977   30.775        5.972   30.807   0.000  -0.175 

          3.120284        0.000        0.000        5.972   30.807        5.972   30.807        5.972   30.807   0.000  -0.001 

          3.119481        0.995      565.449        6.470   30.823        5.972   30.807        6.967   30.837   0.000  -0.176 

          2.943469        0.000        0.000        6.968   30.837        6.968   30.837        6.968   30.837   0.000   0.001 

          2.944072        0.994      556.629        7.465   30.852        6.968   30.837        7.962   30.866   0.000  -0.179 

          2.765437        0.000        0.000        7.963   30.866        7.963   30.866        7.963   30.866   0.000   0.001 

          2.766849        0.995      557.880        8.461   30.879        7.963   30.866        8.958   30.892   0.000  -0.178 

          2.588415        0.000        0.000        8.958   30.892        8.958   30.892        8.958   30.892   0.000   0.000 

          2.588616        0.994      556.594        9.456   30.905        8.959   30.892        9.953   30.917   0.000  -0.179 

          2.409987        0.000        0.000        9.954   30.917        9.954   30.917        9.954   30.917   0.000  -0.001 

          2.408782        0.996      559.077       10.451   30.929        9.953   30.917       10.949   30.940   0.000  -0.178 

          2.230559        0.000        0.000       10.949   30.940       10.949   30.940       10.949   30.940   0.000  -0.001 

          2.229751        0.994      551.661       11.447   30.951       10.949   30.940       11.944   30.962   0.000  -0.180 

          2.049518        0.995      550.410       12.442   30.972       11.944   30.962       12.940   30.981   0.000  -0.181 

          1.868674        0.000        0.000       12.940   30.981       12.940   30.981       12.940   30.981   0.000  -0.045 

          1.823270        2.102        7.667       13.992   31.000       12.941   30.981       15.043   31.308   0.072  27.416 

         29.238866        2.102       10.307       16.096   31.615       15.045   31.308       17.146   31.708   0.054 -20.394 

          8.845237        0.000        0.000       17.147   31.708       17.147   31.708       17.147   31.708   0.000   0.213 



          9.058234        0.435       49.970       17.365   31.728       17.147   31.708       17.583   31.746   0.000  -0.871 

          8.187288        0.000        0.000       17.583   31.746       17.583   31.746       17.583   31.746   0.000   0.007 

          8.194154        0.474       63.848       17.820   31.765       17.583   31.746       18.056   31.783   0.000  -0.742 

          7.452116        0.000        0.000       18.056   31.783       18.056   31.783       18.056   31.783   0.000   0.004 

          7.456375        0.513       80.093       18.313   31.802       18.056   31.783       18.569   31.820   0.000  -0.640 

          6.816187        0.000        0.000       18.569   31.820       18.569   31.820       18.569   31.820   0.000   0.003 

          6.818849        0.552       98.837       18.845   31.838       18.569   31.820       19.121   31.856   0.000  -0.558 

          6.260677        0.000        0.000       19.121   31.856       19.121   31.856       19.121   31.856   0.000   0.992 

          7.252975        0.507       89.771       19.374   31.874       19.121   31.856       19.628   31.891   0.000  -0.565 

          6.688137        0.000        0.000       19.628   31.891       19.628   31.891       19.628   31.891   0.000  -0.119 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   7-2 DA: Acuerdo del eje 7 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

          6.568680        0.562       63.056       19.909   31.910       19.628   31.891       20.190   31.925   0.001  -0.891 

          5.677990        0.000        0.000       20.190   31.925       20.190   31.925       20.190   31.925   0.000  -0.017 

          5.661263        0.626       74.079       20.503   31.943       20.190   31.925       20.816   31.958   0.001  -0.845 

          4.815922        0.000        0.000       20.816   31.958       20.816   31.958       20.816   31.958   0.000   0.002 

          4.817584        0.692       96.686       21.162   31.975       20.816   31.958       21.507   31.989   0.001  -0.715 

          4.102262        0.000        0.000       21.507   31.989       21.507   31.989       21.507   31.989   0.000   0.005 

          4.106835        0.756      124.501       21.885   32.005       21.508   31.989       22.263   32.018   0.001  -0.607 

          3.499698        0.000        0.000       22.263   32.018       22.263   32.018       22.263   32.018   0.000   0.004 

          3.503929        0.816      158.306       22.672   32.032       22.264   32.018       23.080   32.044   0.001  -0.516 

          2.988321        0.000        0.000       23.080   32.044       23.080   32.044       23.080   32.044   0.000   0.003 

          2.991217        0.870      197.951       23.515   32.057       23.080   32.044       23.950   32.068   0.000  -0.440 

          2.551623        0.000        0.000       23.950   32.068       23.950   32.068       23.950   32.068   0.000   0.000 

          2.551960        0.915      242.510       24.408   32.080       23.950   32.068       24.865   32.090   0.000  -0.377 

          2.174859        0.000        0.000       24.865   32.090       24.865   32.090       24.865   32.090   0.000   0.001 

          2.176079        0.945      284.712       25.338   32.100       24.865   32.090       25.810   32.109   0.000  -0.332 

          1.844034        0.000        0.000       25.810   32.109       25.810   32.109       25.810   32.109   0.000  -0.071 

          1.773227        0.000        0.000       26.290   32.118       26.290   32.118       26.290   32.118   0.000  -0.151 

          1.622246                                                                             26.772   32.125 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   7-2 DA: Acuerdo del eje 7 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       KV -360         30.575       4.7229 %  

             0.995       tg. salida      30.621       4.4464 %  

             0.995       tg. entrada     30.621       4.4464 %  

             0.995       tg. salida      30.621       4.4462 %  

             0.995       tg. entrada     30.621       4.4462 %  

             1.991       tg. salida      30.664       4.1665 %  

             1.991       tg. entrada     30.664       4.1665 %  

             1.991       tg. salida      30.664       4.1663 %  

             1.990       tg. entrada     30.664       4.1663 %  

             2.986       tg. salida      30.704       3.8804 %  

             2.986       tg. entrada     30.704       3.8804 %  

             3.981       tg. salida      30.741       3.5919 %  

             3.981       tg. entrada     30.741       3.5919 %  

             3.981       tg. salida      30.741       3.5915 %  

             3.982       tg. entrada     30.741       3.5915 %  

             4.976       tg. salida      30.775       3.2955 %  

             4.977       tg. entrada     30.775       3.2955 %  

             5.972       tg. salida      30.807       3.1203 %  

             5.972       tg. entrada     30.807       3.1203 %  

             5.972       tg. salida      30.807       3.1195 %  

             5.972       tg. entrada     30.807       3.1195 %  

             6.967       tg. salida      30.837       2.9435 %  

             6.968       tg. entrada     30.837       2.9435 %  

             6.968       tg. salida      30.837       2.9441 %  

             6.968       tg. entrada     30.837       2.9441 %  

             7.962       tg. salida      30.866       2.7654 %  

             7.963       tg. entrada     30.866       2.7654 %  

             7.963       tg. salida      30.866       2.7668 %  

             7.963       tg. entrada     30.866       2.7668 %  

             8.958       tg. salida      30.892       2.5884 %  

             8.958       tg. entrada     30.892       2.5884 %  

             8.958       tg. salida      30.892       2.5886 %  

             8.959       tg. entrada     30.892       2.5886 %  



             9.953       tg. salida      30.917       2.4100 %  

             9.954       tg. entrada     30.917       2.4100 %  

             9.954       tg. salida      30.917       2.4088 %  

             9.953       tg. entrada     30.917       2.4088 %  

            10.949       tg. salida      30.940       2.2306 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   7-2 DA: Acuerdo del eje 7 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            10.949       tg. entrada     30.940       2.2306 %  

            10.949       tg. salida      30.940       2.2298 %  

            10.949       tg. entrada     30.940       2.2298 %  

            11.944       tg. salida      30.962       2.0495 %  

            11.944       tg. entrada     30.962       2.0495 %  

            12.940       tg. salida      30.981       1.8687 %  

            12.940       tg. entrada     30.981       1.8687 %  

            12.940       tg. salida      30.981       1.8233 %  

            12.941       tg. entrada     30.981       1.8233 %  

            15.043       tg. salida      31.308      29.2389 %  

            15.045       tg. entrada     31.308      29.2389 %  

            17.146       tg. salida      31.708       8.8452 %  

            17.147       tg. entrada     31.708       8.8452 %  

            17.147       tg. salida      31.708       9.0582 %  

            17.147       tg. entrada     31.708       9.0582 %  

            17.583       tg. salida      31.746       8.1873 %  

            17.583       tg. entrada     31.746       8.1873 %  

            17.583       tg. salida      31.746       8.1942 %  

            17.583       tg. entrada     31.746       8.1942 %  

            18.056       tg. salida      31.783       7.4521 %  

            18.056       tg. entrada     31.783       7.4521 %  

            18.056       tg. salida      31.783       7.4564 %  

            18.056       tg. entrada     31.783       7.4564 %  

            18.569       tg. salida      31.820       6.8162 %  

            18.569       tg. entrada     31.820       6.8162 %  

            18.569       tg. salida      31.820       6.8188 %  



            18.569       tg. entrada     31.820       6.8188 %  

            19.121       tg. salida      31.856       6.2607 %  

            19.121       tg. entrada     31.856       6.2607 %  

            19.121       tg. salida      31.856       7.2530 %  

            19.121       tg. entrada     31.856       7.2530 %  

            19.628       tg. salida      31.891       6.6881 %  

            19.628       tg. entrada     31.891       6.6881 %  

            19.628       tg. salida      31.891       6.5687 %  

            19.628       tg. entrada     31.891       6.5687 %  

            20.000       KV -63          31.914       5.9786 %  

            20.190       tg. salida      31.925       5.6780 %  

            20.190       tg. entrada     31.925       5.6780 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   7-2 DA: Acuerdo del eje 7 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            20.190       tg. salida      31.925       5.6613 %  

            20.190       tg. entrada     31.925       5.6613 %  

            20.816       tg. salida      31.958       4.8159 %  

            20.816       tg. entrada     31.958       4.8159 %  

            20.816       tg. salida      31.958       4.8176 %  

            20.816       tg. entrada     31.958       4.8176 %  

            21.507       tg. salida      31.989       4.1023 %  

            21.507       tg. entrada     31.989       4.1023 %  

            21.507       tg. salida      31.989       4.1068 %  

            21.508       tg. entrada     31.989       4.1068 %  

            22.263       tg. salida      32.018       3.4997 %  

            22.263       tg. entrada     32.018       3.4997 %  

            22.263       tg. salida      32.018       3.5039 %  

            22.264       tg. entrada     32.018       3.5039 %  

            23.080       tg. salida      32.044       2.9883 %  

            23.080       tg. entrada     32.044       2.9883 %  

            23.080       tg. salida      32.044       2.9912 %  

            23.080       tg. entrada     32.044       2.9912 %  

            23.950       tg. salida      32.068       2.5516 %  



            23.950       tg. entrada     32.068       2.5516 %  

            23.950       tg. salida      32.068       2.5520 %  

            23.950       tg. entrada     32.068       2.5520 %  

            24.865       tg. salida      32.090       2.1749 %  

            24.865       tg. entrada     32.090       2.1749 %  

            24.865       tg. salida      32.090       2.1761 %  

            24.865       tg. entrada     32.090       2.1761 %  

            25.810       tg. salida      32.109       1.8440 %  

            25.810       tg. entrada     32.109       1.8440 %  

            25.810       tg. salida      32.109       1.7732 %  

            26.290       tg. entrada     32.118       1.7732 %  

            26.290       tg. salida      32.118       1.6222 %  

            26.772       Rampa           32.125       1.6222 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 DP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   32.274 

         -0.790160        0.991      357.691        0.495   32.270       -0.000   32.274        0.991   32.268   0.000   0.277 

         -0.513049        0.000        0.000        0.991   32.268        0.991   32.268        0.991   32.268   0.000   0.057 

         -0.456244        0.973      189.114        1.478   32.266        0.991   32.268        1.964   32.266   0.001   0.514 

          0.058161        0.000        0.000        1.964   32.266        1.964   32.266        1.964   32.266   0.000  -0.002 

          0.056226        0.939      172.750        2.434   32.266        1.964   32.266        2.903   32.269   0.001   0.544 

          0.599742        0.000        0.000        2.903   32.269        2.903   32.269        2.903   32.269   0.000  -0.001 

          0.598462        0.891      149.016        3.349   32.272        2.903   32.269        3.795   32.277   0.001   0.598 

          1.196700        0.000        0.000        3.794   32.277        3.794   32.277        3.794   32.277   0.000   0.036 

          1.232490        0.833      157.731        4.211   32.282        3.794   32.277        4.628   32.290   0.001   0.528 

          1.760872        0.000        0.000        4.628   32.290        4.628   32.290        4.628   32.290   0.000  -0.059 

          1.702189        0.768      269.976        5.012   32.296        4.627   32.290        5.396   32.304   0.000   0.285 

          1.986798        0.000        0.000        5.396   32.304        5.396   32.304        5.396   32.304   0.000   0.145 

          2.131973        0.700       28.896        5.745   32.311        5.396   32.304        6.095   32.310   0.002  -2.421 

         -0.288800        0.000        0.000        6.095   32.310        6.095   32.310        6.095   32.310   0.000  -0.564 

         -0.852736        0.630       44.752        6.410   32.307        6.095   32.310        6.725   32.309   0.001   1.408 



          0.555263        0.000        0.000        6.725   32.309        6.725   32.309        6.725   32.309   0.000   0.330 

          0.885463        0.562      135.302        7.006   32.312        6.725   32.309        7.287   32.315   0.000   0.415 

          1.300958        0.000        0.000        7.287   32.315        7.287   32.315        7.287   32.315   0.000  -0.054 

          1.246611        0.496      237.901        7.535   32.318        7.287   32.315        7.783   32.322   0.000   0.208 

          1.454916        0.000        0.000        7.783   32.322        7.783   32.322        7.783   32.322   0.000   0.000 

          1.454982        0.435      193.333        8.001   32.325        7.783   32.322        8.218   32.329   0.000   0.225 

          1.679915        0.000        0.000        8.218   32.329        8.218   32.329        8.218   32.329   0.000   0.002 

          1.681857        0.378      154.260        8.407   32.332        8.218   32.329        8.595   32.336   0.000   0.245 

          1.926654        0.000        0.000        8.595   32.336        8.595   32.336        8.595   32.336   0.000  -0.001 

          1.925897        0.324      121.054        8.758   32.339        8.596   32.336        8.920   32.342   0.000   0.268 

          2.193882        0.000        0.000        8.920   32.342        8.920   32.342        8.920   32.342   0.000   0.083 

          2.276911        0.000        0.000        9.064   32.346        9.064   32.346        9.064   32.346   0.000   0.000 

          2.277025        2.114       22.759       10.122   32.370        9.065   32.346       11.179   32.296   0.025  -9.289 

         -7.012367        4.936       53.061       13.649   32.122       11.181   32.295       16.117   32.179   0.057   9.302 

          2.289744        0.000        0.000       16.118   32.179       16.118   32.179       16.118   32.179   0.000  -0.002 

          2.287730        0.990     7204.013       16.613   32.190       16.118   32.179       17.108   32.202   0.000  -0.014 

          2.273990        0.000        0.000       17.108   32.202       17.108   32.202       17.108   32.202   0.000  -0.000 

          2.273590        0.990     7653.975       17.603   32.213       17.108   32.202       18.098   32.224   0.000  -0.013 

          2.260658        0.000        0.000       18.098   32.224       18.098   32.224       18.098   32.224   0.000  -0.000 

          2.260254        1.005     7900.731       18.593   32.235       18.091   32.224       19.096   32.246   0.000  -0.013 

          2.247534        0.991     6812.593       19.583   32.257       19.088   32.246       20.079   32.268   0.000  -0.015 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 DP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

          2.232990        0.000        0.000       20.079   32.268       20.079   32.268       20.079   32.268   0.000   0.001 

          2.234198        0.978     6288.224       20.574   32.280       20.085   32.269       21.062   32.290   0.000  -0.016 

          2.218649        0.000        0.000       21.069   32.291       21.069   32.291       21.069   32.291   0.000   0.001 

          2.219655        0.976     7007.308       21.564   32.302       21.076   32.291       22.052   32.312   0.000  -0.014 

          2.205722        0.000        0.000       22.059   32.312       22.059   32.312       22.059   32.312   0.000  -0.000 

          2.205520        0.977     7007.280       22.554   32.323       22.065   32.313       23.042   32.334   0.000  -0.014 

          2.191578        0.000        0.000       23.049   32.334       23.049   32.334       23.049   32.334   0.000  -0.000 

          2.191179        0.991     7213.480       23.544   32.345       23.049   32.334       24.040   32.356   0.000  -0.014 



          2.177439        0.978     6288.133       24.534   32.367       24.045   32.356       25.023   32.377   0.000  -0.016 

          2.161886        0.000        0.000       25.029   32.377       25.029   32.377       25.029   32.377   0.000   0.001 

          2.163098        0.990     6453.680       25.524   32.388       25.029   32.377       26.020   32.399   0.000  -0.015 

          2.147751        0.000        0.000       26.019   32.399       26.019   32.399       26.019   32.399   0.000   0.001 

          2.148959        0.980     5004.241       26.515   32.409       26.024   32.399       27.005   32.420   0.000  -0.020 

          2.129370        0.000        0.000       27.010   32.420       27.010   32.420       27.010   32.420   0.000  -0.002 

          2.126942        0.983     3552.192       27.505   32.430       27.013   32.420       27.996   32.441   0.000  -0.028 

          2.099269        0.000        0.000       28.000   32.441       28.000   32.441       28.000   32.441   0.000  -0.001 

          2.098259        0.997     3551.112       28.495   32.451       27.996   32.441       28.993   32.461   0.000  -0.028 

          2.070187        0.000        0.000       28.990   32.461       28.990   32.461       28.990   32.461   0.000  -0.000 

          2.069779        0.997     3356.600       29.485   32.472       28.987   32.461       29.983   32.482   0.000  -0.030 

          2.040091        0.000        0.000       29.980   32.482       29.980   32.482       29.980   32.482   0.000  -0.000 

          2.039687        0.990     3403.220       30.475   32.492       29.980   32.482       30.970   32.502   0.000  -0.029 

          2.010596        0.996     3182.302       31.465   32.512       30.967   32.502       31.964   32.522   0.000  -0.031 

          1.979288        0.000        0.000       31.960   32.522       31.960   32.522       31.960   32.522   0.000   0.001 

          1.980504        0.990     2988.318       32.455   32.531       31.960   32.522       32.950   32.541   0.000  -0.033 

          1.947374        0.997     3356.656       33.446   32.551       32.947   32.541       33.944   32.560   0.000  -0.030 

          1.917681        0.000        0.000       33.941   32.560       33.941   32.560       33.941   32.560   0.000  -0.001 

          1.916874        0.990     2988.341       34.436   32.570       33.941   32.560       34.931   32.579   0.000  -0.033 

          1.883751        0.000        0.000       34.931   32.579       34.931   32.579       34.931   32.579   0.000  -0.007 

          1.876278        0.000        0.000       35.426   32.588       35.426   32.588       35.426   32.588   0.000  -0.016 

          1.859913                                                                             35.921   32.597 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 DP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       KV 358          32.274      -0.7901 %  

             0.991       tg. salida      32.268      -0.5130 %  

             0.991       tg. entrada     32.268      -0.5130 %  

             0.991       tg. salida      32.268      -0.4562 %  

             0.991       tg. entrada     32.268      -0.4562 %  

             1.854       Punto bajo      32.266       0.0000 %  

             1.964       tg. salida      32.266       0.0582 %  

             1.964       tg. entrada     32.266       0.0582 %  

             1.964       tg. salida      32.266       0.0562 %  



             1.964       tg. entrada     32.266       0.0562 %  

             2.903       tg. salida      32.269       0.5997 %  

             2.903       tg. entrada     32.269       0.5997 %  

             2.903       tg. salida      32.269       0.5985 %  

             2.903       tg. entrada     32.269       0.5985 %  

             3.795       tg. salida      32.277       1.1967 %  

             3.794       tg. entrada     32.277       1.1967 %  

             3.794       tg. salida      32.277       1.2325 %  

             3.794       tg. entrada     32.277       1.2325 %  

             4.628       tg. salida      32.290       1.7609 %  

             4.628       tg. entrada     32.290       1.7609 %  

             4.628       tg. salida      32.290       1.7022 %  

             4.627       tg. entrada     32.290       1.7022 %  

             5.396       tg. salida      32.304       1.9868 %  

             5.396       tg. entrada     32.304       1.9868 %  

             5.396       tg. salida      32.304       2.1320 %  

             5.396       tg. entrada     32.304       2.1320 %  

             6.012       Punto alto      32.310       0.0000 %  

             6.095       tg. salida      32.310      -0.2888 %  

             6.095       tg. entrada     32.310      -0.2888 %  

             6.095       tg. salida      32.310      -0.8527 %  

             6.095       tg. entrada     32.310      -0.8527 %  

             6.477       Punto bajo      32.309       0.0000 %  

             6.725       tg. salida      32.309       0.5553 %  

             6.725       tg. entrada     32.309       0.5553 %  

             6.725       tg. salida      32.309       0.8855 %  

             6.725       tg. entrada     32.309       0.8855 %  

             7.287       tg. salida      32.315       1.3010 %  

             7.287       tg. entrada     32.315       1.3010 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 DP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             7.287       tg. salida      32.315       1.2466 %  

             7.287       tg. entrada     32.315       1.2466 %  



             7.783       tg. salida      32.322       1.4549 %  

             7.783       tg. entrada     32.322       1.4549 %  

             7.783       tg. salida      32.322       1.4550 %  

             7.783       tg. entrada     32.322       1.4550 %  

             8.218       tg. salida      32.329       1.6799 %  

             8.218       tg. entrada     32.329       1.6799 %  

             8.218       tg. salida      32.329       1.6819 %  

             8.218       tg. entrada     32.329       1.6819 %  

             8.595       tg. salida      32.336       1.9267 %  

             8.595       tg. entrada     32.336       1.9267 %  

             8.595       tg. salida      32.336       1.9259 %  

             8.596       tg. entrada     32.336       1.9259 %  

             8.920       tg. salida      32.342       2.1939 %  

             8.920       tg. entrada     32.342       2.1939 %  

             8.920       tg. salida      32.342       2.2769 %  

             9.064       tg. entrada     32.346       2.2769 %  

             9.064       tg. salida      32.346       2.2770 %  

             9.065       tg. entrada     32.346       2.2770 %  

             9.583       Punto alto      32.352       0.0000 %  

            11.179       tg. salida      32.296      -7.0124 %  

            11.181       tg. entrada     32.295      -7.0124 %  

            14.902       Punto bajo      32.165       0.0000 %  

            16.117       tg. salida      32.179       2.2897 %  

            16.118       tg. entrada     32.179       2.2897 %  

            16.118       tg. salida      32.179       2.2877 %  

            16.118       tg. entrada     32.179       2.2877 %  

            17.108       tg. salida      32.202       2.2740 %  

            17.108       tg. entrada     32.202       2.2740 %  

            17.108       tg. salida      32.202       2.2736 %  

            17.108       tg. entrada     32.202       2.2736 %  

            18.098       tg. salida      32.224       2.2607 %  

            18.098       tg. entrada     32.224       2.2607 %  

            18.098       tg. salida      32.224       2.2603 %  

            18.091       tg. entrada     32.224       2.2603 %  

            19.096       tg. salida      32.246       2.2475 %  

            19.088       tg. entrada     32.246       2.2475 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 DP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 



                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            20.000       KV -6813        32.267       2.2341 %  

            20.079       tg. salida      32.268       2.2330 %  

            20.079       tg. entrada     32.268       2.2330 %  

            20.079       tg. salida      32.268       2.2342 %  

            20.085       tg. entrada     32.269       2.2342 %  

            21.062       tg. salida      32.290       2.2186 %  

            21.069       tg. entrada     32.291       2.2186 %  

            21.069       tg. salida      32.291       2.2197 %  

            21.076       tg. entrada     32.291       2.2197 %  

            22.052       tg. salida      32.312       2.2057 %  

            22.059       tg. entrada     32.312       2.2057 %  

            22.059       tg. salida      32.312       2.2055 %  

            22.065       tg. entrada     32.313       2.2055 %  

            23.042       tg. salida      32.334       2.1916 %  

            23.049       tg. entrada     32.334       2.1916 %  

            23.049       tg. salida      32.334       2.1912 %  

            23.049       tg. entrada     32.334       2.1912 %  

            24.040       tg. salida      32.356       2.1774 %  

            24.045       tg. entrada     32.356       2.1774 %  

            25.023       tg. salida      32.377       2.1619 %  

            25.029       tg. entrada     32.377       2.1619 %  

            25.029       tg. salida      32.377       2.1631 %  

            25.029       tg. entrada     32.377       2.1631 %  

            26.020       tg. salida      32.399       2.1478 %  

            26.019       tg. entrada     32.399       2.1478 %  

            26.019       tg. salida      32.399       2.1490 %  

            26.024       tg. entrada     32.399       2.1490 %  

            27.005       tg. salida      32.420       2.1294 %  

            27.010       tg. entrada     32.420       2.1294 %  

            27.010       tg. salida      32.420       2.1269 %  

            27.013       tg. entrada     32.420       2.1269 %  

            27.996       tg. salida      32.441       2.0993 %  

            28.000       tg. entrada     32.441       2.0993 %  

            28.000       tg. salida      32.441       2.0983 %  

            27.996       tg. entrada     32.441       2.0983 %  

            28.993       tg. salida      32.461       2.0702 %  

            28.990       tg. entrada     32.461       2.0702 %  

            28.990       tg. salida      32.461       2.0698 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 DP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            28.987       tg. entrada     32.461       2.0698 %  

            29.983       tg. salida      32.482       2.0401 %  

            29.980       tg. entrada     32.482       2.0401 %  

            29.980       tg. salida      32.482       2.0397 %  

            29.980       tg. entrada     32.482       2.0397 %  

            30.970       tg. salida      32.502       2.0106 %  

            30.967       tg. entrada     32.502       2.0106 %  

            31.964       tg. salida      32.522       1.9793 %  

            31.960       tg. entrada     32.522       1.9793 %  

            31.960       tg. salida      32.522       1.9805 %  

            31.960       tg. entrada     32.522       1.9805 %  

            32.950       tg. salida      32.541       1.9474 %  

            32.947       tg. entrada     32.541       1.9474 %  

            33.944       tg. salida      32.560       1.9177 %  

            33.941       tg. entrada     32.560       1.9177 %  

            33.941       tg. salida      32.560       1.9169 %  

            33.941       tg. entrada     32.560       1.9169 %  

            34.931       tg. salida      32.579       1.8838 %  

            34.931       tg. entrada     32.579       1.8838 %  

            34.931       tg. salida      32.579       1.8763 %  

            35.426       tg. entrada     32.588       1.8763 %  

            35.426       tg. salida      32.588       1.8599 %  

            35.921       Rampa           32.597       1.8599 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 IP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion IP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   32.359 

         -1.851962        0.944     2060.805        0.472   32.351        0.000   32.359        0.944   32.342   0.000  -0.046 

         -1.897747        0.000        0.000        0.944   32.342        0.944   32.342        0.944   32.342   0.000  -0.001 

         -1.898383        0.948     2080.065        1.415   32.333        0.941   32.342        1.889   32.324   0.000  -0.046 

         -1.943956        0.000        0.000        1.887   32.324        1.887   32.324        1.887   32.324   0.000  -0.000 

         -1.944384        0.948     2160.427        2.359   32.314        1.885   32.324        2.833   32.305   0.000  -0.044 

         -1.988257        0.000        0.000        2.831   32.305        2.831   32.305        2.831   32.305   0.000  -0.000 

         -1.988469        0.939     2160.844        3.302   32.296        2.833   32.305        3.772   32.286   0.000  -0.043 

         -2.031922        0.000        0.000        3.774   32.286        3.774   32.286        3.774   32.286   0.000   0.001 

         -2.031286        0.939     2160.844        4.246   32.276        3.776   32.286        4.715   32.267   0.000  -0.043 

         -2.074740        0.000        0.000        4.718   32.267        4.718   32.267        4.718   32.267   0.000   0.001 

         -2.073892        0.944     2271.091        5.189   32.257        4.718   32.267        5.661   32.247   0.000  -0.042 

         -2.115438        0.000        0.000        5.661   32.247        5.661   32.247        5.661   32.247   0.000  -0.004 

         -2.119465        0.944     3974.410        6.133   32.237        5.661   32.247        6.605   32.227   0.000  -0.024 

         -2.143205        0.000        0.000        6.605   32.227        6.605   32.227        6.605   32.227   0.000   0.002 

         -2.140874        0.971    13092.173        7.077   32.217        6.591   32.227        7.562   32.206   0.000  -0.007 

         -2.148293        0.000        0.000        7.548   32.207        7.548   32.207        7.548   32.207   0.000  -0.004 

         -2.151867        2.974       38.481        9.037   32.175        7.549   32.207       10.524   32.257   0.029   7.729 

          5.577572        6.943       59.601       13.997   32.451       10.526   32.258       17.469   32.240   0.101 -11.649 

         -6.071349        0.000        0.000       17.470   32.240       17.470   32.240       17.470   32.240   0.000  -0.085 

         -6.156581        0.552      159.551       17.746   32.223       17.470   32.240       18.022   32.207   0.000   0.346 

         -5.810485        0.000        0.000       18.022   32.207       18.022   32.207       18.022   32.207   0.000  -0.004 

         -5.814511        0.588      193.278       18.316   32.190       18.022   32.207       18.610   32.174   0.000   0.304 

         -5.510383        0.000        0.000       18.610   32.174       18.610   32.174       18.610   32.174   0.000   0.277 

         -5.233316        0.575       49.544       18.898   32.159       18.610   32.174       19.185   32.141   0.001  -1.161 

         -6.394747        0.000        0.000       19.185   32.141       19.185   32.141       19.185   32.141   0.000   0.431 

         -5.963718        0.586      109.347       19.478   32.123       19.185   32.141       19.771   32.107   0.000   0.536 

         -5.427703        0.000        0.000       19.771   32.107       19.771   32.107       19.771   32.107   0.000  -0.003 

         -5.430472        0.639      137.911       20.091   32.090       19.772   32.107       20.410   32.074   0.000   0.463 

         -4.967227        0.000        0.000       20.410   32.074       20.410   32.074       20.410   32.074   0.000   0.000 

         -4.967193        0.691      171.144       20.756   32.057       20.411   32.074       21.102   32.041   0.000   0.404 



         -4.563213        0.000        0.000       21.102   32.041       21.102   32.041       21.102   32.041   0.000  -0.016 

         -4.578733        0.743      178.508       21.474   32.024       21.102   32.041       21.845   32.009   0.000   0.416 

         -4.162485        0.000        0.000       21.845   32.009       21.845   32.009       21.845   32.009   0.000   0.008 

         -4.154183        0.793      201.049       22.242   31.992       21.845   32.009       22.638   31.977   0.000   0.394 

         -3.759747        0.000        0.000       22.638   31.977       22.638   31.977       22.638   31.977   0.000   0.000 

         -3.759545        0.840      243.864       23.058   31.961       22.638   31.977       23.478   31.947   0.000   0.344 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 IP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion IP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

         -3.415119        0.000        0.000       23.478   31.947       23.478   31.947       23.478   31.947   0.000  -0.000 

         -3.415590        0.882      291.351       23.919   31.932       23.478   31.947       24.360   31.918   0.000   0.303 

         -3.112847        0.000        0.000       24.360   31.918       24.360   31.918       24.360   31.918   0.000  -0.000 

         -3.113258        0.918      346.628       24.819   31.904       24.360   31.918       25.279   31.891   0.000   0.265 

         -2.848317        0.000        0.000       25.279   31.891       25.279   31.891       25.279   31.891   0.000   0.000 

         -2.847898        0.949      407.919       25.753   31.877       25.278   31.891       26.228   31.865   0.000   0.233 

         -2.615181        0.000        0.000       26.227   31.865       26.227   31.865       26.227   31.865   0.000  -0.000 

         -2.615562        0.971      474.622       26.713   31.852       26.228   31.865       27.198   31.841   0.000   0.205 

         -2.411038        0.000        0.000       27.199   31.841       27.199   31.841       27.199   31.841   0.000   0.000 

         -2.410948        0.986      548.970       27.691   31.829       27.198   31.841       28.184   31.818   0.000   0.180 

         -2.231411        0.000        0.000       28.183   31.818       28.183   31.818       28.183   31.818   0.000   0.044 

         -2.187619                                                                             28.678   31.807 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 IP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion IP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       32.359      -1.8520 %  

             0.000       tg. entrada     32.359      -1.8520 %  

             0.944       tg. salida      32.342      -1.8977 %  

             0.944       tg. entrada     32.342      -1.8977 %  

             0.944       tg. salida      32.342      -1.8984 %  

             0.941       tg. entrada     32.342      -1.8984 %  

             1.889       tg. salida      32.324      -1.9440 %  

             1.887       tg. entrada     32.324      -1.9440 %  

             1.887       tg. salida      32.324      -1.9444 %  

             1.885       tg. entrada     32.324      -1.9444 %  

             2.833       tg. salida      32.305      -1.9883 %  

             2.831       tg. entrada     32.305      -1.9883 %  

             2.831       tg. salida      32.305      -1.9885 %  

             2.833       tg. entrada     32.305      -1.9885 %  

             3.772       tg. salida      32.286      -2.0319 %  

             3.774       tg. entrada     32.286      -2.0319 %  

             3.774       tg. salida      32.286      -2.0313 %  

             3.776       tg. entrada     32.286      -2.0313 %  

             4.715       tg. salida      32.267      -2.0747 %  

             4.718       tg. entrada     32.267      -2.0747 %  

             4.718       tg. salida      32.267      -2.0739 %  

             4.718       tg. entrada     32.267      -2.0739 %  

             5.661       tg. salida      32.247      -2.1154 %  

             5.661       tg. entrada     32.247      -2.1154 %  

             5.661       tg. salida      32.247      -2.1195 %  

             5.661       tg. entrada     32.247      -2.1195 %  

             6.605       tg. salida      32.227      -2.1432 %  

             6.605       tg. entrada     32.227      -2.1432 %  

             6.605       tg. salida      32.227      -2.1409 %  

             6.591       tg. entrada     32.227      -2.1409 %  

             7.562       tg. salida      32.206      -2.1483 %  

             7.548       tg. entrada     32.207      -2.1483 %  

             7.548       tg. salida      32.207      -2.1519 %  



             7.549       tg. entrada     32.207      -2.1519 %  

             8.377       Punto bajo      32.198       0.0000 %  

            10.524       tg. salida      32.257       5.5776 %  

            10.526       tg. entrada     32.258       5.5776 %  

            13.850       Punto alto      32.350       0.0000 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 IP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion IP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            17.469       tg. salida      32.240      -6.0713 %  

            17.470       tg. entrada     32.240      -6.0713 %  

            17.470       tg. salida      32.240      -6.1566 %  

            17.470       tg. entrada     32.240      -6.1566 %  

            18.022       tg. salida      32.207      -5.8105 %  

            18.022       tg. entrada     32.207      -5.8105 %  

            18.022       tg. salida      32.207      -5.8145 %  

            18.022       tg. entrada     32.207      -5.8145 %  

            18.610       tg. salida      32.174      -5.5104 %  

            18.610       tg. entrada     32.174      -5.5104 %  

            18.610       tg. salida      32.174      -5.2333 %  

            18.610       tg. entrada     32.174      -5.2333 %  

            19.185       tg. salida      32.141      -6.3947 %  

            19.185       tg. entrada     32.141      -6.3947 %  

            19.185       tg. salida      32.141      -5.9637 %  

            19.185       tg. entrada     32.141      -5.9637 %  

            19.771       tg. salida      32.107      -5.4277 %  

            19.771       tg. entrada     32.107      -5.4277 %  

            19.771       tg. salida      32.107      -5.4305 %  

            19.772       tg. entrada     32.107      -5.4305 %  

            20.000       KV 138          32.095      -5.2648 %  

            20.410       tg. salida      32.074      -4.9672 %  

            20.410       tg. entrada     32.074      -4.9672 %  

            20.410       tg. salida      32.074      -4.9672 %  

            20.411       tg. entrada     32.074      -4.9672 %  

            21.102       tg. salida      32.041      -4.5632 %  



            21.102       tg. entrada     32.041      -4.5632 %  

            21.102       tg. salida      32.041      -4.5787 %  

            21.102       tg. entrada     32.041      -4.5787 %  

            21.845       tg. salida      32.009      -4.1625 %  

            21.845       tg. entrada     32.009      -4.1625 %  

            21.845       tg. salida      32.009      -4.1542 %  

            21.845       tg. entrada     32.009      -4.1542 %  

            22.638       tg. salida      31.977      -3.7597 %  

            22.638       tg. entrada     31.977      -3.7597 %  

            22.638       tg. salida      31.977      -3.7595 %  

            22.638       tg. entrada     31.977      -3.7595 %  

            23.478       tg. salida      31.947      -3.4151 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:   8-2 IP: Acuerdo del eje 8 cruce 1001 posicion IP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            23.478       tg. entrada     31.947      -3.4151 %  

            23.478       tg. salida      31.947      -3.4156 %  

            23.478       tg. entrada     31.947      -3.4156 %  

            24.360       tg. salida      31.918      -3.1128 %  

            24.360       tg. entrada     31.918      -3.1128 %  

            24.360       tg. salida      31.918      -3.1133 %  

            24.360       tg. entrada     31.918      -3.1133 %  

            25.279       tg. salida      31.891      -2.8483 %  

            25.279       tg. entrada     31.891      -2.8483 %  

            25.279       tg. salida      31.891      -2.8479 %  

            25.278       tg. entrada     31.891      -2.8479 %  

            26.228       tg. salida      31.865      -2.6152 %  

            26.227       tg. entrada     31.865      -2.6152 %  

            26.227       tg. salida      31.865      -2.6156 %  

            26.228       tg. entrada     31.865      -2.6156 %  

            27.198       tg. salida      31.841      -2.4110 %  

            27.199       tg. entrada     31.841      -2.4110 %  

            27.199       tg. salida      31.841      -2.4109 %  

            27.198       tg. entrada     31.841      -2.4109 %  



            28.184       tg. salida      31.818      -2.2314 %  

            28.183       tg. entrada     31.818      -2.2314 %  

            28.183       tg. salida      31.818      -2.1876 %  

            28.678       Pendiente       31.807      -2.1876 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  9-2 DP: Acuerdo del eje 9 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   31.565 

         -2.152328        0.983     1509.910        0.492   31.554        0.001   31.565        0.983   31.544   0.000   0.065 

         -2.087256        0.000        0.000        0.984   31.544        0.984   31.544        0.984   31.544   0.000  -0.001 

         -2.088355        0.970     2739.920        1.469   31.534        0.984   31.544        1.954   31.524   0.000   0.035 

         -2.052952        0.000        0.000        1.955   31.524        1.955   31.524        1.955   31.524   0.000  -0.013 

         -2.065551        0.948     1156.039        2.430   31.514        1.955   31.524        2.904   31.505   0.000   0.082 

         -1.983524        0.000        0.000        2.904   31.505        2.904   31.505        2.904   31.505   0.000   0.001 

         -1.982478        0.916     1261.894        3.361   31.495        2.904   31.505        3.819   31.487   0.000   0.073 

         -1.909927        0.000        0.000        3.819   31.487        3.819   31.487        3.819   31.487   0.000  -0.001 

         -1.910539        0.871     1502.932        4.256   31.478        3.820   31.487        4.691   31.470   0.000   0.058 

         -1.852607        0.000        0.000        4.692   31.470        4.692   31.470        4.692   31.470   0.000  -0.000 

         -1.852822        0.826     1791.856        5.105   31.463        4.692   31.470        5.518   31.455   0.000   0.046 

         -1.806745        0.000        0.000        5.517   31.455        5.517   31.455        5.517   31.455   0.000   0.000 

         -1.806467        0.773     2145.641        5.903   31.448        5.516   31.455        6.289   31.441   0.000   0.036 

         -1.770425        0.000        0.000        6.288   31.441        6.288   31.441        6.288   31.441   0.000   0.001 

         -1.769666        0.712     2312.892        6.646   31.435        6.290   31.441        7.002   31.429   0.000   0.031 

         -1.738890        0.000        0.000        7.003   31.429        7.003   31.429        7.003   31.429   0.000   0.000 

         -1.738876        0.664     2506.050        7.332   31.423        7.000   31.429        7.664   31.418   0.000   0.026 

         -1.712387        0.000        0.000        7.660   31.418        7.660   31.418        7.660   31.418   0.000   0.000 

         -1.712178        0.605     2414.051        7.959   31.412        7.657   31.418        8.262   31.407   0.000   0.025 

         -1.687111        0.000        0.000        8.259   31.407        8.259   31.407        8.259   31.407   0.000  -0.024 

         -1.711036        0.549      446.114        8.533   31.403        8.258   31.407        8.808   31.398   0.000   0.123 

         -1.587909        0.000        0.000        8.808   31.398        8.808   31.398        8.808   31.398   0.000   0.049 

         -1.538647        0.529      941.374        9.073   31.394        8.808   31.398        9.337   31.390   0.000   0.056 

         -1.482462        0.000        0.000        9.338   31.390        9.338   31.390        9.338   31.390   0.000  -0.001 



         -1.483118        0.481      773.953        9.579   31.387        9.339   31.390        9.820   31.383   0.000   0.062 

         -1.420953        0.000        0.000        9.821   31.383        9.821   31.383        9.821   31.383   0.000   0.001 

         -1.420141        0.436      591.109       10.039   31.380        9.820   31.383       10.257   31.377   0.000   0.074 

         -1.346313        0.000        0.000       10.257   31.377       10.257   31.377       10.257   31.377   0.000   0.025 

         -1.321216        0.000        0.000       10.458   31.375       10.458   31.375       10.458   31.375   0.000   0.000 

         -1.321147        3.566       40.547       12.242   31.351       10.459   31.375       14.025   31.171   0.039  -8.796 

        -10.116962        3.566      436.000       15.811   30.990       14.027   31.170       17.594   30.824   0.004   0.818 

         -9.298977        0.000        0.000       17.595   30.824       17.595   30.824       17.595   30.824   0.000   0.048 

         -9.250708        0.977      795.168       18.083   30.779       17.595   30.824       18.572   30.734   0.000   0.123 

         -9.127824        0.000        0.000       18.572   30.734       18.572   30.734       18.572   30.734   0.000  -0.002 

         -9.129667        0.974     1645.705       19.060   30.690       18.573   30.734       19.547   30.646   0.000   0.059 

         -9.070506        0.000        0.000       19.548   30.645       19.548   30.645       19.548   30.645   0.000  -0.003 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  9-2 DP: Acuerdo del eje 9 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

         -9.073559        0.963     6445.349       20.037   30.601       19.555   30.645       20.518   30.557   0.000  -0.015 

         -9.088508        0.000        0.000       20.525   30.557       20.525   30.557       20.525   30.557   0.000  -0.020 

         -9.108985        0.983    10884.974       21.013   30.512       20.522   30.557       21.505   30.468   0.000  -0.009 

         -9.118014        0.000        0.000       21.502   30.468       21.502   30.468       21.502   30.468   0.000  -3.071 

        -12.188999        0.977        7.421       21.990   30.408       21.502   30.468       22.478   30.413   0.016  13.160 

          0.971452        0.000        0.000       22.478   30.413       22.478   30.413       22.478   30.413   0.000  -3.323 

         -2.351835        0.975      747.635       22.967   30.402       22.479   30.413       23.454   30.389   0.000  -0.130 

         -2.482282        0.000        0.000       23.455   30.389       23.455   30.389       23.455   30.389   0.000   0.001 

         -2.481662        0.977      740.555       23.943   30.377       23.455   30.389       24.432   30.365   0.000  -0.132 

         -2.613543        0.000        0.000       24.432   30.365       24.432   30.365       24.432   30.365   0.000   0.000 

         -2.613133        0.978      752.231       24.920   30.352       24.431   30.365       25.409   30.338   0.000  -0.130 

         -2.743160        0.000        0.000       25.408   30.338       25.408   30.338       25.408   30.338   0.000   0.000 

         -2.742955        0.977      749.863       25.897   30.325       25.408   30.338       26.385   30.311   0.000  -0.130 

         -2.873197        0.000        0.000       26.385   30.311       26.385   30.311       26.385   30.311   0.000   0.001 

         -2.872372        0.978      752.225       26.873   30.297       26.384   30.311       27.362   30.282   0.000  -0.130 

         -3.002410        0.000        0.000       27.362   30.282       27.362   30.282       27.362   30.282   0.000  -0.032 

         -3.034554                                                                             27.850   30.267 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  9-2 DP: Acuerdo del eje 9 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       31.565      -2.1523 %  

             0.001       tg. entrada     31.565      -2.1523 %  

             0.983       tg. salida      31.544      -2.0873 %  

             0.984       tg. entrada     31.544      -2.0873 %  

             0.984       tg. salida      31.544      -2.0884 %  

             0.984       tg. entrada     31.544      -2.0884 %  

             1.954       tg. salida      31.524      -2.0530 %  

             1.955       tg. entrada     31.524      -2.0530 %  

             1.955       tg. salida      31.524      -2.0656 %  

             1.955       tg. entrada     31.524      -2.0656 %  

             2.904       tg. salida      31.505      -1.9835 %  

             2.904       tg. entrada     31.505      -1.9835 %  

             2.904       tg. salida      31.505      -1.9825 %  

             2.904       tg. entrada     31.505      -1.9825 %  

             3.819       tg. salida      31.487      -1.9099 %  

             3.819       tg. entrada     31.487      -1.9099 %  

             3.819       tg. salida      31.487      -1.9105 %  

             3.820       tg. entrada     31.487      -1.9105 %  

             4.691       tg. salida      31.470      -1.8526 %  

             4.692       tg. entrada     31.470      -1.8526 %  

             4.692       tg. salida      31.470      -1.8528 %  

             4.692       tg. entrada     31.470      -1.8528 %  

             5.518       tg. salida      31.455      -1.8067 %  

             5.517       tg. entrada     31.455      -1.8067 %  

             5.517       tg. salida      31.455      -1.8065 %  

             5.516       tg. entrada     31.455      -1.8065 %  

             6.289       tg. salida      31.441      -1.7704 %  

             6.288       tg. entrada     31.441      -1.7704 %  

             6.288       tg. salida      31.441      -1.7697 %  

             6.290       tg. entrada     31.441      -1.7697 %  

             7.002       tg. salida      31.429      -1.7389 %  

             7.003       tg. entrada     31.429      -1.7389 %  

             7.003       tg. salida      31.429      -1.7389 %  



             7.000       tg. entrada     31.429      -1.7389 %  

             7.664       tg. salida      31.418      -1.7124 %  

             7.660       tg. entrada     31.418      -1.7124 %  

             7.660       tg. salida      31.418      -1.7122 %  

             7.657       tg. entrada     31.418      -1.7122 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  9-2 DP: Acuerdo del eje 9 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             8.262       tg. salida      31.407      -1.6871 %  

             8.259       tg. entrada     31.407      -1.6871 %  

             8.259       tg. salida      31.407      -1.7110 %  

             8.258       tg. entrada     31.407      -1.7110 %  

             8.808       tg. salida      31.398      -1.5879 %  

             8.808       tg. entrada     31.398      -1.5879 %  

             8.808       tg. salida      31.398      -1.5386 %  

             8.808       tg. entrada     31.398      -1.5386 %  

             9.337       tg. salida      31.390      -1.4825 %  

             9.338       tg. entrada     31.390      -1.4825 %  

             9.338       tg. salida      31.390      -1.4831 %  

             9.339       tg. entrada     31.390      -1.4831 %  

             9.820       tg. salida      31.383      -1.4210 %  

             9.821       tg. entrada     31.383      -1.4210 %  

             9.821       tg. salida      31.383      -1.4201 %  

             9.820       tg. entrada     31.383      -1.4201 %  

            10.257       tg. salida      31.377      -1.3463 %  

            10.257       tg. entrada     31.377      -1.3463 %  

            10.257       tg. salida      31.377      -1.3212 %  

            10.458       tg. entrada     31.375      -1.3212 %  

            10.458       tg. salida      31.375      -1.3211 %  

            10.459       tg. entrada     31.375      -1.3211 %  

            14.025       tg. salida      31.171     -10.1170 %  

            14.027       tg. entrada     31.170     -10.1170 %  

            17.594       tg. salida      30.824      -9.2990 %  

            17.595       tg. entrada     30.824      -9.2990 %  



            17.595       tg. salida      30.824      -9.2507 %  

            17.595       tg. entrada     30.824      -9.2507 %  

            18.572       tg. salida      30.734      -9.1278 %  

            18.572       tg. entrada     30.734      -9.1278 %  

            18.572       tg. salida      30.734      -9.1297 %  

            18.573       tg. entrada     30.734      -9.1297 %  

            19.547       tg. salida      30.646      -9.0705 %  

            19.548       tg. entrada     30.645      -9.0705 %  

            19.548       tg. salida      30.645      -9.0736 %  

            19.555       tg. entrada     30.645      -9.0736 %  

            20.000       KV -6445        30.604      -9.0805 %  

            20.518       tg. salida      30.557      -9.0885 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  9-2 DP: Acuerdo del eje 9 cruce 1001 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            20.525       tg. entrada     30.557      -9.0885 %  

            20.525       tg. salida      30.557      -9.1090 %  

            20.522       tg. entrada     30.557      -9.1090 %  

            21.505       tg. salida      30.467      -9.1180 %  

            21.502       tg. entrada     30.468      -9.1180 %  

            21.502       tg. salida      30.468     -12.1890 %  

            21.502       tg. entrada     30.468     -12.1890 %  

            22.406       Punto bajo      30.413       0.0000 %  

            22.478       tg. salida      30.413       0.9715 %  

            22.478       tg. entrada     30.413       0.9715 %  

            22.478       Punto alto      30.413       0.0000 %  

            22.478       tg. salida      30.413      -2.3518 %  

            22.479       tg. entrada     30.413      -2.3518 %  

            23.454       tg. salida      30.389      -2.4823 %  

            23.455       tg. entrada     30.389      -2.4823 %  

            23.455       tg. salida      30.389      -2.4817 %  

            23.455       tg. entrada     30.389      -2.4817 %  

            24.432       tg. salida      30.365      -2.6135 %  

            24.432       tg. entrada     30.365      -2.6135 %  



            24.432       tg. salida      30.365      -2.6131 %  

            24.431       tg. entrada     30.365      -2.6131 %  

            25.409       tg. salida      30.338      -2.7432 %  

            25.408       tg. entrada     30.338      -2.7432 %  

            25.408       tg. salida      30.338      -2.7430 %  

            25.408       tg. entrada     30.338      -2.7430 %  

            26.385       tg. salida      30.311      -2.8732 %  

            26.385       tg. entrada     30.311      -2.8732 %  

            26.385       tg. salida      30.311      -2.8724 %  

            26.384       tg. entrada     30.311      -2.8724 %  

            27.362       tg. salida      30.282      -3.0024 %  

            27.362       tg. entrada     30.282      -3.0024 %  

            27.362       tg. salida      30.282      -3.0346 %  

            27.850       Pendiente       30.267      -3.0346 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  10-2 DA: Acuerdo del eje 10 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   30.955 

          2.288145        0.985     2754.094        0.492   30.966        0.000   30.955        0.985   30.978   0.000  -0.036 

          2.252394        0.000        0.000        0.985   30.978        0.985   30.978        0.985   30.978   0.000  -0.017 

          2.234932        0.980     2145.330        1.477   30.989        0.987   30.978        1.967   31.000   0.000   0.046 

          2.280630        0.000        0.000        1.969   31.000        1.969   31.000        1.969   31.000   0.000   0.005 

          2.285906        0.988     1487.045        2.462   31.011        1.968   31.000        2.956   31.023   0.000   0.066 

          2.352325        0.000        0.000        2.954   31.023        2.954   31.023        2.954   31.023   0.000   0.005 

          2.356996        0.985     1092.113        3.447   31.034        2.954   31.023        3.939   31.046   0.000   0.090 

          2.447168        0.000        0.000        3.939   31.046        3.939   31.046        3.939   31.046   0.000   0.000 

          2.447376        0.987     1067.940        4.431   31.058        3.938   31.046        4.925   31.071   0.000   0.092 

          2.539788        0.000        0.000        4.924   31.071        4.924   31.071        4.924   31.071   0.000  -0.000 

          2.539579        0.985     1072.545        5.416   31.083        4.924   31.071        5.908   31.096   0.000   0.092 

          2.631387        0.000        0.000        5.908   31.096        5.908   31.096        5.908   31.096   0.000  -0.001 

          2.630371        0.983     1058.739        6.401   31.109        5.909   31.096        6.892   31.123   0.000   0.093 

          2.723183        0.000        0.000        6.893   31.123        6.893   31.123        6.893   31.123   0.000   0.022 



          2.745327        0.000        0.000        7.385   31.136        7.385   31.136        7.385   31.136   0.000   0.045 

          2.789969        1.525       61.226        8.149   31.157        7.386   31.136        8.911   31.160   0.005  -2.490 

          0.299933        3.560       52.830       10.693   31.165        8.913   31.160       12.473   31.290   0.030   6.738 

          7.038275        0.000        0.000       12.474   31.290       12.474   31.290       12.474   31.290   0.000   0.097 

          7.135318        0.514      130.183       12.731   31.309       12.474   31.290       12.987   31.326   0.000  -0.395 

          6.740794        0.000        0.000       12.987   31.326       12.987   31.326       12.987   31.326   0.000  -0.002 

          6.739273        0.547      162.505       13.261   31.344       12.988   31.326       13.535   31.362   0.000  -0.337 

          6.402675        0.000        0.000       13.535   31.362       13.535   31.362       13.535   31.362   0.000  -0.004 

          6.398508        0.580      195.468       13.825   31.381       13.535   31.362       14.115   31.398   0.000  -0.297 

          6.101686        0.000        0.000       14.115   31.398       14.115   31.398       14.115   31.398   0.000   0.001 

          6.102811        0.612      231.771       14.421   31.417       14.115   31.398       14.727   31.435   0.000  -0.264 

          5.838707        0.000        0.000       14.727   31.435       14.727   31.435       14.727   31.435   0.000  -0.272 

          5.567141        0.613       74.923       15.033   31.452       14.727   31.435       15.340   31.471   0.001   0.818 

          6.385291        0.000        0.000       15.340   31.471       15.340   31.471       15.340   31.471   0.000   0.641 

          7.026539        0.556       45.387       15.617   31.491       15.340   31.471       15.895   31.507   0.001  -1.225 

          5.801779        0.000        0.000       15.895   31.507       15.895   31.507       15.895   31.507   0.000   0.007 

          5.808917        0.644       64.725       16.217   31.526       15.895   31.507       16.539   31.541   0.001  -0.995 

          4.814355        0.000        0.000       16.539   31.541       16.539   31.541       16.539   31.541   0.000   0.005 

          4.819179        0.735       91.468       16.906   31.559       16.539   31.541       17.274   31.574   0.001  -0.803 

          4.016153        0.000        0.000       17.274   31.574       17.274   31.574       17.274   31.574   0.000   0.005 

          4.020986        0.823      127.283       17.685   31.590       17.273   31.574       18.096   31.604   0.001  -0.646 

          3.374534        0.000        0.000       18.096   31.604       18.096   31.604       18.096   31.604   0.000   0.003 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  10-2 DA: Acuerdo del eje 10 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

          3.377621        0.901      175.335       18.547   31.619       18.096   31.604       18.997   31.632   0.001  -0.514 

          2.863760        0.000        0.000       18.997   31.632       18.997   31.632       18.997   31.632   0.000   0.002 

          2.865837        0.960      236.237       19.477   31.646       18.997   31.632       19.956   31.658   0.000  -0.406 

          2.459647        0.000        0.000       19.956   31.658       19.956   31.658       19.956   31.658   0.000  -0.077 

          2.382799        0.000        0.000       20.450   31.670       20.450   31.670       20.450   31.670   0.000  -0.163 

          2.220263                                                                             20.948   31.681 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  10-2 DA: Acuerdo del eje 10 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa           30.955       2.2881 %  

             0.000       tg. entrada     30.955       2.2881 %  

             0.985       tg. salida      30.978       2.2524 %  

             0.985       tg. entrada     30.978       2.2524 %  

             0.985       tg. salida      30.978       2.2349 %  

             0.987       tg. entrada     30.978       2.2349 %  

             1.967       tg. salida      31.000       2.2806 %  

             1.969       tg. entrada     31.000       2.2806 %  

             1.969       tg. salida      31.000       2.2859 %  

             1.968       tg. entrada     31.000       2.2859 %  

             2.956       tg. salida      31.023       2.3523 %  

             2.954       tg. entrada     31.023       2.3523 %  

             2.954       tg. salida      31.023       2.3570 %  

             2.954       tg. entrada     31.023       2.3570 %  

             3.939       tg. salida      31.046       2.4472 %  

             3.939       tg. entrada     31.046       2.4472 %  

             3.939       tg. salida      31.046       2.4474 %  

             3.938       tg. entrada     31.046       2.4474 %  

             4.925       tg. salida      31.071       2.5398 %  

             4.924       tg. entrada     31.071       2.5398 %  

             4.924       tg. salida      31.071       2.5396 %  

             4.924       tg. entrada     31.071       2.5396 %  

             5.908       tg. salida      31.096       2.6314 %  

             5.908       tg. entrada     31.096       2.6314 %  

             5.908       tg. salida      31.096       2.6304 %  

             5.909       tg. entrada     31.096       2.6304 %  

             6.892       tg. salida      31.123       2.7232 %  

             6.893       tg. entrada     31.123       2.7232 %  

             6.893       tg. salida      31.123       2.7453 %  

             7.385       tg. entrada     31.136       2.7453 %  

             7.385       tg. salida      31.136       2.7900 %  

             7.386       tg. entrada     31.136       2.7900 %  

             8.911       tg. salida      31.160       0.2999 %  



             8.913       tg. entrada     31.160       0.2999 %  

            12.473       tg. salida      31.290       7.0383 %  

            12.474       tg. entrada     31.290       7.0383 %  

            12.474       tg. salida      31.290       7.1353 %  

            12.474       tg. entrada     31.290       7.1353 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  10-2 DA: Acuerdo del eje 10 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            12.987       tg. salida      31.326       6.7408 %  

            12.987       tg. entrada     31.326       6.7408 %  

            12.987       tg. salida      31.326       6.7393 %  

            12.988       tg. entrada     31.326       6.7393 %  

            13.535       tg. salida      31.362       6.4027 %  

            13.535       tg. entrada     31.362       6.4027 %  

            13.535       tg. salida      31.362       6.3985 %  

            13.535       tg. entrada     31.362       6.3985 %  

            14.115       tg. salida      31.398       6.1017 %  

            14.115       tg. entrada     31.398       6.1017 %  

            14.115       tg. salida      31.398       6.1028 %  

            14.115       tg. entrada     31.398       6.1028 %  

            14.727       tg. salida      31.435       5.8387 %  

            14.727       tg. entrada     31.435       5.8387 %  

            14.727       tg. salida      31.435       5.5671 %  

            14.727       tg. entrada     31.435       5.5671 %  

            15.340       tg. salida      31.471       6.3853 %  

            15.340       tg. entrada     31.471       6.3853 %  

            15.340       tg. salida      31.471       7.0265 %  

            15.340       tg. entrada     31.471       7.0265 %  

            15.895       tg. salida      31.507       5.8018 %  

            15.895       tg. entrada     31.507       5.8018 %  

            15.895       tg. salida      31.507       5.8089 %  

            15.895       tg. entrada     31.507       5.8089 %  

            16.539       tg. salida      31.541       4.8144 %  

            16.539       tg. entrada     31.541       4.8144 %  



            16.539       tg. salida      31.541       4.8192 %  

            16.539       tg. entrada     31.541       4.8192 %  

            17.274       tg. salida      31.574       4.0162 %  

            17.274       tg. entrada     31.574       4.0162 %  

            17.274       tg. salida      31.574       4.0210 %  

            17.273       tg. entrada     31.574       4.0210 %  

            18.096       tg. salida      31.604       3.3745 %  

            18.096       tg. entrada     31.604       3.3745 %  

            18.096       tg. salida      31.604       3.3776 %  

            18.096       tg. entrada     31.604       3.3776 %  

            18.997       tg. salida      31.632       2.8638 %  

            18.997       tg. entrada     31.632       2.8638 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  10-2 DA: Acuerdo del eje 10 cruce 1001 posicion DA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            18.997       tg. salida      31.632       2.8658 %  

            18.997       tg. entrada     31.632       2.8658 %  

            19.956       tg. salida      31.658       2.4596 %  

            19.956       tg. entrada     31.658       2.4596 %  

            19.956       tg. salida      31.658       2.3828 %  

            20.000       Rampa           31.659       2.3828 %  

            20.450       tg. entrada     31.670       2.3828 %  

            20.450       tg. salida      31.670       2.2203 %  

            20.948       Rampa           31.681       2.2203 %  
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  10-1 DP: Acuerdo del eje 10 cruce 1002 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   29.041 

          1.305229        0.978      785.876        0.488   29.047       -0.001   29.041        0.978   29.054   0.000   0.124 

          1.429709        0.000        0.000        0.977   29.054        0.977   29.054        0.977   29.054   0.000  -0.001 

          1.428830        0.959      681.863        1.457   29.061        0.977   29.054        1.936   29.068   0.000   0.141 

          1.569484        0.000        0.000        1.937   29.068        1.937   29.068        1.937   29.068   0.000   0.001 

          1.570273        0.926      551.048        2.400   29.076        1.937   29.068        2.863   29.084   0.000   0.168 

          1.738324        0.000        0.000        2.864   29.084        2.864   29.084        2.864   29.084   0.000  -0.001 

          1.737686        0.882      446.459        3.304   29.091        2.864   29.084        3.745   29.100   0.000   0.197 

          1.935154        0.000        0.000        3.745   29.100        3.745   29.100        3.745   29.100   0.000  -0.001 

          1.934506        0.825      362.662        4.157   29.108        3.745   29.100        4.570   29.117   0.000   0.227 

          2.161873        0.000        0.000        4.570   29.117        4.570   29.117        4.570   29.117   0.000  -0.000 

          2.161827        0.763      292.254        4.951   29.125        4.570   29.117        5.333   29.134   0.000   0.261 

          2.422873        0.000        0.000        5.332   29.134        5.332   29.134        5.332   29.134   0.000  -0.001 

          2.421805        0.695      232.523        5.680   29.143        5.333   29.134        6.028   29.152   0.000   0.299 

          2.720766        0.000        0.000        6.028   29.152        6.028   29.152        6.028   29.152   0.000  -0.190 

          2.531095        0.720     1316.632        6.387   29.161        6.027   29.152        6.746   29.170   0.000  -0.055 

          2.476442        0.000        0.000        6.745   29.170        6.745   29.170        6.745   29.170   0.000   0.033 

          2.509480        0.693      894.831        7.091   29.179        6.745   29.170        7.438   29.188   0.000   0.077 

          2.586942        0.000        0.000        7.437   29.188        7.437   29.188        7.437   29.188   0.000   0.001 

          2.588032        0.656      769.677        7.766   29.196        7.437   29.188        8.094   29.205   0.000   0.085 

          2.673315        0.000        0.000        8.094   29.205        8.094   29.205        8.094   29.205   0.000  -0.000 

          2.673049        0.619      653.664        8.404   29.213        8.094   29.205        8.714   29.222   0.000   0.095 

          2.767804        0.000        0.000        8.714   29.222        8.714   29.222        8.714   29.222   0.000  -0.002 

          2.765372        0.584      547.731        9.006   29.230        8.714   29.222        9.298   29.238   0.000   0.107 

          2.871960        0.000        0.000        9.298   29.238        9.298   29.238        9.298   29.238   0.000  -0.002 

          2.869499        0.545      485.176        9.571   29.246        9.298   29.238        9.844   29.254   0.000   0.112 

          2.981921        0.000        0.000        9.844   29.254        9.844   29.254        9.844   29.254   0.000   0.033 

          3.015217        0.000        0.000       10.103   29.262       10.103   29.262       10.103   29.262   0.000  -0.000 

          3.015065        2.333       16.989       11.271   29.297       10.104   29.262       12.437   29.172   0.040 -13.736 

        -10.720536        2.333       16.622       13.606   29.047       12.439   29.172       14.773   29.086   0.041  14.039 

          3.318301        0.000        0.000       14.774   29.086       14.774   29.086       14.774   29.086   0.000   0.086 



          3.403938        0.956      273.469       15.252   29.102       14.774   29.086       15.730   29.120   0.000   0.350 

          3.753610        0.000        0.000       15.730   29.120       15.730   29.120       15.730   29.120   0.000   0.000 

          3.753819        0.956      273.809       16.208   29.138       15.731   29.120       16.686   29.158   0.000   0.349 

          4.102871        0.000        0.000       16.687   29.158       16.687   29.158       16.687   29.158   0.000   0.000 

          4.103080        0.956      270.568       17.165   29.177       16.687   29.158       17.643   29.198   0.000   0.353 

          4.456314        0.000        0.000       17.643   29.198       17.643   29.198       17.643   29.198   0.000  -0.001 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  10-1 DP: Acuerdo del eje 10 cruce 1002 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

          4.455478        0.956      270.568       18.121   29.220       17.643   29.198       18.599   29.243   0.000   0.353 

          4.808712        0.000        0.000       18.599   29.243       18.599   29.243       18.599   29.243   0.000   0.018 

          4.826907        0.957      342.748       19.077   29.266       18.599   29.243       19.556   29.290   0.000   0.279 

          5.106117        0.000        0.000       19.555   29.290       19.555   29.290       19.555   29.290   0.000  -0.062 

          5.044201        0.972     7375.171       20.034   29.314       19.548   29.290       20.519   29.339   0.000  -0.013 

          5.031026        0.000        0.000       20.512   29.338       20.512   29.338       20.512   29.338   0.000   0.027 

          5.058004        0.956      466.592       20.990   29.363       20.512   29.338       21.468   29.386   0.000  -0.205 

          4.853049        0.000        0.000       21.468   29.386       21.468   29.386       21.468   29.386   0.000  -0.006 

          4.846775        0.955      427.346       21.946   29.409       21.469   29.386       22.424   29.431   0.000  -0.224 

          4.623206        0.000        0.000       22.424   29.431       22.424   29.431       22.424   29.431   0.000  -0.001 

          4.622589        0.956      421.791       22.903   29.453       22.424   29.431       23.381   29.474   0.000  -0.227 

          4.395873        0.000        0.000       23.381   29.474       23.381   29.474       23.381   29.474   0.000  -0.092 

          4.303643        0.000        0.000       23.859   29.495       23.859   29.495       23.859   29.495   0.000  -0.192 

          4.111445                                                                             24.337   29.514 
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  PROYECTO : PROJECTE_TRAMVIA_ST_FELIU_QUATRE_CAMINS 

  Ejes de los acuerdos de los cruzes 

  EJE:  10-1 DP: Acuerdo del eje 10 cruce 1002 posicion DP 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       KV 786          29.041       1.3053 %  

             0.978       tg. salida      29.054       1.4297 %  

             0.977       tg. entrada     29.054       1.4297 %  

             0.977       tg. salida      29.054       1.4288 %  

             0.977       tg. entrada     29.054       1.4288 %  

             1.936       tg. salida      29.068       1.5695 %  

             1.937       tg. entrada     29.068       1.5695 %  

             1.937       tg. salida      29.068       1.5703 %  

             1.937       tg. entrada     29.068       1.5703 %  

             2.863       tg. salida      29.084       1.7383 %  

             2.864       tg. entrada     29.084       1.7383 %  

             2.864       tg. salida      29.084       1.7377 %  

             2.864       tg. entrada     29.084       1.7377 %  

             3.745       tg. salida      29.100       1.9352 %  

             3.745       tg. entrada     29.100       1.9352 %  

             3.745       tg. salida      29.100       1.9345 %  

             3.745       tg. entrada     29.100       1.9345 %  

             4.570       tg. salida      29.117       2.1619 %  

             4.570       tg. entrada     29.117       2.1619 %  

             4.570       tg. salida      29.117       2.1618 %  

             4.570       tg. entrada     29.117       2.1618 %  

             5.333       tg. salida      29.134       2.4229 %  

             5.332       tg. entrada     29.134       2.4229 %  

             5.332       tg. salida      29.134       2.4218 %  

             5.333       tg. entrada     29.134       2.4218 %  

             6.028       tg. salida      29.152       2.7208 %  

             6.028       tg. entrada     29.152       2.7208 %  

             6.028       tg. salida      29.152       2.5311 %  

             6.027       tg. entrada     29.152       2.5311 %  

             6.746       tg. salida      29.170       2.4764 %  

             6.745       tg. entrada     29.170       2.4764 %  

             6.745       tg. salida      29.170       2.5095 %  

             6.745       tg. entrada     29.170       2.5095 %  



             7.438       tg. salida      29.188       2.5869 %  

             7.437       tg. entrada     29.188       2.5869 %  

             7.437       tg. salida      29.188       2.5880 %  

             7.437       tg. entrada     29.188       2.5880 %  

             8.094       tg. salida      29.205       2.6733 %  
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             8.094       tg. entrada     29.205       2.6733 %  

             8.094       tg. salida      29.205       2.6730 %  

             8.094       tg. entrada     29.205       2.6730 %  

             8.714       tg. salida      29.222       2.7678 %  

             8.714       tg. entrada     29.222       2.7678 %  

             8.714       tg. salida      29.222       2.7654 %  

             8.714       tg. entrada     29.222       2.7654 %  

             9.298       tg. salida      29.238       2.8720 %  

             9.298       tg. entrada     29.238       2.8720 %  

             9.298       tg. salida      29.238       2.8695 %  

             9.298       tg. entrada     29.238       2.8695 %  

             9.844       tg. salida      29.254       2.9819 %  

             9.844       tg. entrada     29.254       2.9819 %  

             9.844       tg. salida      29.254       3.0152 %  

            10.103       tg. entrada     29.262       3.0152 %  

            10.103       tg. salida      29.262       3.0151 %  

            10.104       tg. entrada     29.262       3.0151 %  

            10.616       Punto alto      29.270       0.0000 %  

            12.437       tg. salida      29.172     -10.7205 %  

            12.439       tg. entrada     29.172     -10.7205 %  

            14.221       Punto bajo      29.077       0.0000 %  

            14.773       tg. salida      29.086       3.3183 %  

            14.774       tg. entrada     29.086       3.3183 %  

            14.774       tg. salida      29.086       3.4039 %  

            14.774       tg. entrada     29.086       3.4039 %  

            15.730       tg. salida      29.120       3.7536 %  



            15.730       tg. entrada     29.120       3.7536 %  

            15.730       tg. salida      29.120       3.7538 %  

            15.731       tg. entrada     29.120       3.7538 %  

            16.686       tg. salida      29.158       4.1029 %  

            16.687       tg. entrada     29.158       4.1029 %  

            16.687       tg. salida      29.158       4.1031 %  

            16.687       tg. entrada     29.158       4.1031 %  

            17.643       tg. salida      29.198       4.4563 %  

            17.643       tg. entrada     29.198       4.4563 %  

            17.643       tg. salida      29.198       4.4555 %  

            17.643       tg. entrada     29.198       4.4555 %  

            18.599       tg. salida      29.243       4.8087 %  
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            18.599       tg. entrada     29.243       4.8087 %  

            18.599       tg. salida      29.243       4.8269 %  

            18.599       tg. entrada     29.243       4.8269 %  

            19.556       tg. salida      29.290       5.1061 %  

            19.555       tg. entrada     29.290       5.1061 %  

            19.555       tg. salida      29.290       5.0442 %  

            19.548       tg. entrada     29.290       5.0442 %  

            20.000       KV -7375        29.313       5.0381 %  

            20.519       tg. salida      29.339       5.0310 %  

            20.512       tg. entrada     29.338       5.0310 %  

            20.512       tg. salida      29.338       5.0580 %  

            20.512       tg. entrada     29.338       5.0580 %  

            21.468       tg. salida      29.386       4.8530 %  

            21.468       tg. entrada     29.386       4.8530 %  

            21.468       tg. salida      29.386       4.8468 %  

            21.469       tg. entrada     29.386       4.8468 %  

            22.424       tg. salida      29.431       4.6232 %  

            22.424       tg. entrada     29.431       4.6232 %  

            22.424       tg. salida      29.431       4.6226 %  



            22.424       tg. entrada     29.431       4.6226 %  

            23.381       tg. salida      29.474       4.3959 %  

            23.381       tg. entrada     29.474       4.3959 %  

            23.381       tg. salida      29.474       4.3036 %  

            23.859       tg. entrada     29.495       4.3036 %  

            23.859       tg. salida      29.495       4.1114 %  

            24.337       Rampa           29.514       4.1114 %  
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té per objectiu la definició,  valoració i anàlisis dels enderrocs i moviments de 

terres relatius als materials existents en tota la traça prevista del present projecte. Per tant, 

s’avaluarà el moviment de terres relatiu als materials aprofitables en termes globals, tenint en 

compte  l’existència dels vials presents en la zona de l’enllaç viari Molins Nord. 

Els llistats de moviments de terres i volums de ferms s’adjunten en els amidaments auxiliars 

del Document IV: Pressupost. 

2. ASPECTES PREVIS 

Degut als condicionants de l’àrea objecte d’estudi on es preveu realitzar el nou enllaç viari i, 

sobretot a la presència dels vials existents corresponents a l’actual enllaç, no resulta possible 

compensar els volums de terres (desmunt i terraplè) i, per tant, es requerirà l’aportació de 

terres per a la formació dels terraplens.  

D’altra banda serà necessari també l’aportació de materials que no es poden obtenir de la 

pròpia obra, com sòls seleccionats per a la formació de l’esplanada millorada, tot-ú artificial i 

àrids per a mescles bituminoses i formigons. En l’Annex 2: Geologia i Geotècnia es realitza un 

anàlisi de la localització dels jaciments i pedreres pels materials d’aportació que seran 

necessaris per la realització del present projecte. 

Tanmateix, en l’Annex 14: Ferms, juntament amb l’anterior annex mencionat, s’ha considerat 

que per la presència que la majoria de vials existents, que es troben en terraplè, van ser 

executats amb sòls de tipus tolerable (0) i, a la vegada, que l’esplanada natural està constituïda 

també per sòls tolerables per tractar-se de materials d’aportació durant la construcció de la 

infraestructura actual. 

Per tant, per la formació de la nova esplanada, seguint una de les solucions proposades a la 

normativa, serà necessari col·locar sobre el sòl tolerable terres de préstec o aportació per tal 

de formar una capa de 30 cm de gruix de sòl seleccionat (tipus 2) i una capa de sòl estabilitzat 

“in situ” amb ciment (S-EST 3) de 30 cm de gruix. 

Els amidaments s’han calculat a través dels llistats generats pel programa Istram / Ispol un cop 

s’ha dissenyat tot el projecte d’obra lineal. Amb aquest s’obtenen tots els llistats, parcials, 

acumulats i totals, tant del volum de terres (terraplè, desmunt, sòls d’aportació, etc) com dels 

volums necessaris per a la realització de les capes de ferms definides per cada eix i secció tipus. 
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3. EXCAVACIÓ I ENDERROCS 

El primer pas a realitzar són els enderrocs d’elements que formen part de la infraestructura 

existent per tal de retirar-los posteriorment i portar-los fins a l’abocador.  

Per manca d’una informació acurada sobre la tipologia del vials existents i, per tant, dels 

espessors de les capes que el formen, a més de la superfície real que ocupen respecte a la 

realització de les noves plataformes viàries, s’ha estimat un percentatge respecte al total de 

material calculat pel programa considerat com excavació en desmunt o bé la retirada de la 

terra vegetal.  

Així doncs, tot i que s’ha considerat l’excavació d’un espessor mitjà de 30 cm de terra vegetal 

al llarg de tota la traça (menys en els casos on només es realitza el reforç del ferm existent) a 

més del volum d’excavació dels desmunts i de sòl inadequat per les, els resultats obtinguts dels 

llistats no seran comptabilitzats com a tal i es considerarà que: 

 Un 10% del material de desmunt excavat no podrà ser aprofitat per la realització de 

terraplens. 

 Un 70% de la terra vegetal excavada serà realment part dels ferms que constitueixen 

els vials existent i per tant haurà de ser considerada com a sòl inadequat (ferms) a 

refusar. 

 Amb aquestes suposicions obtenim que el volum d’excavacions és: 

 Excavació de terra vegetal:    3.654,1 m3 

 Excavació de sòl inadequat (saneig / ferms):  5.215,3 m3 

 Excavació en desmunt:     5.149,5 m3 

4. ESPLANADES I FERMS 

Per a l’obtenció dels terraplens s’ha de realitzar l’extensió i compactació dels materials per tal 

d’obtenir la rasant definitiva sobre la qual es recolzaran l’esplanada i les diferents capes que 

formen la secció dels ferms. 

Ja que es considera que el sòl excavat de desmunt és un sòl tolerable (0), aquest podrà ser 

utilitzat com a material per a terraplenar. En el cas que en el moment de la realització de l’obra 

els assajos realitzats sobre aquest material mostrin l’incompliment dels requeriments per 

forma l’esplanada, s’haurà de recórrer a material de préstec que compleixi les característiques 

de tipus de material considerat en el projecte. 
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Tal i com es menciona en el capítol 2 del present annex, la realització de l’esplanada requerirà 

de l’aportació de materials per formar la capa de sòl seleccionat (tipus 2) i la de sòl estabilitzat 

(S-EST 3). 

Així doncs, el volum de sòls necessaris per a la realització de l’esplanada són: 

 Sòl seleccionat (tipus 2) d’aportació:   3.593,7 m3 

 Sòl estabilitzat (S-EST 3) d'aportació   3.506,4 m3 

Pel cas de l’estructura dels ferms, tant pel cas de la realització dels ramals com el de les 

rotondes, és necessari l’aportació de tot-ù artificial d’espessor variable en funció del tipus de 

via (Veure Annex 14: Ferms) ja que no és possible l’obtenció d’aquest tipus de materials a 

l’obra. El volum total necessari és de 3.266,3 m3. 

5. ESTIMACIÓ DEL VOLUM DE TERRES RESULTANT 

En la següent taula es resumeix el balanç total de volum de terres durant la realització de 

l’obra lineal prevista en el present projecte.  

RESUM DEL MOVIMENT DE TERRES 

Actuació Volum (m3) 

Excavacions 

Terra vegetal 3.654,1 

Desmunt 5.149,5 

Sòl inadequat (saneig/ferms) 5.215,3 

Terraplens 

Total material necessari 7.073,7 

Material d'obra 5.149,5 

Material de préstec 1.924,2 

Estesa de terra vegetal 344,7 

Sobrant de terra vegetal 3.309,4 

Transport a abocador 5.215,3 

Sòl seleccionat (tipus 2) d'aportació 3.593,7 

Sòl estabilitzat (S-EST 3) d'aportació 3.506,4 

Tot-ù artificial de préstec 3.266,3 
 

Taula 1: Balanç total de volum de terres 

 

 Tal i com s’indica a l’Annex 2: Geologia i geotècnia, existeixen diversos jaciments i pedreres 

pròximes a la zona àmbit d’estudi a les quals es possible recórrer per tal d’obtenir els materials 

d’aportació necessaris per a la realització de l’obra. En l’Annex 20: Gestió de residus s’han 

identificat els possibles punts que poden realitzar la funció d’abocador dels materials sobrants. 
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1. CLIMATOLOGIA 

1.1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest apartat és definir les característiques climatològiques de l’àmbit del 

projecte, que contempla els municipis Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sant Vicenç dels 

horts i Pallejà, per establir la possible incidència que poden presentar durant l’execució de les 

obres.  

Es realitzarà, per tant, un anàlisi detallat de les dades climatològiques existents a partir de les 

estacions climatològiques més properes a l’àrea d’estudi, obtenint els valors característics dels 

paràmetres més comuns, per tal de determinar els coeficients mitjos d’aprofitament de dies 

laborables per la realització de les principals unitats d’obra. 

1.2 ESTACIONS METEOROLÒGIQUES 

Per la determinació dels paràmetres climatològics que poden influir a l’execució de les obres del 

present projecte s’utilitzen com a fonts d’informació les dades que posa a disposició el Servei 

Meteorològic de Catalunya (Meteocat). 

Cap dels municipis per on es desenvolupa el projecte té present una estació meteorològica 

automàtica (EMA) controlada pel Servei Meteorològic de Catalunya. Les més pròximes a la zona 

d’actuació són la d’El Prat de Llobregat o bé la de Vallirana. Ambdues es troben a una distància 

similar (a 8-10 km), però analitzat l’altitud dels municipis afectats pel projecte (entre 25 i 40 

m.s.n.m), descartarem la de Vallirana per trobar-se a una altitud molt superior (252 m.s.n.m) en 

front a la del Prat de Llobregat (a 8 m.s.n.m). Tot i així, analitzant els valors característics 

obtinguts en cada EMA són molt similars, l’estació de Vallirana presenta però precipitacions 

acumulades i temperatures màximes absolutes superiors. Vallirana (2007-2014), El Prat de 

Llobregat (2011-2014) 

A continuació es presenten les dades de les EMA considerades pels diversos estudis realitzats: 

Comarca Codi 
Nom de 
l'EMA 

Municipi  
X UTM 

(m) 
Y UTM 

(m) 
Altitud 

(m) 

el Baix 
Llobregat 

D3 Vallirana Vallirana 411098 4581911 252 

el Baix 
Llobregat 

XL 
el Prat de 
Llobregat 

el Prat de 
Llobregat 

423138 4577164 8 
 

Taula 1. Característiques principals de les estacions meteorològiques considerades 
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La base de dades completa amb la qual s’ha treballat es troba disponible a l’Apèndix A d’aquest 

document.  

1.3 CARACTERÍSTIQUES PLUVIOMÈTRIQUES 

Amb les dades obtingudes del servei que posa a disposició l’organisme Meteocat, s’han pogut 

analitzar les dades pluviomètriques mensuals per cada un dels anys de registre realitzat per 

ambdues estacions meteorològiques. Les variables de tipus pluviomètric que s’han analitzat són: 

- Precipitació total mensual. 

- Precipitació màxima en 24 hores. 

A continuació, es mostra un resum de les dades estudiades: 

PRECIPITACIÓ TOTAL MENSUAL (mm) 

Codi 
Estació 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
P total 
anual  

D3 39,1 35,1 75,6 66,7 77,9 35,9 31,1 25,5 52,6 89,8 74,2 35,2 638,8 

XL 26,6 21,7 76,5 49,7 48,1 44,6 38,8 20,7 66,8 63,3 113,8 13,2 583,7 

Global 32,8 28,4 76,1 58,2 63,0 40,3 35,0 23,1 59,7 76,5 94,0 24,2 611,3 
 

Taula 2. Precipitació mitjana de la total mensual (mm) 

PRECIPITACIÓ MÀXIMA EN 24 HORES (mm) 

Codi 
Estació 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
P màx 
anual  

D3 42,3 28,8 105,1 42,0 87,4 71,5 52,8 36,4 115,9 92,4 61,8 34,7 115,9 

XL 20,8 18,4 54,4 39,9 32,0 43,9 32,7 36,4 81,3 48,4 62,6 10,3 81,3 

Global 31,6 23,6 79,8 41,0 59,7 57,7 42,8 36,4 98,6 70,4 62,2 22,5 98,6 
 

Taula 3. Precipitació màxima en 24 h (mm) 

Observant la primera taula pluviomètrica i, considerant la mitjana anual de les dues estacions, 

es pot veure que el projecte es situa en una zona on la precipitació mitja es troba entorn als 611 

mm sent la de Vallirana la que presenta valors més alts. Ja que la mitjana es troba per sobre del 

600 mm, la zona d’actuació es troba en una regió mitjanament plujosa dins de Catalunya. Es 

caracteritza per una certa uniformitat de pluges amb dos períodes amb majors precipitacions (el 

més de març i entre setembre i novembre). 

1.4 CARACTERÍSTIQUES TÈRMIQUES 

Per l’anàlisi de les característiques tèrmiques s’ha fet ús de les dades registrades per les dues 

EMA considerades. Els paràmetres analitzats han estat: 

- Precipitació total mensual. 
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- Temperatura màxima absoluta mensual. 

- Temperatura màxima mitjana mensual. 

- Temperatura mitjana mensual. 

- Temperatura mínima absoluta. 

- Temperatura mínima mitjana mensual. 

De la mateixa manera que en l’apartat anterior, es presenten a continuació un resum de les 

dades estudiades: 

TEMPERATURES MÀXIMES ABSOLUTES (°C) 

Codi 
Estació 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
Màxima 

anual  

D3 26,0 24,1 28,9 31,2 34,4 36,3 36,6 39,0 33,9 33,9 28,8 20,8 39,0 

XL 20,4 21,4 24,5 26,8 29,6 33,1 33,6 35,6 31,0 29,9 25,6 20,8 35,6 

Global 23,2 22,8 26,7 29,0 32,0 34,7 35,1 37,3 32,5 31,9 27,2 20,8 37,3 
 

Taula 4. Temperatura màxima absoluta mensual (°C) 

TEMPERATURES MITJANES DE LES MÀXIMES (°C) 

Codi 
Estació 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
Mitjana 

anual  

D3 14,0 14,6 17,8 20,5 23,9 28,2 29,7 30,9 27,3 23,4 17,2 13,8 21,8 

XL 14,7 14,6 17,5 19,9 22,7 26,6 29,0 30,2 27,5 24,2 18,7 15,3 21,7 

Global 14,3 14,6 17,6 20,2 23,3 27,4 29,3 30,5 27,4 23,8 17,9 14,6 21,8 
 

Taula 5. Temperatura mitjana de les màximes mensuals (°C) 

TEMPERATURES MITJANES (°C) 

Codi 
Estació 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
Mitjana 

anual  

D3 8,8 9,1 11,5 14,3 17,4 21,5 23,8 24,2 20,9 17,4 12,2 9,0 15,8 

XL 9,0 9,0 12,1 14,7 17,4 21,5 23,8 24,7 22,1 18,7 13,6 9,5 16,3 

Global 8,9 9,0 11,8 14,5 17,4 21,5 23,8 24,4 21,5 18,0 12,9 9,3 16,1 
 

Taula 6. Temperatura mitjana mensual (°C) 

TEMPERATURES MÍNIMES ABSOLUTES (°C) 

Codi 
Estació 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
Mínima 
anual  

D3 -2,9 -3,1 -1,3 3,4 6,3 11,1 13,9 15,0 8,8 4,0 -0,2 -1,6 -3,1 

XL -1,7 -4,6 2,1 5,5 7,2 11,9 14,8 16,8 9,9 3,3 1,4 -1,9 -4,6 

Global -2,3 -3,9 0,4 4,5 6,8 11,5 14,4 15,9 9,4 3,7 0,6 -1,8 -3,9 
 

Taula 7. Temperatura mínima absoluta mensual (°C) 
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TEMPERATURES MITJANES DE LES MÍNIMES (°C) 

Codi 
Estació 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
Mitjana 

anual  

D3 5,0 5,0 7,0 9,7 12,4 16,3 18,8 19,4 16,6 13,3 8,6 5,4 11,5 

XL 4,7 4,1 7,4 9,9 12,2 16,3 18,7 19,8 17,8 14,5 9,6 5,4 11,7 

Global 4,8 4,5 7,2 9,8 12,3 16,3 18,7 19,6 17,2 13,9 9,1 5,4 11,6 
 

Taula 8. Temperatura mitjana de les mínimes mensuals (°C) 

Per últim, es mostra l’oscil·lació de les temperatures extremes i mitjanes: 

Codi 
Estació 

Oscil·lació de les temperatures 
extremes mitjanes mensuals 

Oscil·lació estiu-hivern de les 
temperatures mitges 

Oscil·lació màxima de les 
temperatures 

D3 10,3 14,2 42,1 

XL 10,1 14,2 40,2 

Global 10,2 14,2 41,2 
  

Taula 9. Oscil·lació de temperatures (°C) 

Tenint en compte els resultats exposats es pot veure que la regió d’estudi presenta oscil·lacions 

notables de temperatura entre l’estiu i l’hivern. D’aquesta manera, es pot evidenciar que els 

estius són molt calorosos i els hiverns força freds. Les temperatures mitjanes es troben al voltant 

dels 16 °C, amb una màxima absoluta de 37,3°C a l’Agost i una mínima absoluta de -3,9°C durant 

el mes Febrer. 

1.5 CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES EN LA ZONA D’ACTUACIÓ 

La caracterització del clima té com a objectiu determinar els tipus climàtics, és a dir, els diferents 

conjunts de condicions climàtiques homogènies, amb els quals es pot definir la regió climàtica 

que caracteritza l’àrea d’actuació del present projecte. 

Seguint les indicacions del Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya), 

la classificació del clima es fa en funció de l’índex d’hídric anual, segons Thornthwaite. Aquest 

índex es defineix per la diferència entre l’índex d’humitat (relació percentual entre la suma dels 

excedents mensuals d’aigua i les necessitats anuals d’aquest líquid expressades per 

evapotranspiració potencial) i el 60% de l’índex d’aridesa (relació semblant entre el dèficit anual 

d’aigua expressat per la suma dels dèficits mensuals i la necessitat anual d’aigua). Amb aquest 

criteri, Thornthwaite va establir 9 tipus de clima o regions d’humitat. En el cas de Catalunya es 

troben representades vuit de les nou regions definides: 
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Figura 1. Mapa de la classificació segons Thornthwite 

Finalment, observant el mapa es pot comprovar que el clima de l’àrea d’actuació es classifica 

com a Sec subhumit (C1). 

1.6 DEDUCCIÓ DELS DIES ÚTILS PER A L’EXECUCIÓ D’UNITATS D’OBRA 

Un cop analitzades les característiques climatològiques de l’àrea del projecte es pot procedir a 

determinar quins són els efectes que tenen aquestes condicions sobre l’execució de les unitats 

d’obra més rellevants en termes de dies laborables disponibles. 

Tenint en compte els aspectes climatològics, es defineix dia laborable com aquell dia on les 

condicions de temperatura de l’ambient i precipitació es troben dins d’uns límits preestablerts, 

els quals permeten l’execució de les unitats d’obra. 

Aquest límits o restriccions preestablerts venen definits en el document Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 del Ministeri de Foment. 

1.6.1 DEFINICIONS 

 Terraplenes: Article 330.7 Limitaciones de la ejecución, “Los rellenos tipo terraplén se 

ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 

Celsius (2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 

debajo de dicho límite”. 

 Rellenos localizados: Article 332.6 Limitaciones de la ejecución, “Los rellenos localizados 

se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 
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Celsius (2°C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 

debajo de dicho límite”. 

 Rellenos todo – uno: Article 333.8 Limitaciones de la ejecución, “Los rellenos tipo todo-

uno con un porcentaje de finos entre el diez y el treinta y cinco por ciento (10 y 35 %) se 

ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 

Celsius (2°C). Los Trabajos se deben suspender cuando la temperatura descienda por 

debajo de dicho límite”. 

 Rellenos localizados de material drenante: Article 421.4 Limitaciones de la ejecución, 

“Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura 

ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados Celsius (0 °C), debiendo suspender los 

trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite”. 

 Geotextiles como elemento de separación y filtro: Article 422.4 Limites de ejecución, “No 

se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando 

tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos 

grados Celsius (2 °C)”. 

 Suelos estabilizados in situ: Article 512.8 i 513.8 Limitaciones de la ejecución, “...no se 

permitirá la ejecución de la estabilización in situ / materiales tratados con cemento: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y 

cinco grados Celsius (> 35 °C). 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 

Celsius (< 5 °C) y exista previsión de heladas. El Director de las Obras podrá 

bajar este límite, a la vista de los resultados de capacidad de soporte y 

densidad obtenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas”. 

 Riegos y tratamientos superficiales: Articles 530.6, 531.7 i 532.6 Limitaciones de la 

ejecución, “El riego de imprimación, adherencia o curado se podrá aplicar sólo cuando 

la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (> 10 °C), y no exista 

riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director 

de las Obras a cinco grados Celsius (5 °C), si la temperatura ambiente tiende a 

aumentar”. 

 Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso: Article 542.8 Limitaciones de la 

ejecución, “No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes 

situaciones, salvo autorización expresa del Director de las Obras: 
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- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 

Celsius (< 5 °C), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco 

centímetros (< 5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (< 8 

°C). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el 

Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los 

resultados de compactación obtenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas”. 

 Mezclas bituminosas para capas de rodadura: Article 543.8 Limitaciones de la ejecución, 

“Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra 

de la mezcla bituminosa: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados 

Celsius (< 8 °C), con tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de 

heladas, y especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, el Director 

de las Obras podrá aumentar el valor mínimo de la temperatura. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas”. 

 Hormigón: En l’Article 610.6.5 de la Parte 6 del PG-3 i l’article 71 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08) s’estableixen els següents criteris de restriccions 

climatològiques durant posada en obra del formigó: 

- Article 610.6.5.1 Hormigón en tiempo frío, “El hormigonado se suspenderá, 

como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y 

ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por 

debajo de los cero grados Celsius (0°C). A estos efectos, el hecho de que la 

temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea 

inferior a cuatro grados Celsius (4°C), puede interpretarse como motivo 

suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado 

plazo”. 

- Article 610.6.5.2 Hormigón en tiempo caluroso, “Si la temperatura ambiente 

es superior a 40ºC o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, 

salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten 

medidas especiales”. 

- Article 610.6.5.3 Hormigonado en tiempo lluvioso, “Si se prevé la posibilidad 

de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan al 

hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en 

caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada 

del agua a las masas de hormigón fresco”. 
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 Marcas viales: Article 700.7 Limitaciones a la ejecución, “La aplicación del sistema de 

señalización vial horizontal se efectuará cuando la temperatura del sustrato (pavimento 

o marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (3 °C) al punto de rocío. 

Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo, si el pavimento está húmedo o la temperatura 

ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5 °C a 40 °C), o si 

la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (> 25 km/h)”. 

1.6.2 FACTORS QUE AFECTEN A L’EXECUCIÓ D’UNITATS D’OBRA 

Així doncs, de les definicions recollides en l’apartat anterior es poden analitzar els valors dels 

factors climatològics estudiats en els apartats 1.3 i 1.4 del present annex, que seran d’utilitat pel 

càlcul dels coeficients de reducció. Tot seguit es presenta un quadre on es resumeixen els 

paràmetres mínims a tenir en compte per la realització de cada tipus unitat d’obra: 

   FACTORS 

TIPUS D'UNITAT D'OBRA T > 0 °C T > 5 °C T > 10 °C P < 1 mm P < 10 mm 

Formigó           

Explanacions           

Producció d'àrids           

Regs i tractaments superficials           

Mescles bituminoses           
 

Taula 10. Factors climatològics ha tenir en compte per la realització de tipus d’unitat d’obra 

Aquests factors hauran de ser analitzats tenint en compte el seu compliment en termes de dies 

per cada mes de l’any. Per poder completar la taula que recull tots aquests valors, s’han hagut 

de consultar, a més de les dades de les EMA considerades en apartats anteriors, les dades 

proporcionades per la Guía resumida del clima en España 1981-2010 (Estació meteorològica de 

Barcelona) i la publicació Datos climáticos para carreteras, 1964. 

Amb totes les dades recollides, es mostra a continuació una taula que resumeix el número de 

dies per cada mes on es compleixen els factors climàtics per la realització dels diversos tipus 

d’unitats d’obra: 

 Dies que es compleix 

MESOS T > 0 °C T > 5 °C T > 10 °C P < 1 mm P < 10 mm 

GEN 30 15 3 27 29 

FEB 25 16 4 24 25 

MAR 31 24 9 27 28 
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ABR 30 28 14 25 26 

MAI 31 31 27 26 28 

JUN 30 30 30 26 27 

JUL 31 31 31 29 30 

AGO 31 31 31 27 28 

SET 30 30 30 25 27 

OCT 31 30 25 25 27 

NOV 30 22 10 25 27 

DES 31 16 4 27 28 
 

Taula 11. Dies per cada mes que compleixen els factors climatològics 

1.6.3 COEFICIENTS DE REDUCCIÓ 

Per tal d’estimar el número de dies laborables útils per les diverses unitats d’obra, s’estableixen 

uns coeficients de reducció a aplicar al número total de dies laborables mensuals. Aquests 

s’obtenen a partir de tota la informació climatològica recollida i representada de forma resumida 

en la Taula 11. 

Es defineixen a continuació aquests coeficients de reducció: 

 Coeficient de reducció per gelades (ηm): És el quocient entre el número de dies del mes 

on la temperatura mínima és superior a 0 °C i el número total de dies del mes. 

 Coeficient de reducció per temperatura límit de regs i tractaments superficials (τm): És 

el quocient entre el número de dies en els quals la temperatura a les 9 h del matí és 

igual o superior a 10 °C i el número total de dies del mes. 

 Coeficient de reducció per temperatura límit de mescles bituminoses (τ'm): ): És el 

quocient entre el número de dies en els quals la temperatura a les 9 h del matí és igual 

o superior a 5 °C i el número total de dies del mes. 

 Coeficient de reducció per pluja límit de treball (λm): És el quocient entre el número de 

dies del mes en que les precipitacions són inferiors a 10 mm i el número total de dies 

del mes. 

 Coeficient de reducció per pluja límit de treball (λ’m): És el quocient entre el número de 

dies del mes en que les precipitacions són inferiors a 1 mm i el número total de dies del 

mes. 

Tenint en compte com es defineix cada coeficient, es poden obtenir els seus valors per cada mes 

de l’any: 
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MESOS ηm τm τ'm λm λ'm 

GEN 0,958 0,097 0,484 0,926 0,881 

FEB 0,904 0,143 0,571 0,896 0,857 

MAR 0,992 0,290 0,774 0,894 0,855 

ABR 1,000 0,467 0,933 0,873 0,830 

MAI 1,000 0,871 1,000 0,890 0,848 

JUN 1,000 1,000 1,000 0,910 0,880 

JUL 1,000 1,000 1,000 0,965 0,942 

AGO 1,000 1,000 1,000 0,913 0,855 

SET 1,000 1,000 1,000 0,907 0,827 

OCT 1,000 0,806 0,968 0,874 0,797 

NOV 0,998 0,333 0,733 0,883 0,830 

DES 0,976 0,129 0,516 0,897 0,858 
 

Taula 12. Coeficients de reducció 

Si es té en compte ara la probabilitat combinada de les probabilitats independents de cada factor 

climatològics, es poden obtenir els coeficients mitjos de reducció (del mes m) per cada tipus 

d’unitat d’obra seguint les expressions que els defineixen: 

 Formigons:    𝐶𝑚 = η𝑚 · 𝜆𝑚 

 Explanacions:    𝐶𝑚 = η𝑚 ·
(𝜆𝑚+𝜆′

𝑚)

2
 

 Producció d’àrids   𝐶𝑚 = 𝜆𝑚 

 Regs i tractaments superficials  𝐶𝑚 = τ𝑚 · 𝜆′𝑚 

 Mescles bituminoses   𝐶𝑚 = τ′𝑚 · 𝜆′𝑚 

Els coeficients mitjos de reducció (𝐶𝑚) obtinguts es mostren a continuació: 

Cm 

MESOS FORMI. EXPLAN. PRODUC. ÀRIDS 
REGS I 

TRACTAM. 
MESCLES 
BITUM. 

GEN 0,887 0,865 0,926 0,085 0,426 

FEB 0,810 0,793 0,896 0,122 0,490 

MAR 0,886 0,867 0,894 0,248 0,662 

ABR 0,873 0,852 0,873 0,387 0,775 

MAI 0,890 0,869 0,890 0,739 0,848 

JUN 0,910 0,895 0,910 0,880 0,880 

JUL 0,965 0,953 0,965 0,942 0,942 

AGO 0,913 0,884 0,913 0,855 0,855 

SET 0,907 0,867 0,907 0,827 0,827 

OCT 0,874 0,835 0,874 0,643 0,771 

NOV 0,881 0,855 0,883 0,277 0,609 

DES 0,875 0,856 0,897 0,111 0,443 
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Taula 13. Coeficients mitjos de reducció per tipus d’unitat d’obra (Cm) 

Per altre banda, s’ha de considerar un coeficient de reducció que tingui en compte els dies 

festius. Aquest coeficient de reducció de dies festius (𝐶𝑓) es defineix com el número de dies 

laborables mensuals (mitjançant el calendari provincial) dividit pel número total de dies de cada 

mes. Un cop obtingut, es determina finalment el coeficient de reducció total (𝐶𝑡) definit per la 

següent expressió: 

𝐶𝑡 = 1 − (1 − 𝐶𝑚) · 𝐶𝑓 

Els valors obtinguts amb l’expressió anterior es mostren en la següent taula: 

Ct 

MESOS Cf FORMI. EXPLAN. 
PRODUC. 

ÀRIDS 
REGS I 

TRACTAM. 
MESCLES 
BITUM. 

GEN 0,613 0,931 0,917 0,955 0,439 0,648 

FEB 0,750 0,858 0,844 0,922 0,342 0,617 

MAR 0,677 0,923 0,910 0,928 0,491 0,771 

ABR 0,667 0,916 0,901 0,916 0,592 0,850 

MAI 0,677 0,926 0,911 0,926 0,823 0,897 

JUN 0,700 0,937 0,927 0,937 0,916 0,916 

JUL 0,677 0,976 0,968 0,976 0,961 0,961 

AGO 0,710 0,938 0,918 0,938 0,897 0,897 

SET 0,733 0,932 0,902 0,932 0,873 0,873 

OCT 0,613 0,923 0,899 0,923 0,781 0,860 

NOV 0,700 0,917 0,898 0,918 0,494 0,726 

DES 0,613 0,923 0,912 0,937 0,455 0,659 
 

Taula 14. Coeficients de reducció total per tipus d’unitat d’obra (Ct) 

1.6.4 NÚMERO DE DIES ÚTILS 

Finalment, es calculen el número de dies útils per l’execució de cada tipus d’unitat d’obra tenint 

en compte els coeficients de reducció total obtinguts prèviament: 

DIES LABORABLES ÚTILS 

MESOS DIES MES 
DIES 

LABORAB. 
FORMI. EXPLAN. 

PRODUC. 
ÀRIDS 

REGS I 
TRACTAM. 

MESCLES 
BITUM. 

GEN 31 19 17 17 18 8 12 

FEB 28 21 18 17 19 7 12 

MAR 31 21 19 19 19 10 16 

ABR 30 20 18 18 18 11 16 

MAI 31 21 19 19 19 17 18 

JUN 30 21 19 19 19 19 19 

JUL 31 21 20 20 20 20 20 

AGO 31 22 20 20 20 19 19 

SET 30 22 20 19 20 19 19 

OCT 31 19 17 17 17 14 16 

NOV 30 21 19 18 19 10 15 

DES 31 19 17 17 17 8 12 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 12: Climatologia, Hidrologia i Drenatge  14 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

TOTAL 365 247 223 220 225 162 194 
 

Taula 15. Número de dies útils per tipus d’unitat d’obra  

Dels resultats obtinguts s’observa l’efecte que tenen les baixes temperatures i la pluja durant 

els mesos d’hivern, ja que serà quan es produeixin les temperatures mínimes. Els tipus d’unitats 

d’obra que es veuen més afectats són els que tenen relació amb la realització dels ferms, és a 

dir, els regs i tractaments superficials i la posada en obra de mescles bituminoses. 

2 HIDROLOGIA 

2.1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu de l’estudi hidrològic és la determinació dels cabals recollits en cada una de les 

conques interceptades per la traça de les obres lineals considerades en el projecte, permetent 

així definir la ubicació i característiques de les obres de drenatge necessàries. Per tant, s’han de 

determinar els cabals per a cada conca i obtenir les avingudes de disseny requerides per el 

dimensionament d’obres de drenatge. 

Per dur a terme aquest objectiu es tindran en compte el mètode i els resultats descrits en les 

següents publicacions: 

 Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. Març, 2003. 

Departament de Medi Ambient (Agència Catalana de l’Aigua). Generalitat de Catalunya. 

 Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb 

l’espai fluvial. Juny, 2006. Departament de Medi Ambient i Habitatge (Agència Catalana 

de l’Aigua). Generalitat de Catalunya. 

 Máximas lluvias diarias en la España peninsular. 1999. Dirección General de Carreteras. 

Ministerio de Fomento. 

 Instrucción 5.2-IC. Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras. Marzo, 2016. 

Ministerio de Fomento. 

2.2 PROCÉS DE CÀLCUL (MÈTODE HIDROMETEREOLÒGIC) 

Per a la determinació del cabal de referència Q al punt de desguàs d'una conca o superfície, 

s'aplicarà el mètode hidrometeorològic donat a la Instrucció 5.2-IC i es tindran en compte les 

“Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 

fluvial” de Juny de 2006 publicat per l’Agència Catalana de l’Aigua.  
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Segons aquest mètode, el cabal de referència Q en el punt de desguàs de la conca o superfície 

s’obté mitjançant la fórmula: 

𝑄𝑇 =
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) · 𝐶 · 𝐴 · 𝐾𝑡

3,6
 

Essent: 

- 𝑄𝑇 (m3/s) = cabal màxim anual corresponent al període de retorn 𝑇. 

- 𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) (mm/h) = intensitat mitjana de precipitació corresponent al període de retorn 

(𝑇) considerat i a un interval de temps (𝑡𝑐) igual al temps de concentració (apartat 2.3.3). 

- 𝐶 (adimensional) = coeficient mig d'escorrentiu de la conca o superfície drenada. 

- 𝐴 (km2) = superfície de la conca. 

- 𝐾𝑡 (adimensional) = coeficient d’uniformitat en la distribució temporal de la precipitació. 

Aquesta formulació es coneix també amb el nom de “Mètode Racional” i únicament és útil en 

conques de petita extensió i temps de concentració breus, donat que en aquest tipus de conques 

es poden considerar acceptables les hipòtesis de regularitat espaial i temporal de la pluja. 

2.3 DESENVOLUPAMENT DEL MÈTODE HIDROMETEREOLÒGIC 

Per a l’aplicació del mètode racional ja esmentat és necessari conèixer els tres paràmetres que 

intervenen a la fórmula anterior, és a dir, la intensitat mitjana de precipitació, el coeficient 

d’escorriment mitjà i l’àrea de la conca estudiada. 

En els següents apartats es detalla el procediment emprat per obtenir el valor de cada variable 

que intervé a la fórmula racional. 

2.3.1 ESTIMACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ MÀXIMA EN 24H PER A DIVERSOS 

PERÍODES DE RETORN 

L’estimació de de la precipitació màxima en 24h es pot realitzar fent ús de l’estudi present en el 

document Máximas lluvias diarias en la España Peninsular, que té el seu origen en un conveni 

entre la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento i el 

Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX). 

El procediment d’obtenció dels valors de precipitació es basa en el mètode de les isolínies. 

Mitjançant aquest mètode, i considerant un període de retorn concret, s’estima el valor de la 

intensitat de pluja en l’àmbit d’estudi del projecte. El procés de càlcul es realitza seguint els 

següents passos: 
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1. Localitzar en el plànol el punt de referència per l’àrea d’estudi del projecte. 

2. Estimar, mitjançant les isolínies presentades en la Figura 3, el coeficient de variació 𝐶𝑉 

(línies vermelles amb valor inferior a 1) i el valor mitjà de la màxima precipitació diària 

anual �̅�𝑚à𝑥 (línies de color violeta). 

3. Pel  període de retorn desitjat 𝑇 i el valor 𝐶𝑉, obtenir el factor d’ampliació 𝐾𝑇 mitjançant 

l’ús de la Taula 16. 

4. Realitzar el producte del factor d’ampliació 𝐾𝑇 pel valor mitjà de la màxima precipitació 

diària anual, obtenint de tal manera la precipitació diària màxima pel període de retorn 

desitjat. 

 

Figura 2. Mapa d'isolínies Cv i Pmàx per a la zona d'estudi 

 

En el cas del present projecte es pot considerar una màxima precipitació diària anual �̅�𝑚à𝑥 =

75 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎 i un coeficient de variació 𝐶𝑉 = 0,45 (tot i que sembla ser una mica superior a 0,45). 

Una vegada coneguts aquests dos valors, anem a la taula que relaciona el coeficient de variació 

(𝐶𝑉) amb el període de retorn en anys (𝑇). La taula és la següent: 

 Període de retorn en anys (T) 

CV 2 5 10 25 50 100 200 500 

0.35 0.921 1.217 1.438 1.732 1.961 2.220 2.480 2.831 

0.36 0.919 1.225 1.446 1.747 1.991 2.251 2.525 2.892 

0.37 0.917 1.232 1.461 1.778 2.022 2.281 2.571 2.953 

0.38 0.914 1.240 1.469 1.793 2.052 2.327 2.617 3.014 

0.39 0.912 1.243 1.484 1.808 2.083 2.357 2.663 3.067 

0.40 0.909 1.247 1.492 1.839 2.113 2.403 2.708 3.128 

0.41 0.906 1.255 1.507 1.854 2.144 2.434 2.754 3.189 

Àmbit del projecte 
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0.42 0.904 1.259 1.514 1.884 2.174 2.480 2.800 3.250 

0.43 0.901 1.263 1.534 1.900 2.205 2.510 2.846 3.311 

0.44 0.898 1.270 1.541 1.915 2.220 2.556 2.892 3.372 

0.45 0.896 1.274 1.549 1.945 2.251 2.586 2.937 3.433 

0.46 0.894 1.278 1.564 1.961 2.281 2.632 2.983 3.494 

0.47 0.892 1.286 1.579 1.991 2.312 2.663 3.044 3.555 

0.48 0.890 1.289 1.595 2.007 2.342 2.708 3.098 3.616 

0.49 0.887 1.293 1.603 2.022 2.373 2.739 3.128 3.677 

0.50 0.885 1.297 1.610 2.052 2.403 2.785 3.189 3.738 
 

Taula 16. Factor d’ampliació 𝐾𝑇 en funció de 𝐶𝑉 i 𝑇. 

 

Tenint en compte la màxima precipitació diària anual (�̅�𝑚à𝑥 = 75 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎), el valor de 𝐶𝑉 

considerat i els factors 𝐾𝑇, es pot obtenir la precipitació màxima en 24 hores segons els diferents 

períodes de retorn: 

Període de 
retorn en 
anys (T) 

5 10 25 50 100 500 

Precipitació 
màx. en 
24h, Pd 

(mm/dia) 

95,85 117,3 147,075 171,075 197,4 262,05 

 

Taula 17. Precipitació diària màxima pels respectius períodes de retorn (Mètode de les isolínies) 

 

Seguint les indicacions de la Instrucción 5.2-IC es considerarà com a període de retorn un temps 

de 25 anys, ja que es pretén dimensionar elements del drenatge superficial de la plataforma i 

marges.  

Així doncs, per calcular el cabal aportat per la plataforma es pren com a referència una 

precipitació màxima diària de 147,075 mm/dia. Aquest resultat d’intensitat diària corresponent 

al període de retorn considerat caldrà transformar-lo a intensitat mitjana de precipitació 

corresponent a un interval igual al temps de concentració. La formulació especificada a la 

instrucció es detalla en els següents apartats. 

2.3.2 ÀREA DE LA CONCA 

 Conques internes: S’observa que l’aportació exterior de cabals d’aigües pluvials de les 

zones verdes i urbanes perimetrals a les dues rotondes i als ramals d’accés a les mateixes 

no és possible, ja que, la plataforma asfàltica té sempre una cota superior als terrenys 

adjacents per trobar-se en terraplè en quasi la totalitat de la seva longitud. 
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 Conques externes: Per la realització del càlcul global de la xarxa de drenatge és necessari 

definir l’escorriment que es provocarà com a conseqüència de la reurbanització del 

terreny.  

Per al càlcul del cabal procedent de conques internes, o bé definides com a conques 

secundàries segons la Instrucción 5.2-IC, s’ha considerat tota l’àrea que afecta el present 

projecte d’obra viària i s’han extret les àrees de l’illot central ja que, tal i com especifica 

la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya, 

aquestes estaran constituïdes per material drenant i, per tant, no serà necessari drenar 

aquestes àrees. 

2.3.3 INTENSITAT DE PRECIPITACIÓ 

Com ja s’ha explicat anteriorment, per calcular el cabal corresponent a un cert període de retorn 

és necessari conèixer la intensitat de pluja corresponent a aquest període de retorn i per a un 

interval de temps corresponent al temps de concentració de la conca. 

La Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial proposa estimar el valor de la intensitat mitjana de 

precipitació 𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) corresponent al període de retorn (𝑇) considerat i a un interval de temps 

(𝑡𝑐) mitjançant la següent formulació: 

𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) = 𝐼𝑑 ∙ 𝐹𝑖𝑛𝑡 

Essent: 

- 𝐼𝑑 (mm/h) = intensitat mitja diària de precipitació corregida corresponent al període de 

retorn 𝑇. 

- 𝐹𝑖𝑛𝑡 (adimensional) = Factor d’intensitat. 

La intensitat mitja diària de precipitació corregida (𝐼𝑑) corresponent al període de retorn T, 

s’obté mitjançant la següent fórmula: 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴

24
 

- 𝑃𝑑 (mm/dia) = precipitació diària corresponent al període de retorn 𝑇. 

- 𝐾𝐴 (adimensional) = factor reductor de la precipitació per àrea de la conca. 

Per a la determinació de la precipitació diària 𝑃𝑑 corresponent al període de retorn 𝑇 és fa ús de 

la determinada en l’apartat 2.3.1, és a dir, 𝑃𝑑 = 147,075 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎. 
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El factor reductor de la precipitació per àrea de la conca 𝐾𝐴, té en consideració la no 

simultaneïtat de la pluja en tota la superfície. Segons la normativa s’obté a partir de la següent 

fórmula: 

Si 𝐴 < 1 𝑘𝑚2   𝐾𝐴 = 1 

Si 𝐴 ≥ 1 𝑘𝑚2  𝐾𝐴 = 1 −
𝑙𝑜𝑔10 ∙ 𝐴

15
 

Essent: 

- 𝐴 (km2) = àrea de la conca 

Així doncs, pel cas d’estudi s’obté un factor reductor de la precipitació 𝐴 = 1. 

D’altra banda s’ha de tenir en consideració el factor d’intensitat 𝐹𝑖𝑛𝑡, el qual introdueix la 

torrencialitat de la pluja en l’àrea d’estudi i és depenent de la duració de l’aiguat i del període 

de retorn 𝑇. Aquest factor d’intensitat ve determinat per la següent expressió: 

𝐹𝑖𝑛𝑡 = 𝑚à𝑥(𝐹𝑎 , 𝐹𝑏) 

Essent: 

- 𝐹𝑎 (adimensional) = factor obtingut a partir de l’índex de torrencialitat (
𝐼1

𝐼𝑑
). 

- 𝐹𝑏 (adimensional) = factor obtingut a partir de les corbes IDF d’un pluviògraf pròxim. 

Ja que no es disposen de dades suficients per determinar el factor 𝐹𝑏, es considerarà com a vàlid 

la consideració de 𝐹𝑖𝑛𝑡 = 𝐹𝑎. 

L’obtenció del factor 𝐹𝑎 ve donada per la següent expressió: 

𝐹𝑎 = (
𝐼1

𝐼𝑑
)

3,5287−2,5287∙𝑡0,1

 

Essent: 

- 𝐼1/𝐼𝑑 (adimensional) = índex de torrencialitat que expressa la relació entre la intensitat 

de precipitació horària i la mitja diària corregida. 

- 𝑡 (hores) = temps de duració de l’aiguat. 

Per a l’obtenció del factor 𝐹𝑎, s’ha de particularitzar l’expressió per a un temps de duració de 

l’aiguat igual al temps de concentració (𝑡 = 𝑡𝑐 ). 
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Figura 3. Gràfic de l'expressió del Factor 𝐹𝑎 en funció de 𝑡 = 𝑡𝑐 

 

Pel cas de l’índex de torrencialitat (𝐼1/𝐼𝑑), el seu valor es determina en funció de la zona 

geogràfica, a partir del mapa de la següent figura: 

 

Figura 4. Mapa de l'índex de torrencialitat (𝐼1/𝐼𝑑) 
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Per últim, el temps de concentració 𝑡𝑐, definit com el mínim temps necessari a partir de l’inici 

de l’aiguat per a que tota la superfície de la conca estigui aportant escorrentia en el punt de 

desguàs. Aquest temps ve donat pel càlcul del temps de recorregut més llarg a partir de 

qualsevol punt de la conca fins al punt de desguàs.  

Considerant que el tipus de conca és del tipus secundària (apartat 2.3.2), aquest temps pot 

calcular-se mitjançant la següent formulació: 

𝑡𝑑𝑖𝑓 = 2 ∙ 𝐿𝑑𝑖𝑓
0,408 ∙ 𝑛𝑑𝑖𝑓

0,312 ∙ 𝐽𝑑𝑖𝑓
−0,209 

Essent: 

- 𝑡𝑑𝑖𝑓 (minuts) = temps de recorregut amb flux difús sobre el terreny. 

- 𝐿𝑑𝑖𝑓 (m) = longitud de recorregut en flux difús. 

- 𝑛𝑑𝑖𝑓 (adimensional) = coeficient de flux difús. 

- 𝐽𝑑𝑖𝑓 (adimensional) = pendent mitja. 

Es consideraran per tant diferents casos segons el tipus de vial estudiat ja que presenten 

longituds i pendents molt diverses entre ells. 

2.3.4 COEFICIENT D’ESCORRIMENT MITJÀ 

Un altre terme que intervé a la fórmula del mètode racional és el coeficient d’escorriment mitjà 

(𝐶). Aquest defineix la proporció de la component superficial de la precipitació d’intensitat 

𝐼(𝑇, 𝑡𝑐), i depèn de la raó entre la precipitació diària 𝑃𝑑  corresponent al període de retorn, del 

factor reductor de la precipitació 𝐾𝐴 i del llindar d’escorriment 𝑃0 (mm), que representa el valor 

de precipitació a partir del qual l’aigua transcorre com vessament superficial: 

Si 𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴 > 𝑃0   𝐶 =
(𝑃𝑑∙𝐾𝐴−𝑃0)(𝑃𝑑∙𝐾𝐴+23∙𝑃0)

(𝑃𝑑∙𝐾𝐴+11∙𝑃0)2  

Si 𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴 ≤ 𝑃0   𝐶 = 0 
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Figura 5. Gràfic de l'expressió del coeficient d'escorriment (𝐶) 

 

El llindar d’escorriment 𝑃0, representa la precipitació mínima que ha de caure per a que s’iniciï 

la generació d’escorriment. Aquest ve determinat per la fórmula següent: 

𝑃0 = 𝑃0
𝑖 ∙ 𝛽 

Essent: 

- 𝑃0
𝑖  (mm) = el valor inicial del llindar d’escorriment. 

- 𝛽 (adimensional) = coeficient corrector del llindar d’escorriment. 

Tenint en compte les indicacions i classificacions establertes en la Instrucción 5.2-IC Drenaje 

Superficial es pot considerar 𝑃0
𝑖 = 1 𝑚𝑚 per situar-se l’àmbit del projecte en un ús del sol del 

tipus teixit urbà continuo i amb presència d’autopistes, autovies i terrens associats. 

Fent referència al coeficient corrector 𝛽, només es pot realitzar el calibratge d’aquest prenent 

les dades que posa a disposició la normativa, ja que no es disposen de dades suficients de la 

conca considerada pel present projecte. Així doncs, el valor obtingut és de 𝛽 = 1,45. 

Per tant, el valor del llindar d’escorriment és 𝑃0 = 1,45 𝑚𝑚. 

2.3.5 COEFICIENT D’UNIFORMITAT EN LA DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LA 

PRECIPITACIÓ 

Per últim, el coeficient 𝐾𝑇 és l’últim terme que intervé a la fórmula del mètode racional, el qual 

té en consideració la falta d’uniformitat en la distribució temporal de la precipitació. Aquest ve 

condicionat pel temps de concentració descrit en els anteriors apartats i es pot calcular amb la 

següent expressió: 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 12: Climatologia, Hidrologia i Drenatge  23 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

𝐾𝑇 = 1 +
𝑡𝑐

1,25

𝑡𝑐
1,25+14

  

2.3.6 CÀLCUL DEL CABAL APROTAT PER LA PLATAFORMA I ELS MARGES 

En aquest apartat es segueixen els diferents passos del mètode racional abans desenvolupat, 

particularitzant les expressions pel present projecte i amb l’objectiu de trobar el cabal de 

referència, a partir del qual es pot calcular el número d’embornals necessari a l’àmbit d’estudi. 

Com ja s’ha indicat en els apartats anteriors del present annex, per calcular el cabal aportat tant 

a la plataforma com al marge, utilitzarem un període de retorn de 𝑇 = 25 𝑎𝑛𝑦𝑠. 

Pel que fa al temps de concentració de la plataforma, es farà el càlcul considerant els diferents 

casos segons el tipus de vial i característiques geomètriques del mateix seguint l’expressió 

definida en l’apartat 2.3.3. 

Els cabals que resultaran de tot aquest procés són cabals específics, és a dir, cabals aportats per 

la plataforma i marge als embornals per metre lineal de carretera. Aquest cabal que recullen els 

embornals passa als tubs col·lectors, que s’uniran en un punt per connectar-lo amb la xarxa de 

drenatge existent. 

Com a coeficient d’escorriment s’utilitzen els següents valors segons els diferents tipus de vials: 

COEFICIENT D’ESCORRIMENT MITJÀ (C) 

  EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 EIX 5 

C 0,98860826 0,98860826 0,98860826 0,98860826 0,98860826 

 

COEFICIENT D’ESCORRIMENT MITJÀ (C) 

  EIX 6 EIX 7 EIX 8 EIX 9 EIX 10 

C 0,98860826 0,98860826 0,98860826 0,98860826 0,98860826 

 

COEFICIENT D’UNIFORMITAT EN LA DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LA 
PRECIPITACIÓ (Kt) 

  EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 EIX 5 

Kt 1,5211187 1,54278488 1,46501127 1,44508576 1,45438606 

 

COEFICIENT D’UNIFORMITAT EN LA DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LA 
PRECIPITACIÓ (Kt) 

  EIX 6 EIX 7 EIX 8 EIX 9 EIX 10 

Kt 1,5941887 1,57797506 1,6128608 1,53543583 1,46156001 
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Finalment es mostren els càlculs realitzats i una taula que recull els resultats dels cabals 

específics considerats per a cada tipus de vial present en el projecte: 

Càlculs: 

  EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 EIX 5 

A (km2) 0,001418 0,001408 0,001108 0,000662 0,0005144 

Qt (m3/s) 0,11490266 0,11173951 0,09453866 0,05749975 0,04431041 

 

  EIX 6 EIX 7 EIX 8 EIX 9 EIX 10 

A (km2) 0,002262 0,002768 0,003204 0,001736 0,000672 

Qt (m3/s) 0,17032608 0,21202621 0,23637034 0,13875699 0,05751547 

 

3 DRENATGE 

3.1 INTRODUCCIÓ 

En aquesta última part de l’annex s’especifiquen les solucions adoptades pel drenatge 

transversal i longitudinal de la rotonda i els seus accessos. També es desenvolupen els mètodes 

emprats per la comprovació de la capacitat hidràulica d’aquests elements. 

A grans trets, el sistema de drenatge de la intersecció està format per: embornals, canonades 

de PVC i formigó armat, pous de registre i cunetes. 

Per dur a terme el dimensionament i les comprovacions hidràuliques del elements de drenatge 

es tindran en compte el mètode i les recomanacions descrites en les següents publicacions: 

 Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb 

l’espai fluvial. Juny, 2006. Departament de Medi Ambient i Habitatge (Agència Catalana 

de l’Aigua). Generalitat de Catalunya. 

 Instrucción 5.2-IC. Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras. Marzo, 2016. 

Ministerio de Fomento. 

 Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obres de 

carretera (OC 17-03). Diciembre, 2003. Ministerio de Fomento. 

3.2 CÀLCUL I COMPROVACIÓ DEL DIÀMETRE DELS COL·LECTORS 

Pel càlcul de conduccions de sanejament es fa servir la fórmula de Manning-Strickler, que adopta 

la següent formulació: 
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Q es el cabal evacuat en m3/s 

 v es la velocitat del fluid en m/s 

A es l¡¦area de la seccio transversal ocupada per l¡¦aigua (m2) 

 Rh es el radi hidraulic de la lamina de fluid (m) 

 I es la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conduccio), ja que 

estem en regim uniforme i el pendent de la línia d’energia s’iguala al pendent de l’obra de 

drenatge 

n es el coeficient de rugositat de Manning 

3.3 CÀLCUL I COMPROVACIÓ DEL DIÀMETRE DELS COL·LECTORS 

Pel càlcul de conduccions de sanejament es fa servir la fórmula de Manning-Strickler, que 

adopta la següent formulació: 

 

on: 

 Q és el cabal evacuat en m3/s 

 v és la velocitat del fluid en m/s 

 A és l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua (m2) 

 Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m) 

 I és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conducció), ja que estem 

en règim uniforme i el pendent de la línia d’energia s’iguala al pendent de l’obra de 

drenatge 
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 n és el coeficient de rugositat de Manning 

 La velocitat de l’aigua als col•lectors haurà de quedar per sobre del mínim establert (0.5 m/s) 

per tal d’evitar la sedimentació, incrustacions i estancament i per sota del màxim (5 m/s) per tal 

que no es produeixi erosió. 

El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material amb el que es construirà 

l’obra de drenatge. Com que utilitzarem canonades de formigó armat, adoptarem un valor de n 

igual a 0,015. 

El radi hidràulic (Rh) depèn de l’altura de la làmina d’aigua a l’interior de la canonada i es calcula 

com: 

 

essent: 

 A és l’àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal i, per tant, depèn de l’altura de la 

làmina lliure dins de la canonada. 

 Pm  és el perímetre mullat, és a dir, la part de perímetre de la secció transversal de la 

canonada que es situa per sota de la làmina lliure. 

Per a obres de drenatge de secció circular, el radi hidràulic (Rh) en funció de l’altura de la làmina 

lliure ve determinat per la següent fórmula: 

 

on Ɵ  i D són els paràmetres expressats a la següent figura: 

 

L’àrea A de la secció transversal ocupada per l’aigua es calcula com: 
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Finalment, la longitud que hi ha de costat a costat de la canonada a l’altura y, és a dir, on tenim 

situada la làmina d’aigua, es pot calcular com: 

 

A continuació, anem a seleccionar el diàmetre que tindran les canonades que connecten als 

embornals i, a partir de determinar el cabal màxim que poden transportar, podrem saber el 

número d’embornals necessari a l’àrea de la rotonda i ramals d’accés. També caldrà dimensionar 

la canonada que haurà de portar tot el cabal fins a la riera de Can Cateura (cabal d’unió de les 

diferents canonades), ja que aquesta canonada haurà de tenir un diàmetre superior. 

Els tubs col•lectors que connectaran als embornals tindran un diàmetre de 30 cm. Considerant 

que l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua és igual a la meitat del tub col•lector, 

A=0,035 m2, el radi hidràulic Rh =0,075 m, el pendent de la solera del canal de l’1% i  el coeficient 

de rugositat de Manning n=0,015, s’obté que el cabal que pot portar un d’aquests tubs 

col•lectors és de 41,5 l/s, circulant l’aigua a 1,17 m/s. 

Pel que fa al tub col•lector que ha de reunir totes les aigües pluvials per després expulsar-les a 

la riera de Can Cateura, l’hem de dimensionar sabent que ha de poder portar un cabal de 404,8 

l/s. 

Considerem que aquesta canonada tindrà un diàmetre de 80 cm. Com en el cas anterior, 

considerant que l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua és la meitat del tub col•lector, 

A=0,25 m2, el radi hidràulic Rh =0,2 m, el pendent de la solera del canal de l’1% i el coeficient de 

rugositat de Manning n=0,015, s’obté que el cabal que pot portar un d’aquests tubs col•lectors 

és de 570 l/s, circulant l’aigua a 2,28 m/s. Hem deixat un cert marge de seguretat pel que fa al 

cabal que pot transportar, d’aquesta manera podríem afirmar amb bastanta certesa que l’aigua 

no arribarà a cobrir mai la meitat de l’àrea de la canonada, i així la N velocitat de l’aigua estarà 

per sota els 2,28 m/s, cosa favorable perquè així no es produirà tanta erosió a la llera de la riera 

de Can Cateura. 
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3.4 EL NOMBRE NECESSARI D’EMBORNALS 

Pel càlcul del nombre necessari d’embornals és suficient conèixer la capacitat de recollida de 

cadascun d’ells. Donat que hem dissenyat la xarxa de drenatge per tal que els tubs col•lectors 

que estan units als embornals puguin dur 41,5 l/s, considerem que cadascun dels embornals té 

una capacitat de recollida de 30 l/s, deixant un cert marge de seguretat. 

Un altre criteri per acabar d’ajustar el nombre final d’embornals és que en la solució final es 

disposi d’una distribució regular de tots ells, no deixant zones sense cap punt de recollida de les 

aigües pluvials. 

A la taula següent es detalla el número d’embornals projectats, així com el mínim que n’hauríem 

de disposar: 

 
 

Capacitat de recollida (l/s) 

NÚMERO D’EMBORNALS 

Projectat Mínim 

Tc = 5 min Tc = 10 min 
30 14 embornals 10 embornals 

 

En conclusió, disposarem regularment per tota la superfície de paviment asfàltic 14 embornals, 

que portaran les aigües pluvials a la llera de la riera de Can Cateura. 

 

3.5 CÀLCUL I COMPROVACIÓ DE LES CUNETES 

Es construirà també una cuneta de formigó per evacuar les aigües pluvials al peu del talús que 

està entre el carrer Penedès direcció Girona i el futur vial. La seva posició es pot veure al 

corresponent plànol. 

La cuneta serà simètrica en V, amb talussos 2:1 i tindrà una inclinació longitudinal del 2%. La 

cuneta es farà arribar directament a la llera de la riera de Can Cateura, lloc on es deixen anar 

les aigües. 

Anem a veure a continuació quina seria l’altura màxima de la làmina d’aigua respecte al fons 

de la cuneta i la velocitat de l’aigua, segons les dades hidrològiques que hem calculat en els 

apartats anteriors, i d’aquesta manera podrem saber quina és la profunditat mínima que ha de 

tenir la cuneta. 

Per fer-ho, apliquem la fórmula de Manning-Strickler, que s’escriu com: 
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essent: 

 v: la velocitat mitjana de la corrent 

 Q: el cabal desaiguat 

 S: l’àrea de la seva secció (variable amb el calat) 

 R: S/p el seu radi hidràulic (variable amb el calat) 

 p: el perímetre mullat (variable amb el calat) 

 J:  la  pendent  de  la  línia  d’energia.  On  el  règim  pugui  considerar-se  uniforme  es 

considerarà igual a la pendent longitudinal de l’element 

 K: un coeficient de rugositat, donat per la Tabla 4.1 de la Instrucción 5.2-IC 

 U: un coeficient de conversió, que depèn de les unitats en que es mesurin Q, S i R, donat 

per la Tabla 4.2 de la Instrucción 5.2-IC 

La cuneta tindrà la geometria representada a la següent figura, on hi representem també les 

variables del problema: 

 

Figura 16. Secció transversal de la cuneta de formigó 

Anem ara a calcular les variables que intervenen en la fórmula de Manning-Strickler, i deixem el 

resultats en funció de les variables representades a la figura 16. 
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Particularitzant  aquesta  última  expressió  pel  nostre  cas  (K=75  m1/3/s,  U=1,  Q=0,4  m3/s) 

obtenim l’altura màxima de la làmina d’aigua respecte al fons de la cuneta. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és el de determinar la categoria de trànsit pesat previst en el 

moment de la posada en servei del nou enllaç viari que millorarà i reordenarà el trànsit de 

l’actual enllaç Molins Nord. 

Determinant la intensitat mitjana diària de vehicles pesats (IMDp), i seguint la Norma 6.1-IC 

Secciones de firmes del Ministeri de Foment, es podrà establir quina és la categoria de trànsit 

prevista la qual determina la secció del ferm dels vials fent ús de l’esmentada normativa. 

2. ESTUDI DE TRÀNSIT 

Per tal d’assolir l’objectiu d’aquest annex, primer de tot s’ha d’estimar el trànsit pesat que 

circularà per l’enllaç en el moment de la posada en servei d’aquest, que s’estima que sigui 

l’any 2020.  

La configuració viària actual formada por una tipologia de l’enllaç, amb diversos girs a 

esquerra, dificulta la definició precisa de la IMD (i per tant la IMDp) tant l’actual com futura 

que té previst absorbir-se amb el nou enllaç viari. No existeix cap estudi que contempli tot el 

trànsit present en els 4 ramals d’entrada i sortida de la B-23 i el de la C-1413a, junt amb el que 

transcorre per la carretera N-340 (Av. València un cop s’endinsa en el nucli urbà de Molins de 

Rei). És per aquest motiu, que s’ha hagut de consultar les diferents dades d’aforaments que es 

tenen a disposició en la zona que té incidència el nou projecte viari i deduir així un número que 

es correspongui, de manera aproximada, a la IMDp present. 

Per part del Ministeri de Foment, existeix una estació d’aforament (B-250-2) situada al PK 

1.243,2 de la N-340, just abans del pont que creua el riu Llobregat i a mig quilòmetre de 

l’enllaç Nord de Molins de Rei en direcció Sant Vicenç dels Horts. Aquesta estació no permet 

determinar el número total de vehicles presents en l’enllaç actual, deixant de comptabilitzar 

els presents en el ramal de sortida a Molins de Rei de la B-23 (venint de Barcelona) o bé, 

aquells que provenen del nucli urbà de Molins de Rei i es desvien pel ramal d’entrada a la B-23 

(direcció Lleida – Tarragona) i els que prenen la C-1413a direcció el Papiol. Tot i així, es disposa 

de l’evolució històrica des del 2008 fins al 2014, últim any de dades publicades per part del 

Ministeri de Foment i que, per tant, permet realitzar una previsió de la variació del trànsit 

futura tenint en compte el creixement anual històric. 
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D’altra banda, l’Ajuntament de Molins de Rei va realitzar una campanya d’aforament de trànsit 

en el 2010 publicada en el seu Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2015-2020, on es va 

comptabilitzar el trànsit d’entrada i sortida de l’enllaç Nord de Molins de Rei, just en el tram on 

finalitza la N-340 i comença l’Avinguda de València. Aquesta estació d’aforament contempla 

les maniobres que no es tenen presents en l’anterior estació descrita però no és 

complementària amb l’estació d’aforament del Ministeri de Foment i per tant, no permet 

deduir el trànsit total de vehicles que haurà d’absorbir el nou projecte viari. A demés, no es 

disposa d’un històric de dades que permeti estudiar la seva variació. 

Així doncs, es treballarà només amb les dades proporcionades per l’estació d’aforament 

inicialment descrita i, encara que no es comptabilitzin la totalitat dels vehicles presents a 

l’enllaç, es suposarà aquesta aproximació com a vàlida per no disposar de més dades que 

permetin realitzar un estudi més precís. Tot i així, tenint en compte que la posada en servei de 

la variant de Vallirana en la seva totalitat comportarà una reducció del trànsit per l’enllaç 

actual, es considerarà com a vàlida l’estimació del trànsit futur de vehicles a partir d’aquestes 

dades.  

3. CÀLCUL DE LA INTENSITAT DIÀRIA DE VEHICLES PESANTS (IMDp)  

Tenint en compte que l’última actualització de les dades corresponen a l’edició del 2014, es 

determinarà, a través d’aquestes, la variació del trànsit des de l’any 2014 fins a l’any de posada 

en servei del nou vial per tal de poder determinar la categoria de trànsit seguint la Norma 6.1-

IC.  

A continuació es mostren les dades de l’estació de control secundària (B-250-2) del Ministeri 

de Foment. Com es pot apreciar a la Figura 1, la IMD al 2014 va ser de 38.908 vehicles/dia, 

amb un 7,67% de vehicles pesants, que es tradueix en una IMDp (2014) de 2.984 vehicles 

pesants/dia: 

 

Figura 1. Dades de la IMD a la carretera N-340 (Ministeri de Foment) 

Per tal de determinar la IMDp a l’any d’entrada en servei de l’enllaç viari objecte d’aquest 

projecte, s’aplicarà un dels mètodes més coneguts que rep el nom de mètode de creixement 
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lineal. Es tracta d’un mètode senzill que, mitjançant extrapolacions de tendències o relacions 

observades en dades temporals suficientment extenses permet deduir el trànsit que tindrà la 

carretera existent en un futur.  

En aquest mètode s’extrapola el ritme de creixement de la intensitat de trànsit observada en 

els anys precedents, sota la suposició de que aquest mateix creixement es mantindrà constant 

en un futur pròxim. Per realitzar l’extrapolació, es parteix d’una sèrie de dades de IMD 

corresponents als últims anys i es fixa una taxa de creixement (C), calculada com el valor mitjà 

del creixement del trànsit anual durant aquest període d’anys en tant per u. 

Coneguda la IMD actual (IMD0) i el creixement anual de trànsit (C) es pot determinar la IMD 

futura al cap de n anys (IMDn) mitjançant la següent expressió: 

                 

En el cas d’estudi, per determinar el creixement anual de trànsit (C) s’utilitzaran les dades 

proporcionades pel Ministeri de Foment entre els anys 2008 i 2014. A la següent Taula es pot 

observar una tendència de la disminució de la IMD en l’evolució temporal: 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

IMD (vehicles/dia) 46.222 50.103 43.409 41.877 39.799 40.662 38.908 

% Pesants 8,3 9 8,4 8,8 8,2 7,5 7,7 
 

Taula 1. Dades de la IMD i el % de vehicles pesants entre 2008 i 2014 (Estació d’aforament B-250-2) 

S’observa com el valor de la IMD mostra una tendència general de decreixement en els darrers 

6 anys de dades registrades. A partir d’aquestes, s’ha obtingut una taxa de creixement (C) com 

el valor mitjà del creixement del trànsit anual durant aquests sis anys amb un valor de 

        . Paral·lelament, es pot calcular el valor mitjà del creixement del % de vehicles 

pesants entre els anys 2008 i 2014, obtenint per les dades d’estudi un creixement del -0,1% 

cada any, és a dir, un decreixement. 

Per tant, considerant la taxa de creixement del trànsit anual del -2,6%, fins el moment 

d’entrada en servei al 2020 tindríem que: 

                                               

4. DETERMINACIÓ DE LA CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT 

Com s’ha pogut veure en l’apartat anterior, a l’any 2020 es preveu que circularan, de manera 

aproximada, uns 33.220 vehicles per dia a traves del vial de circulació de nova construcció. Tot 
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i així, ja s’ha exposat que les dades inicials d’aforament que es tenen a disposició no permeten 

realitzar un anàlisis acurat de la totalitat de vehicles realment presents en l’any de referència, 

així com la seva distribució en els dos sentits de circulació o a través dels diferents ramals 

d’entrada o sortida a la B-23.  

Considerant la taxa d’evolució anual del -0,1% de vehicles pesants, a l’any de posada en servei 

del nou enllaç viari el percentatge de vehicles pesants serà del 7,1%. Això es tradueix en: 

                                                 

Per tant, el trànsit total estimat de vehicles pesants per dia és de 2.758. Considerant com a 

hipòtesi el repartiment del 50% per sentit, s’obté que el trànsit de disseny per sentit de 

circulació  és de 1.379 vehicles pesants per dia. Aquest valor permet determinar la categoria 

de trànsit pesat que circularà per l’eix principal de l’enllaç viari així com per les dues rotondes. 

En la Norma 6.1-IC Secciones de firmes es defineixen els rangs de IMDp per les vuit categories 

de trànsit pesat: 

Categoria de trànsit pesat T00 T0 T1 T2 

IMDp (vehicles pesants / dia) ≥ 4.000 
< 4.000 < 2.000 < 800 

≥ 2.000 ≥ 800 ≥ 200 
 

Taula 2A. Categories de trànsit pesat T00 a T2 

Categoria de trànsit pesat T31 T32 T41 T42 

IMDp (vehicles pesants / dia) 
< 200 < 100 < 50 

< 25 
≥ 100 ≥ 50 ≥ 25 

 

Taula 2B. Categories de trànsit pesat T3 i T4 

Tenint en compte el trànsit de disseny per sentit estimat (1.379 vehicles pesants/dia), 

s’estableix que la categoria de trànsit pesat per l’eix principal de l’enllaç viari així com per les 

dues rotondes correspon a la categoria T1 (2.000 > IMDp ≥ 800). Pel cas dels ramals d’entrada i 

sortida a la B-23 es considerarà una categoria de trànsit pesat T2 (2.000 > IMDp ≥ 800). 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és el de establir les dimensions de les seccions i els elements que 

constitueixen els ferms i paviments de l’enllaç viari que contempla la realització d’aquest 

projecte per tal de que es compleixin les següents funcions i condicions: 

- Proporcionar una superfície de rodament segura i de característiques constants sota la 

repetició de les càrregues de trànsit al llarg del període de projecte. 

- Garantir la resistència i repartiment de les sol·licitacions de trànsit per tal que a 

l’esplanada arribi només una petita part de tals esforços els quals siguin compatibles 

amb la seva capacitat portant. 

- Protegir l’esplanada de les condicions atmosfèriques i en particular a les 

precipitacions. 

Per tal d’assegurar aquestes funcions i condicions, la definició, justificació i dimensionament de 

les seccions de ferm es realitzarà seguint les prescripcions de la Norma 6.1-IC: Secciones de 

firmes i el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-

3K, ambdós del Ministeri de Foment. 

2. CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT 

Com bé es descriu en l’Annex 13: Trànsit, el dimensionament de les seccions tipus de l’enllaç 

viari és realitza a partir de l’estimació del número de vehicles pesants (IMDp) que hi haurà en 

el moment de l’entrada en servei de la nova solució viaria proposada en el present projecte. 

Considerant les dades registrades durant el període 2008 – 20014 per una estació d’aforament 

situada a la N-340, en l’Annex 13: Trànsit es dedueix la taxa de creixement del trànsit seguint el 

mètode de creixement lineal. Paral·lelament es calcula el valor mitjà del creixement del % de 

vehicles pesants que permet finalment estimar, juntament amb la taxa de creixement de 

trànsit, la IMDp futura per l’any previst de posada en servei (2020) de la nova infraestructura. 

En l’estudi realitzat s’ha obtingut un decreixement del trànsit amb la qual s’estima una IMD 

per l’any 2020 de 33.220 vehicles/dia. Tenint en compte que per aquest any es preveu un 7,1% 

de vehicles pesants es dedueix una IMDp de 2.758 vehicles pesants/dia. Finalment, 

considerant un repartiment del 50 % per cada sentit de circulació s’ha obtingut com a trànsit 

de disseny per sentit de circulació un valor de 1.379 vehicles pesants/dia. Aquest valor de 

trànsit correspon a la categoria T1 (2.000 > IMDp ≥ 800) de la Norma 6.1-IC, la qual serà 

considerada per l’eix principal (antic traçat de la N-340) així com per les dues rotondes. Pel cas 
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dels ramals d’entrada i sortida a la B-23 es considerarà una categoria de trànsit pesat T2 (2.000 

> IMDp ≥ 800). 

3. CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

En la Norma 6.1-IC s’estableix la necessitat de conèixer la zona tèrmica estival a la qual pertany 

l’àmbit del projecte així com la zona pluviomètrica que la caracteritza. 

La normativa defineix 3 tipus de zones tèrmiques (càlida, mitjana i temperada) amb l’objectiu 

de poder seleccionar el tipus de betum asfàltic, la relació entre la seva dosificació en massa i la 

de pols mineral. 

Respecte la zona pluviomètrica, la normativa estableix dues zones (plujosa i poc plujosa ) en 

funció de la precipitació mitjana anual (igual o major i menor a 600 mm respectivament).  

Ambdues característiques climàtiques poden ser determinades seguint les figures que 

proporciona la normativa. Pel cas de la zona pluviomètrica, malgrat que en l’estudi de 

climatologia realitzat en l’Annex 12. Climatologia, Hidrologia i Drenatge la precipitació anual 

estimada sigui de 611 mm, es considerarà inferior al límit que diferencia els dos tipus de zones 

(inferior a 600 mm) per ser un valor molt pròxim al límit i tindre concordança amb la figura 

proporcionada per la normativa. Per tant, les característiques climàtiques de la zona d’actuació 

del projecte són: 

 Zona tèrmica estival mitjana 

 Zona poc plujosa 

4. DEFINICIÓ DE L’ESPLANDA 

La proposta de traçat del nou enllaç viari comporta la realització de noves esplanades en tots 

els trams on es realitzi una modificació del traçat actual, és a dir, els quatre nous traçats dels 

ramals de la B-23 fins a les zones d’enllaç amb l’existent, així com les zones on es preveu la 

realització de les dues rotondes en peses. 

Aquesta necessitat de construir noves esplanades ve determinat d’una banda, per ser 

imprescindible l’adaptació dels peralts i els acords verticals en zones on ja existeix una 

esplanada degut a l’existència de vials, i de l’altra, per la necessitat de realitzar noves 

esplanacions (degut a la configuració dels nous traçats) en trams on actualment són del tipus 

natural. 
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En les zones immediatament anteriors als trams on es realitzi una nova esplanada es considera 

adequat la realització d’un fresat superficial i una posterior estesa de la mescla bituminosa per 

assegurar una bona continuïtat de la geometria del traçat entre el paviment de nova 

construcció i l’existent.  

4.1 DEFINICIÓ DE NOVES ESPLANADES 

La definició de les noves esplanades es realitzarà seguint els criteris de la Norma 6.1-IC, on es 

defineixen les formacions de les esplanades tenint en compte els diferents tipus de sòls i 

segons tres categories d’esplanades (E1, E2 i E3). 

Tenint en compte l’estudi geològic realitzat en l’Annex 2: Geologia i geotècnia, es pot apreciar 

en la Figura 1 del mencionat annex com tota la zona d’actuació del nou enllaç viari es 

caracteritza per trobar-se en un sòl definit com tipus Terraplè, és a dir, un volum de terres 

dipositat de manera que modifica la topografia del terreny. Així doncs, es considerarà que la 

majoria de vials existents, que es troben en terraplè, van ser executats amb sòls de tipus 

tolerable (0). A més, en les zones on no existeix actualment un vial, s’estimarà que l’esplanada 

natural està constituïda també per sòls tolerables per tractar-se de materials d’aportació 

durant la construcció de la infraestructura actual. En conseqüència, és necessari la formació 

d’una esplanada millorada amb materials d’aportació amb l’objectiu d’obtenir una major 

capacitat portant i assolir així, segons obliga la normativa, les categories d’esplanada exigides 

per les categories de trànsit pesat que s’han estimat (T1 i T2). 

Per tant, per la formació de la nova esplanada, seguint una de les solucions proposades a la 

normativa, serà necessari col·locar sobre el sòl tolerable una capa de 30 cm de gruix de sòl 

seleccionat tipus 2 (CBR ≥ 10) i una capa de sòl estabilitzat “in situ” amb ciment (S-EST 3) de 30 

cm de gruix. Amb aquesta disposició de materials s’obté una esplanada de categoria E3, 

considerada com una esplanada de molt bona qualitat amb un mòdul de compressibilitat en el 

segon cicle de càrrega (EV2) major o igual a 300 MPa. Tenint en compte les recomanacions de la 

normativa i amb l’objectiu de millorar la durabilitat i uniformitat de la capacitat estructural en 

tota la traça, s’ha optat per un sòl estabilitzat “in situ” amb ciment en comptes d’una aportació 

directa de sòl sense tractar. Aquesta esplanada s’aplicarà per les dues categories de trànsit 

pesat estimades (T1 i T2). Per últim, es contempla la realització d’un reg de curat (C60B3 CUR), 

sobre la capa de sòl estabilitzat amb conglomerant hidràulic, necessari per impermeabilitzar 

tota la superfície i evitar l’evaporació d’aigua per el correcte enduriment del sòl estabilitzat ”in 

situ”.A continuació es mostra en la següent taula un resum de la composició que tindrà 

l’esplanada: 
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TIPUS DE MATERIAL SÍMBOL GRUIX MÍNIM 

Reg de curat C60B3 CUR 

Sòl estabilitzat "in situ"  S-EST 3 30 cm 

Sòl seleccionat 2 30 cm 

Sòl tolerable 0 Actual (Variable) 
 

Taula 1. Composició de l’esplanada 

5. DEFINICIÓ I DIMENSIONAMENT DE LES SECCIONS DEL FERM 

En aquest apartat es dimensionaran els espessor de les diferents capes que formen la secció 

característica dels ferms. Com en els apartats anteriors es farà ús de la Norma 6.1-IC així com 

el PG-3 seguint els criteris que s’estableixen pel dimensionament dels ferms. 

Es definiran dues tipologies de ferms corresponents a cada categoria de trànsit pesat així com 

les respectives pels vorals de cada tipus de vial. 

 

5.1 ESTRUCUTRA DELS FERMS DELS CARRILS 

En aquest subapartat es diferencien dues configuracions de l’estructura del ferm de la calçada 

tenint en compte les dues categories de trànsit pesat que s’han estimat per l’any de posada en 

servei del nou enllaç viari. Seguint la normativa, es té en compte la categoria d’esplanada (E3) 

sobre la qual s’assentarà l’estructura dels ferms: 

 

5.1.1 VIALS AMB CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT T1 

La configuració que s’adopta a continuació definirà l’estructura del ferm per la calçada de l’eix 

principal del nou enllaç (recorregut antiga N-340) així com per les dues rotondes en peses.  

La secció de ferm adoptada és la 131, formada per una base granular de tot-u artificial i 25 cm 

d’espessor seguit d’unes capes de mescla bituminosa que han de sumar un espessor mínim 

total de 25 cm. 

Per la definició de les capes de mescla bituminosa es segueixen les prescripcions de les dues 

normatives esmentades a l’inici d’aquest apartat. El tipus de lligant hidrocarbonat s’estableix a 

partir de la zona tèrmica estival i de la categoria de trànsit pesat (Taula 542.1.a/b del PG-3). En 

aquest cas es farà ús, per les tres capes, del lligant 50/70, un tipus de betum asfàltic 

convencional. En quant a la definició de l’espessor de les diferents capes, es fa ús de la Taula 

542.9 (PG-3) on es defineixen els espessor mínims i màxims per cada tipus de mescla 

bituminosa. 
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Per últim, es contempla la utilització de dues tipologies d’emulsions bituminoses; un reg 

d’emprimació (C50BF4 IMP), per tal de preparar la capa granular i millorar la seva interacció 

amb la capa de base, i dos regs d’adherència (C60B3 ADH), per millorar l’adhesió entre les 

diferent capes de mescla bituminosa. 

A continuació es mostra de manera resumida la disposició de la secció tipus del ferm: 

 

CAPA TIPUS GRUIX 

Trànsit AC 16 surf 50/70 S 5 cm 

Reg d'adherència C60B3 ADH 

Intermèdia AC 22 bin 50/70 S 7 cm 

Reg d'adherència C60B3 ADH 

Base AC  22 base 50/70 G 13 cm 

Reg d'emprimació C50BF4 IMP 

Base granular Tot-ú artificial 25 cm 
 

Taula 2. Secció tipus del ferm dels carrils (Categoria trànsit pesat T1) 

5.1.2 VIALS AMB CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT T2 

En aquest cas la configuració escollida s’aplicarà en els quatre ramals d’entrada i sortida que 

connecten amb la B-23. 

La secció de ferm seleccionada és la 231, formada per una base granular de tot-u artificial i 25 

cm d’espessor seguit d’unes capes de mescla bituminosa que han de sumar un espessor mínim 

total de 20 cm. 

El betum asfàltic seleccionat serà també del tipus 50/70 i es farà ús de les mateixes mescles 

bituminoses però amb diferents espessors respecte al cas anterior. Els regs d’emprimació i 

d’adherència seran de la mateixa tipologia: 

CAPA TIPUS GRUIX 

Trànsit AC 16 surf 50/70 S 5 cm 

Reg d'adherència C60B3 ADH 

Intermèdia AC 22 bin 50/70 S 7 cm 

Reg d'adherència C60B3 ADH 

Base AC  22 base 50/70 G 8 cm 

Reg d'emprimació C50BF4 IMP 

Base granular Tot-ú artificial 25 cm 
 

Taula 3. Secció tipus del ferm dels carrils (Categoria trànsit pesat T2) 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 14: Ferms  7 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

5.2 ESTRUCTURA DELS FERMS DELS VORALS 

La Norma 6.1-IC distingeix dues solucions constructives diverses en funció de l’amplada dels 

vorals.  

El ferms que tenen una amplada del voral inferior a 1,25 m presentaran la mateixa 

configuració que la dels carrils de la calçada, adoptant la prolongació del ferm fins l’extrem del 

voral amb l’objectiu de facilitar el procés constructiu d’aquests, realitzant-lo de manera 

simultània sense junta longitudinal entre calçada i voral. Aquesta solució s’adoptarà pel eixos 

1, 2 i part dels trams dels eixos 3, 5,8 i 10. 

D’altra banda, si el voral presenta una amplada superior a 1,25 m, l’estructura del ferm depèn 

de la categoria de trànsit pesat estimada i es té en consideració la secció tipus adoptada pels 

carrils de la calçada per tal de coordinar millor la seva construcció. En aquest cas, i seguint la 

normativa, s’ha de diferenciar la composició de les voreres tenint en compte les dues 

categories de trànsit pesat estimades en el present projecte (T1 i T2). 

5.2.1 VIALS AMB CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT T1 

En aquest primer cas, la secció tipus dels vorals té la mateixa disposició que la definida en 

l’apartat 5.1.1, ja que les secciones transversals de tots els eixos que es preveuen amb aquesta 

categoria de trànsit tindran vorals inferiors a 1,25 m. 

Les capes de trànsit i intermèdia del voral es prolonguen seguint la configuració de les 

dimensionades per la calçada i, per tant, són d’idèntica naturalesa. No obstant, la capa 

intermèdia presenta un gruix superior respecte a la de la calçada per tal de complir l’espessor 

mínim que han de tenir les capes de mescla bituminosa que es troben sobre base granular 

tipus tot-ù artificial. Sota aquestes capes es disposa una capa de tot-ù artificial drenant de 10 

cm per tal d’enrasar amb la cara inferior de les mescles bituminoses de la calçada. Finalment 

es disposa d’una capa de 25 cm de tot-ù artificial que serà prolongació de la capa realitzada 

per la secció de la calçada i facilita així la seva construcció. 

A continuació es mostra de manera resumida la disposició de la secció tipus del ferm: 

CAPA TIPUS GRUIX 

Trànsit AC 16 surf 50/70 S 5 cm 

Reg d'adherència C60B3 ADH 

Intermèdia AC 22 bin 50/70 S 10 cm 

Reg d'emprimació C50BF4 IMP 

Base granular Tot-ú artificial drenant 10 cm 

Base granular Tot-ú artificial 25 cm 
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Taula 5. Secció tipus del ferm dels vorals d’ample > 1,25 m (Categoria trànsit pesat T1) 

5.2.2 VIALS AMB CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT T2 

Per aquesta categoria de trànsit pesat, la capa de trànsit es prolonga respecte la disposada en 

la calçada i amb el mateix espessor. Sota d’aquesta capa de mescla bituminosa es disposen 

dues capes de base granular de tot-ú artificial respectant el gruixos mínim i màxim establerts 

per la normativa (Taula 5 i Article 7.2.2 de la Norma 6.1-IC). A més, es preveu un reg 

d’emprimació entre la capa granular i la de mescla bituminosa per millorar la interacció entre 

ambdues tipologies de capa: 

CAPA TIPUS GRUIX 

Trànsit AC 16 surf 50/70 S 5 cm 

Reg d'emprimació C50BF4 IMP 

Base granular Tot-ú artificial 15 cm 

Base granular Tot-ú artificial 25 cm 
 

Taula 5. Secció tipus del ferm dels vorals d’ample > 1,25 m (Categoria trànsit pesat T2) 

5.3 ESTUCTURA DELS FERMS DE REFORÇ 

Com ja s’ha indicat en l’apartat 4 del present annex, en les zones on s’hagi d’enllaçar la rasant 

entre trams de nova construcció (i per tant amb nova estructura d’esplanada i ferms) i els dels 

vials actualment en servei, es realitzarà un fresat superficial que posteriorment es completarà 

amb una nova capa de trànsit (tenint en compte, dins de les possibilitats constructives, els 

gruixos actual i futur d’aquesta capa de ferm). Es considera també la realització d’un reg 

d’adherència entre la superfície del ferm fresat i la nova capa de trànsit. Per tant, la disposició 

de les capes resultant serà la següent: 

CAPA TIPUS GRUIX 

Trànsit AC 16 surf 50/70 S Variable (màx 5 cm) 

Reg d'adherència C60B3 ADH 

 
Ferm Actual 

  

Taula 6. Secció tipus de reforç del ferm existent 

Amés, aquesta solució s’adoptarà també per tots els trams on es discorri sobre estructura 

(taulers del pont sobre la B-23 i pont sobre el Riu Llobregat), ja que el disseny dels nous eixos 

discorren sobre la mateixa cota de les rasants actuals existents. 
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6. ASPECTES CONSTRUCTIUS 

En el present apartat es defineixen els aspectes constructius que s’hauran d’aplicar a les 

seccions tipus definides anteriorment.  

De forma genèrica, l’amplada de la capa superior del paviment de la calçada sobrepassarà a la 

teòrica com a mínim 20 cm per cada vora. Cada capa del ferm tindrà una amplada (a) en la 

seva cara superior, igual a la de la capa immediatament superior (as) més la suma dels 

sobreamples (d) i (s). El sobreample (s) podrà augmentar-se si hi ha la necessitat de disposar 

d’un recolzament per a l’extensió de la capa superior.  

Tenint en compte els gruixos de les capes considerades en el present projecte, el sobreample 

degut a vessaments (d) tindrà un valor (es) ja que es considera una caiguda natural del material 

amb un angle de 45°. Pel cas dels sobreamples (s), per criteris constructius indicats en la 

normativa, es deixaran els sobreamples següents: 

- Mescles bituminoses:    5 cm 

- Materials tractats amb ciment:  6 a 10 cm 

- Capes granulars:    10 a 15 cm 

 

Figura 1. Esquema de la disposició dels sobreamples 
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1. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 

1.1 INTRODUCCIÓ 

El present projecte considera la necessitat d’expropiació d’alguns terrenys presents en el polígon 

industrial del Pla de Ricard (Sant Vicenç dels Horts) per tal de realitzar el traçat i construcció de 

la plataforma tramviària projectada. 

1.2 DESCRIPCIÓ i TIPUS DE TERRENYS AFECTATS 

 Els terrenys a ocupar són rústics i urbanitzables. Els tipus d’aprofitament del sòls industrials 

d’acord amb els plans urbanístics consultats dels ajuntaments. 

L’expropiació dels terrenys considerats suposen amés la modificació del pla urbanístic vigent per 

tal d’adaptar-lo a les necessitats d’execució de les obres considerades. 

1.3 VALORACIÓ 

En base a consultes realitzades a resolucions d’expropiacions forçoses a sòls de característiques 

similars al sòl objecte d’expropiació en el present projecte (sòl industrial urbà situats  a l’àrea 

metropolitana de Barcelona), s’estima que el justipreu per metre quadrat de superfície total de 

sòl és de 260 euros. 

L’extensió total a expropiar és de 26.261 m2. Per tant el preu total destinat a la partida alçada 

d’expropiacions serà de 6.827.860 €. 

2. SERVEIS AFECTATS 

2.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té per objecte la localització i identificació dels principals serveis que puguin 

esdevenir afectats per l’actuació del nou enllaç viari contemplat en el present projecte. A més, 

permet dur a terme una primera estimació del cost de la seva reposició. 

Per a la identificació dels serveis existents a la zona objecte d’actuació s’han dut a terme les 

següents actuacions: 

 Sol·licitud d’informació al portal ACEFAT – Infraestructures de serveis públics, el qual 

recull la posició geogràfica orientativa dels serveis d’algunes Companyies i Entitas, siguin 

públiques o privades. 

 Sol·licitud d’informació a l’Ajuntament de Molins de Rei. 
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 Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que poden ésser afectats per 

l’actuació contemplada en el projecte. 

Malgrat la informació tramesa per ACEFAT i inclosa en aquest annex, abans d’executar les obres, 

s’haurà de demanar novament informació sobre els serveis existents amb l’objecte de confirmar 

i actualitzar la informació, ja que les dades facilitades per ACEFAT són orientatives. 

Els serveis existents es poden consultar de manera gràfica sobre la cartografia emprada per al 

present projecte en el Document II: Plànols. 

2.2 RELACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I AFECTACIONS 

A continuació s’inclou una relació de les Companyies i Entitats que exploten els serveis existents 

en la zona d’estudi per a la realització del nou enllaç viari Molins Nord: 

2.2.1 LÍNIES ELÉCTRIQUES 

A l’àmbit de l’estudi existeixen dues línies elèctriques aèries de mitja tensió, pertanyents a la 

companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 

 Línia de mitja tensió (25 kV) 

Aquesta línia aèria es troba, sobre l’enllaç viari Molins Nord, al costat est de la B-23 i de 

la C-1413, en el límit urbà del municipi. En la seva proximitat a l’enllaç viari, creua sobre 

el ramal en trèvol de l’enllaç i per sobre de l’inici de la N-340. Superat aquest vial baixa 

en direcció oest, passant-se a l’altre costat de la B-23 per prosseguir en sentit sud 

direcció Barcelona. 

 Línia de mitja tensió (11 kV) 

La segona línia aèria de mitja tensió s’inicia a l’interior de l’àrea compresa en el ramal 

en trèvol de l’enllaç viari Molins Nord. Després de creuar la B-23 i la C-1413 es col·loca 

junt al traçat de la N-340, creuant el Llobregat (aigües amunt del pont de la N-340) en 

direcció cap a l’enllaç de Quatre Camins. 

Encara que ambdues línies elèctriques disposen de torres elèctriques properes a la zona 

d’actuació, el projecte s’ha realitzat tenint en compte la seva presència per tal d’evitar la 

necessitat de realitzar qualsevol actuació que impliqui la reubicació de les torres elèctriques o 

modificació de la distribució de la xarxa existent. A més, l’única línia subterrània present a 

l’àmbit d’estudi es troba fora de l’àrea on es preveu la realització de moviment de terres, per 

tant no es preveu cap tipus d’afectació. 
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2.2.2 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

L’enllumenat públic afectat es concentra a la zona que envolta l’enllaç Molins Nord de la B-23, 

tant en els seus ramals com en la pròpia B-23 i N-340. Es tracta de diversos trams de canalització 

soterrada sota vorera i sota berma, que disposen dels seus respectius bàculs i punts de llum. 

El projecte contempla la seva reposició tenint en compte la nova configuració de l’enllaç viari i 

la presència del traçat tramviari. 

2.2.3 XARXA D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE 

En l’àmbit de l’estudi existeixen instal·lacions de les companyies AGBAR i ATLL.  

Aquestes grans canalitzacions, amb diàmetres de 2.400 mm, discorren entre la B-23 i el riu 

Llobregat a unes profunditats que no resulten afectades per l’actuació contemplada en el 

present projecte. 

2.2.4 XARXA DE GAS 

Per la zona d’estudi es poden trobar instal·lacions de GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN i ENAGÁS. 

ENAGÁS té a la zona el gasoducte Barcelona-Bilbao-Valencia. Es tracta d’una conducció de 24’’ 

de diàmetre que discorre per la marge esquerra del Llobregat, per una franja de terreny 

delimitada per la llera del Llobregat i l’autopista B-23. 

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN disposa a la zona una conducció d’alta pressió. Aquesta es troba 

composta per un tub d’acer de 16’’ i segueix quasi paral·lelament el mateix recorregut que el 

gasoducte d’ENAGÁS, a uns metres més pròxim del riu Llobregat. 

Ambdues conduccions no presenten cap tipus d’afectació ja que es troben fora de l’àrea on es 

preveu la modificació del relleu i el traçat viari degut a la realització de moviment de terres. 

2.2.5 LÍNIES TELEFÒNIQUES 

Les línies que apareixen dins de l’àmbit de l’estudi, totes elles subterrànies, pertanyen a 

TELEFÓNICA, SA. Aquestes línies es troben concentrades al voltant de l’enllaç viari Molins Nord.  

D’una banda, la canalització principal discorre pel costat dret de la B-23 en sentit Barcelona, fins 

trobar-se amb la N-340, des d’on s’apropa molt més al curs del Llobregat aprofitant part del pont 

que travessa el riu. Gran part dels trams d’aquesta canalització principal es troben formats per 

entre 6 i 9 conductes de PVC de 110 mm diàmetre.  

A l’alçada de l’enllaç viari s’originen tres conduccions més formades per tubs d’uralita de 100 

mm on, dues d’elles recorren per ambdós costats de la N-340 cap a l’entrada de Molins amb 
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dues connexions entre elles, perpendiculars a l’eix viari, i l’altra segueix pel pont sobre el riu 

Llobregat en sentit Quatre Camins.  

D’altra banda, els trams situats pel costat esquerre de la B-23 en sentit Barcelona, entre la C-

1413 i l’àrea urbana o bé entre el ramal d’entrada a Molins de Rei des de la B-23 i el sòl 

urbanitzat, es troben formats per conductes de ciment de 90 mm i sobretot per canalitzacions 

amb 12 tubs de PVC de 110mm, acompanyats de 9 tubs PEAD de 40 mm en alguns trams 

concrets. 

2.2.6 LÍNIES DE FIBRA ÒPTICA 

Dins de l’àmbit d’actuació del present projecte existeix una instal·lació fibra òptica gestionada 

per la companyia VODAFONE – ONO. 

Aquesta instal·lació soterrada presenta un recorregut pràcticament paral·lel a les línies 

telefòniques soterrades que, sortint de l’àrea urbana de Molins de Rei, segueixen la traça de la 

N-340 en direcció Quatre Camins. 

La informació obtinguda en les consultes esmentades a l’inici del present annex no han permès 

determinar el tipus de canalització emprat per a la conducció d’aquest tipus de línia de 

telecomunicacions i només permet identificar la ubicació d’aquesta respecte l’àmbit d’actuació 

del present projecte. 

2.3 RELACIÓ D’ENTITATS I COMPANYIES AFECTADES 

A continuació es recull una relació de les companyies i entitats que exploten els serveis existents 

a la zona, amb les seves adreces i número de telèfon: 

Ajuntament de Molins de Rei  

Telèfon: 93 680 33 40 

Pl. Catalunya, 1 

08750 – Molins de Rei 

 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

Zona Llobregat 

Telèfon: 902 50 88 50 

C. El Pla, 11-13 

Polígon Industrial “El Pla” 

08750 – Molins de Rei 

 

AIGÜES DE BARCELONA, S.A. (AGBAR) 

Telèfon: 93 342 20 00 

Passeig de Sant Joan, 39-43 

08009 – Barcelona 

AIGÜES DE BARCELONA, S.A. (AGBAR) 

Telèfon: 93 354 56 99 

C. Sant Martí de Lem, 30 

08960 – Sant Joan Despí 
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GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 

Oficina Tècnica 

Correu electrònic: 

sdesplazamien@gasnatural.com 

Plaça del Gas, 1 Edifici C Planta 1 

08003 – Barcelona 

ENAGÁS 

Telèfon: 93 890 24 22 

Ctra. Sant Martí Sarroca, Km. 2,600 

08720 – Vilafranca del Penedès 

TELEFÓNICA, SA 

Correu electrònic: 

ingenieriaeste@telefonica.com 

Zona metropolitana de Barcelona 

Plaça d’Ernest Lluch i Martín, 5 

08019 – Barcelona 

VODAFONE – ONO 

Correu electrònic: 

servicios.afectados.catalunya@ono.es 

Serveis afectats ONO 

C. Lepant, 350 

08025 – Barcelona 

2.4 REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 

La reposició dels serveis afectats es realitzaran tenint en compte les Prescripcions de les 

Companyies propietàries o explotadores dels serveis esmentats. A més s’haurà de realitzar un 

estudi més precís abans de l’execució de les obres així com durant aquestes juntament amb les 

companyies implicades. 

A continuació s’exposen les valoracions realitzades per a la reposició dels serveis afectats.. 

2.4.1 SERVEI AFECTAT NÚMERO 1: LÍNIA TELEFÒNICA PROPIETAT DE 

TELEFÒNICA S.A. 

La valoració des servei afectat de línia telefònica s’ha estimat en un 1,5% del PEM 

(47.028.360,4€). Així doncs se’n deriva un import total de 15.378,75 €. 

2.4.2 SERVEI AFECTAT NÜMERO 2: LÍNIA DE FIBRA ÒPTICA PROPIETAT DE 

VODAFONE – ONO 

La valoració des servei afectat de línia telefònica s’ha estimat en un 2% del PEM (47.028.360,4€). 

Així doncs se’n deriva un import total de 20.504,999 €. 



ANNEX 16 
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1. INTRODUCCIÓ

L’objecte del present annex és la definició del pla d’obra, és a dir, de l’ordre dels diferents 

treballs necessaris per a la realització del projecte de la Nova Línia de Tramvia Sant Feliu de 

Llobregat – Molins de Rei, a més de determinar la duració de cadascun d’ells i la duració total de 

construcció de l’obra. 

Es representarà mitjançant un diagrama de Gantt, que consisteix en representar gràficament el 

temps que es dedicarà a cadascuna de les activitats en un projecte concret. 

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES

Per a la definició de l’inici d’execució de les obres s’ha de tenir en consideració el 

condicionament que suposa la realització prèvia de les obres de soterrament de la línia de 

rodalies que travessa el municipi de Sant Feliu de Llobregat i per sobre del qual està previst 

realitzar el perllongament de l’actual línia de tramvia T3 del Trambaix. Aquest projecte, amb 

l’estudi informatiu ja realitzat, comportarà un retràs en l’inici de les obres previstes en el present 

projecte ja que és condició necessària la realització del tram a través de l’interior del nucli urbà 

de Sant Feliu de Llobregat per tal de realitzar l’inici de les obres descrites i previstes en el present 

projecte. 

Així doncs, s’ha establert com a hipòtesi que l’inici de les obres s’executaran a partir de l’inici de 

l’any 2018. Donant cert marge a l’execució, almenys, en una part del soterrament i 

perllongament de l’actual línia. 

3. ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

L’execució dels treballs considerats en el projecte s’ha avaluat diferencien les dues grans obres 

que es tenen en consideració, és a dir, la realització de la línia tramviària i la de l’enllaç viari. 

A continuació s’indiquen quines són els treballs principals a realitzar: 

3.1 LÍNIA TRAMVIÀRIA 

 Tramitacions i acte de replanteig

 Obra civil:

 Treballs previs (demolició i retirada d’elements, drenatge, etc) 

 Superestructura de via i parades 

 Urbanització 
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 Instal·lacions i senyalització

 Catenària 

 Subestació de tracció 

 Senyalització ferroviària 

 Senyalització viària 

 Instal·lacions de comunicacions 

 Assaig i proves d’integració 

 Acabats elementals

3.2 ENLLAÇ VIARI 

 Tramitació d’obra, acta de replanteig i inici d’obra

 Treballs previs

 Retirada d'elements ( senyalització, barreres, columnes d'enllumenat,..) 

 Fase d’obra 1

 Demolició vorada, extracció terra vegetal i retirada d'arbustos i illetes actuals 

 Demolició paviment i voreres, retirada serveis afectats 

 Fase d’obra 2

 Excavació, moviment de terres i formació d'explanada 

 Reparació i implantació de serveis 

 Drenatge 

 Pavimentació calçada, voreres i finalització de les rotondes 

 Enllumenat públic

 Seguretat vial

 Senyalització Horitzontal 

 Senyalització vertical 

 Abalisament 

 Mesures correctores i acabats

4. DIAGRAMA DE GANTT

El diagrama de Gantt és una representació gràfica i simultània tant de planificació com de 

programació concreta de processos i/o projectes. Mitjançant l’ús del diagrama de Gantt podem 

representar i monitoritzar el desenvolupament de les diferents activitats d’un procés i/o 

projecte durant un període de temps, de manera fàcil i ràpida. 
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En aquest tipus de diagrames es representen de forma molt clara les diferents fases d’un 

projecte, de manera ordenada i en forma de gràfica (barres horitzontals), permetent-nos 

planificar i programar les diferents fases d’un projecte. 

A les següents pàgines es representa el diagrama de Gantt referent al present projecte. En ell es 

detallen les diferents fases de construcció considerades, la duració de cadascuna i el temps total 

de construcció de l’obra. S’ha considerat que el projecte s’inicia el dia 01/01/2016. 

La duració de l’obra s’estima en aproximadament un any i mig, per lo que tant abans de la 

realització de l’obra com passat un any de l’inici d’aquesta s’haurà de realitzar revisió dels preus. 



Id Nombre de tarea Duración
1 NOVA LÍNIA DE TRAMVIA SANT 

FELIU DE LL. ‐ QUATRE CAMINS
370 días

2 LÍNIA TRAMVIÀRIA 370 días
3 Tramitacions i acte de replanteig 22 días
4 Obra Civil 302 días
5 Treballs previs ( demolició, drenatge,..) 40 días
6 Superestructura de via i parades 220 días
7 Urbanització 151 días
8 Instal.lacions i senyalització 245 días
9 Catenària 170 días
10 Subestacció de tracció 151 días
11 Senyalització ferroviaria 40 días
12 Seyalització viaria 40 días
13 Instal.lacions de comunicacions 96 días
14 Assaig i proves d'integració 70 días
15  Acabats elementals 70 días
16 ENLLAÇ VIARI 241 días
17 Tramitació d'obra e inici d'obra 22 días

18 Treballs  previs 3 días
19 Retirada d'elements ( senyalització, barreres, 

columnes d'enllumenat,..)
3 días

20 Fase d'obra 1 14 días
21 Demolició vorada, extracció terra vegetal i retirada

d'arbustos i illetes actuals
4 días

22 Demolició paviment i voreres, retirada serveis 
afectats

9 días

23 Fase d'Obra 2 50 días
24 Excavació, moviment de terres i formació 

d'explanada
10 días

25 Reparació i implantació de serveis 10 días
26 Drenatge 20 días
27 Pavimentació calçada, voreres i finalització de les 

rotondes
30 días

28 Enllumenat 40 días
29 Enllumenat  Pùblic 40 días
30 Seguretat Vial 38 días
31 Senyalització Horitzontal 38 días
32 Senyalització Vertical 30 días
33 Abalisament 30 días
34 Mesures correctores i acabats 20 días
35 Seguretat i salut 370 días
36 Control de qualitat 370 días
37 Gestió de Residus 370 días

ene '18 feb '18 mar '18 abr '18 may '18 jun '18 jul '18 ago '18 sep '18 oct '18 nov '18 dic '18 ene '19 feb '19 mar '19 abr '19 may '19 jun '19 ju
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte de la Nova línia de tramvia entre Sant Feliu de Llobregat i l’estació intermodal de Quatre 

Camins. Així com, complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 

1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 

respecte per part del/s Contractista/es. 

D’aquesta manera, s’integra en el present projecte, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 

mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 

presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’ inici de 

les obres, per a la seva aprovació i l’ inici dels  tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 

Laboral. 

2. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

2.1 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PROVISONAL D’OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 

la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 

i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
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 Connexió de servei 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 

 

 Quadre General 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 

aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 

en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 

tots els conductors, inclòs el neutre). 

 

una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 

tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc electric (R.D. 485/97). 

 

 Conductors 

 Disposaran  d’un  aïllament  de  1000  v  de  tensió  nominal,  que  es  pot reconèixer 

per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 

de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

 Quadres secundaris 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 

de doble aïllament. 
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 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

 

 

 

 

 Connexions de corrent 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 Es faran servir els següents colors: 

Connexió de 24 v : Violeta. 

Connexió de 220 v : Blau. 

Connexió de 380 v : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus “lladre”. 

 

 Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
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 Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

 

 Enllumenat portàtil 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 

de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 

indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 

 

2.2 INSTAL.LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 

s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 

de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 

estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

 

2.3 INSTAL.LACIÓ DE SANAJAMENT 

Des  del  començament  de  l’obra,  es  connectaran  a  la  xarxa  de  clavegueram  públic,  les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
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2.4 ALTRES INSTAL.LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 

vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 

026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 

o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats 

i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la 

Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” 

del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 

MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 

referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars 

de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 

llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns  dels altres, i tots ells 

han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
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 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 

d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel 

treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 

màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 

conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, 

terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-

se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat  en parets tallafocs o 

en sostres, la  mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 

productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 

altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 

dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 

seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia 

per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 

d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 

de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 

m del sòl. 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 17: Estudi de Seguretat i Salut  10 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

 En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 

major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 

sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan  existeixin  obstacles  

que  dificultin  la  seva  localització,  s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

3. SERVEIS DE SLAUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades  als articles 

15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per  al  servei  de  neteja  d'aquestes  instal·lacions  higièniques,  es  responsabilitzarà  a  una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 

i detallen tot seguit: 

3.1 SERVEIS HIGIÈNICS  

 Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 

mínim, per a cada 25 persones 

 Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 

m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
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3.2 VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

3.3 MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta  i 

pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 

10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

3.4 LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, 

és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat 

el més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

3.5 LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 

mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 

primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 una farmaciola, 

 una llitera, 

 una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 

dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 

manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 

d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina 

d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 17: Estudi de Seguretat i Salut  12 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 

grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 

antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 

cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 

esterilitzats i torniquet. 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 

 benes, 

 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 

 estisores, 

 pinces, 

 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 

 

4. ÀREES AUXILIARS 

4.1 CENTRAL I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 

als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 

amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima 

de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 

persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 

superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 

d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones  de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
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senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 

fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 

rodadura de vehicles. 

La  construcció  de  l’estacada  destinada  a  la  contenció  i  separació  d’àrids,  serà  ferma  i 

arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció 

de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 

barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat” estarà 

protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 

4.2 TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 

per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 

manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai 

no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més 

pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior 

a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 

instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 

d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 

lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 

intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 17: Estudi de Seguretat i Salut  14 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 

adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 

tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 

servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 

2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m 

d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 

en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 

subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m 3, llevat que 

s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

 

4.3 ZONAS D’APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims- 

màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 

equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 

o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les   zones   d’apilament   provisional   estaran   balisades,   senyalitzades   i   il·luminades 

adequadament. 

 De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
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mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 

maniobres. 

 

5. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 

la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 

com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 

on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

6. TRACTAMENT DE MATERIAL I/O SUBSTÀNCIES PREILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 

de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 

totalitat)  dels  treballadors  i/o  tercers  aliens  exposats.  Als  efectes  d’aquest  projecte,  els 

paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 

Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
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quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb 

un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

6.1 MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 

les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

 

6.2 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
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c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 

o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 

de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

 

 Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 

les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

d’explosius i la prohibició de fumar. 

 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables  

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
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Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

 

 Corrosius, irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 

pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

7. CONDICIONS DE L’ENTORN 

 

 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 

l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 

treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés 

a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

 Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
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Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 

de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 

sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I 

SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

 

 

8. SERVEIS AFECTATS 

El Contractista ve obligat a la pròpia investigació de l’existència i la situació de serveis, cables, 

canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra 

soterrades o aèries. Per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació 

i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 

conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 

es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 

9. SERVITUTS 

El Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat l’existència de possibles 

servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de 

les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions esmentats extrems. 

Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 

independent. 
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10. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

La zona  d’estudi gaudeix d’un  clima mediterrani marítim temperat, amb  una  temperatura 

mitjana anual de 16,5ºC. Els hiverns són suaus i no gaire plujosos, on la neu és un fenomen 

extraordinari i rarament es produeixen glaçades; la primavera és agradable en general tot i que 

amb alguns dies frescos; els estius són moderadament calorosos i amb poques pluges, i van 

acompanyats de nits caloroses i humides; les tardors són plujoses i amb temperatures suaus que 

sovint es prolonguen llarg temps. 

A l’ hivern, la temperatura mitjana del mes més fred, gener és de 9,5ºC. Val a dir però que 

aquestes mitjanes poden emmascarar onades de fred puntuals que coincideixen amb els 

descens de masses d’aire polar o siberià fins a l’Europa Meridional. 

Respecte a l’estiu aquest és calent però no de forma exagerada, la mitjana de la temperatura 

estival (mesos de juny, juliol, agost i setembre) és superior a 20ºC, sense arribar als 25ºC. Les 

màximes diàries tampoc no acostumen a superar el 30 ºC. 

A la zona d’actuació, la pluviometria anual és d’uns 598 mm. Es tracta d’una pluviometria que 

sense ésser ni molt alta ni molt baixa, està molt a prop del límit amb els climes subàrids, tot i 

trobar-nos a una zona de clima mediterrani subhumit. Els màxims pluviomètrics es produeixen 

a la tardor i a l’estiu. 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT EN 

DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

FONAMENTS 
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SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

MURS DE FORMIGÓ IN-SITU - RECALÇATS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) TRANSPORT I 

MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES JUNTS ( FORMACIO - 

REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS  

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT (DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC…) 

ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS   D'ENLLUMENAT 
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INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS SISTEMES 

APARELLS 

MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 MUNTAT SOTERRAT 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

INSTAL.LACIONS   FERROVIARIES MUNTATGE DE SUPORTS CATENARIA - FEEDERS 

  

12. MEDI AMBIENT LABORAL 

12.1 AGENTS ATMOSFÈRICS 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 

condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

 

12.2 IL.LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 

tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 

reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En   els   locals   amb   risc   d’explosió   pel   gènere   de   les   seves   activitats,   substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
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Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional 

- habitual. 

100 lux :  Operacions en les quals la distinció de detalls  no  sigui essencial, tals 

com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o 

l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux :   Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 

màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 

petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux :  Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges  

mitjans,  en treballs  senzills  en  bancs  de  taller, treballs  en  màquines,  

fratasat  de  paviments  i  tancament mecànic. Moderades exigències 

visuals. 

300 lux :  Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 

mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux :  Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 

com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 

d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux  :    En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 

condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 

com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 

màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
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12.3 SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 

un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor     .................... 82-94 dB 

  Equip  de  clavar  pilots  (a  15  m  de distància).................... 82 dB 

  Formigonera petita < 500 lts.   .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts.   .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost)  .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu    .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .   ................... 80 dB 

Excavadora     .................... 95 dB 

Grua autoportant    .................... 90 dB 

Martell perforador    .................... 110 dB 

Mototrailla     .................... 105 dB 

Tractor d’orugues    .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues   .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics  .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte   ....................      150 dB 

Esmeriladora radial portàtil   .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta   .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 

pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.-  Supressió del risc en origen. 

 2on.-  Aïllament de la part sonora. 
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3er.-  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

 

12.4 POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crónica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 

temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 

desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà 

de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 

que ve donat per la fórmula: 

              10 

C =   --------------------------     mg / m3 
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 % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 

partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 

respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecánica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 

pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
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Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall   o   polit   de   materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

12.5 ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.-   Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.-  Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.-   Normalització  interna  d’obra  dels  tipus  de  recipients  i  plataformes  de 

transport de materials a granel.     Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.-  Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.-    Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.-    Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 

7è.-   Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de 

suport provisionals. 

 8è.-   Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
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 9è.-  Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.-  Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 

donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

 

 

 

12.6 RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 

no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 

microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les 

regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

 Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 

ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 

més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
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Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 

propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 

la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 

d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 

la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 

s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 

a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 

increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 

dedesprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 

indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.  

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.  

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria 

i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 

completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i 
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amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període 

de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-

se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i 

de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que 

comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 

d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 

d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 

l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 

color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 

sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 

facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 

que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans 

de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 

manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 

protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 

facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 

similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 

la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 

llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 
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Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 

adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 

distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 

longitud d’ona. 

 Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 

com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 

de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 

danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 

energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 

una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en 

els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els 

de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la 

pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 

poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 

a. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes 

I y II. 

· Classe  I:  els  nivells  d’exposició  màxima  permissible  no  poden  ser 

excedits. 

· Classe II:  de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 

reflexada incloent la resposta de centelles. 

b. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 

com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

· Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
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· Classe  IIIb:  risc  mitjà; major  límit  d’emissió;  l’impacte  sobre  l’ull  pot 

resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

· Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 

necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 

Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 

seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 

obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers  poden produir llum visible (400-700  nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 

comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 

del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 

protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 

difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 

els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 

l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 

àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 

fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 

amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de 

danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 

operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
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segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 

equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 

registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 

però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 

de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 

hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 

gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada 

als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà 

de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser 

ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora 

de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, 

ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres 

físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de 

materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 

compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible 

que genera l’aparell. 
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c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 

claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 

custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en 

el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 

de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser 

en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 

que previngui la reflexió especular. 

 

 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de  persones requerides en l’operació es trobaran 

dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys 

dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 

l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 

treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 

previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 

corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com 

a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó 

que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la 
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direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 

protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 

topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 

s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 

completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

 

12.7 RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 

tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 

com són: 

 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 

entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 

detecció de cartes bomba. 
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 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 

equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 

fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les  instal·lacions  d’ús  industrial  on  es  tracti  o  manipuli  material radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció  

Radiològica  propi  del  titular  o  a  una  Unitat  Tècnica  de  Protecció  Radiològica contractada 

a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 

treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 

una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 

Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 

contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
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l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 

radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 

distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 

dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 

proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 

habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se 

n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 

necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 

consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 

no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 

treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 

radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 

treballadors professionalment exposats a radiacions. 

13. MANIPULACIÓ DE MATERIAL 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 

més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 17: Estudi de Seguretat i Salut  38 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 

la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 

Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. Adoptar Mesures 

preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

 Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 

de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
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4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament 

definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 

palets, en lloc de portarlos d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

 

 Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’ hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.-  Apropar-se el més possible a la càrrega.  

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.-  Ajupir-se doblegant els genolls.  

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 

8è.- Per  al  manejament  de  peces  llargues  per  una  sola  persona  s’actuaràsegons 

els següents criteris preventius: 

a) Durà  la  càrrega  inclinada  per  un  dels  seus  extrems,  fins  l’altura  de 

l’espatlla. 
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b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 

de gravetat de la càrrega. 

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per  

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 

per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 

dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha  d’aixecar  un objecte 

entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 

condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

14.  MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA ( MAUP ) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli 

els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 

fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 

manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 

seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 

continuació: 

Codi   UA Descripció 
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H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 

HX11X001 u Equip  d'encofrat  de  mur  de  formigó,  amb  sistema  de  seguretat  

amb  tots  els  requisits 

                                           reglamentaris 

HX11X002 u Equip  d'encofrat  de  pilar  de  formigó,  amb  sistema  de  seguretat  

amb  tots  els  requisits   

                                           reglamentaris 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits      

  reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 

tancaments, cobertes,     

altres treballs en alçària 

HX11X004 u Barana definitiva,  prevista en projecte,  per a protecció de caigudes  a 

diferent  nivell entre     

                                           muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 

nivell, superiors a 7 m  

amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema 

de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable 

    de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 

ancoratges amb sistema   

    de seguretat integrat 
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HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 

integrat amb porta-ampolles,  

vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, 

broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 

integrat amb protector  

de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-

motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat  

de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips 

de protecció individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els  

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-

1000) 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre 

reticular, amb sistema de  
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seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 

amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits  

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 

metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa 

d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits  

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 

metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable 

en alçària 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
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HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 

poliamida d'alta tenacitat i  

accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 

interiors hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 

HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre 

dorments de fusta 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra 

amb sistema de protecció  

integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de 

treball i barana perimetral  

amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable  
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per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode 

connectat a terra en rails de  

grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 

protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 

nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 

10x10 cm i de 3-3 mm  

de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 

sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 

formigó 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 

  

 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
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HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 

d'1x1 m i de 3 mm de  

gruix 

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 

d'acer galvanitzat  

col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub  

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge 

inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 

amb bastiment de tub  

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge 

inclòs 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i 

de 4,5 i 3,5 mm de D,  

bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de 

formigó i amb el desmuntatge inclòs 
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HX11X087 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i cable 

horitzontal amb banderoles,  

inclòs muntatge i desmuntatge 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques 

de descàrrega, brides i  

acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge 

inclòs 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 

pintat, amb suport a la 

    paret i amb el desmuntatge inclòs   

 

15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA ( SPC ) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 

d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 

les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 

eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 

Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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16.  CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL ( EPI ) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips  de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 

de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 

per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 

en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 

compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 

manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 

de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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17. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 

del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 

dels mètodes de treball. La presència de recursos  preventius  de  cada  contractista serà 

necessari quan,  durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 

defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 

perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 

de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 

presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

definits a l’annex II del RD 1627/97: 

 

 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible. 
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3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

18.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 

de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. 

En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 

d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 

Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant 

l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a 

la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 

obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 

realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, 

ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
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• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

• Alertar  als  treballadors  quan  es  produeixi  una  determinada  situación 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar  o  guiar  als  treballadors  que  realitzin  determinades  maniobres 

perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme 

al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 

els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 

fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 

d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 

que no s’hagin pogut eliminar. 
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19.  CONDICIONS D’ACCES I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 

a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 

de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests 

efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 

d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 

públic de la ciutat que correspongui. 

 Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 

destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 

mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 

cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 

treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
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19.1 CONTROL D’ACCESSOS 

• Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 

de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i  de personal 

de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 

l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú 

de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin 

tancades les zones que puguin presentar riscos 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 

l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 

a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 

particular. 

19.2 ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

• Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 

de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 

façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 

d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
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Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 

mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta 

baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció 

d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 

centímetres (1,60 cm) durant els 

treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part 

de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques 

l’àmbit del pas de vianants. 

• Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 

carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 

calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 

mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

• Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 

d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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19.3. TANCAMENT D’OBRA QUE AFECTEN A LA VIA PÚBLICA 

• Tanques 

Situació 

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres,  tancaran el front de l’obra o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques              

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 

pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 

propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les 

obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 

de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 

similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), 

o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

Complements   

Totes  les  tanques  tindran  balisament  lluminós  i  

elements reflectants en tot el seu perímetre. 
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Manteniment   

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

• Accés a l’obra 

Portes                                

Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 

parcial del tancament. 

 

19.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància                     

Personal  responsable  de  l’obra  s’encarregarà  de  

dirigir  les operacions d’entrada   i sortida, avisant els 

vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament                

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles  ni   

maquinària  de  l’obra,  excepte  a  la  reserva  de càrrega 

i descàrrega de l’obra quan existeixi  zona d’aparcament 

a la calçada. 

Camions en espera          

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 

de l’obra  per  acollir  els  camions  en  espera,  caldrà  

preveure  i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 

l’obra. El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta 
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necessitat, d’acord amb la programació  dels treballs i 

els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de 

l’obra. 

• Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 

Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 

es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 

prendran les següents mesures: 

 S’ habilitarà un pas pels vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 

calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 

carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia 

Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 

correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta 

al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es  controlarà  la  descàrrega  dels  camions  formigonera  a  fi  d’evitar 

abocaments sobre la calçada. 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega                         

La  descàrrega  de  runa  des  dels  diferents  nivells  de  

l’obra, aprofitant  la  força  de  la  gravetat,  serà  per  

canonades  (cotes superiors) o mecànicament (cotes 

sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 

hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi 
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d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 

transport de material es col·locaran sempre per 

l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament.                        

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 

de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 

s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 

sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 

adequats, les terres es carregaran directament sobre 

camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 

l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 

vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 

per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 

contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 

retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser 

retirats. 

Evacuació                          

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a 

fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà 

a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 

transports dels contenidors. 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
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Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 

per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, 

tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament 

de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides         Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments 

exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 

protecció de la caiguda de materials i elements formant 

un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 

preferentment de peces metàl·liques, fixat a 

l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com 

una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 

m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota 

l’alçada  de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una 

xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i 

la propagació de pols. 

Xarxes          Sempre que s’executin treballs que comportin perill per 

als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, 

es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 

sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 

façanes. 

Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de 

funcionament del braç i les mesures que es prendran en 

el cas de superar els límits del solar o del tancament de 

l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 

sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 

moment, es prendran les mesures indicades per a 

càrregues i descàrregues. 
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19.5. NETEJA  I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 

• Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 

pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 

una solera de formigó o planxes de “relliga” de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran 

els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

• Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 

d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 

específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 

poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 

obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

• Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
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19.6. RESIDUS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 

diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

19.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 

• Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior 

a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 

• Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una 

alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser 

intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 

base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 

quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions 
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mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 

(015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 

rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 

resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 

sentit de la marxa. 

• Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 

(intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 

100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

• Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa: 

h) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

i) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 
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j) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 

carrils. 

k) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 

salvar l’obstacle de les obres. 

l) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 

o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 

abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 

pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 

l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 

per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

• Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 

Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 

part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 

protecció. 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 

135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 

compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 

un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 
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 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 

de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90%  PM (Pròctor 

Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i 

un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 

col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 

senyalització. 

• Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

• Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 

l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

19.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇASTS A LA VIA PÚBLICA 

• Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 

que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i 

Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 

vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements 

estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no 

es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
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Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 

tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 

quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 

quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 

el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 

operacions. 

20.  RISCOS DE DANYAS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

20.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

20.2 MESURES DE PROTECCÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 

de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 

rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 

marquesina en voladís de material resistent. 
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3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 

la maniobra de descàrrega,  es canalitzarà el  trànsit de  vianants per l’interior 

del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la 

maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es 

col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de 

la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 

Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

  

 

21.  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 

Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior”, cobrin les següents mesures mínimes: 

        1.-  Ordre i neteja general. 

        2.-  Accessos i vies de circulació interna de l'obra.  

        3.-  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

        4.-  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

        5.-  Punts de trobada. 

        6.-  Assistència Primers Auxilis. 
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22. PRESSUPOST  DE L’ESTUDI FE SEGURETAT I SALUT

La valoració de l’import destinat a l’estudi de seguretat i salut es considera  de manera 

aproximada com el 3% del PEM del conjunt de l’obra (47.028.360,38€). Així doncs es considerarà 

un import de 1.410.850,811€ en concepte de partida alçada dins del pressupost.
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GESTIÓ DE RESIDUS 
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1. INTRODUCCIÓ I NORMATIVA 

El R.D. 105/2008 té per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició, amb la fi de fomentar, en aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 

reciclatge i altres formes de valoració, assegurant que els destinats a operacions d’eliminació 

rebin un tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de l’activitat de 

construcció. 

D’acord amb la disposició transitòria única es d’aplicació a partir del Febrer del 2009 en tots el 

projectes relacionats amb la producció de residus. 

2. MESURES DE PREVENCIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

Les polítiques i normatives en matèria de gestió de residus incideixen en el fet de que la 

prevenció ha de ser el primer objectiu en la gestió de residus. 

Les actuacions de prevenció que han de desenvolupar-se estan orientades a aconseguir 

disminuir la quantitat de residus produïts (prevenció quantitativa) i reduir la seva toxicitat o 

perillositat (prevenció qualitativa). 

Els objectius són: 

 Promoure la reutilització en origen de materials i productes en l’obra. 

 Implicar als agents que intervenen en el sector de la construcció i de la gestió dels 

residus en la consciència i necessitat de promoure la prevenció i minimització dels 

residus. 

 Prevenir la utilització de materials de la construcció amb efectes perjudicials pel medi 

ambient i la salut de les persones que, al final de la seva vida, quan tenen lloc activitats 

de demolició poden convertir-se en residus de la construcció tòxics i perillosos. 

 Minimitzar les fraccions d’impropis que arriben a les instal·lacions de gestió com a 

conseqüència d’una falta de bona gestió en origen. 

Les actuacions necessàries per a la prevenció de residus en l’obra, són: 

 Fomentar plans de gestió de residus en l’obra que contemplen una descripció rigorosa 

de les mesures i operacions previstes i que garanteixin els següents aspectes: 

 La minimització en obra amb control de qualitat del procés de reutilització i 

reciclatge en origen. 
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 L’avaluació de les diferents possibilitats de substitució de materials amb 

substàncies perilloses. 

 La introducció de bones pràctiques de separació en origen que faciliten 

l’obtenció de runes netes que tinguin com a destí la valorització. 

 Elaborar pressupostos d’obra, per part de les activitats generadores de runes, que 

incorporen una partida pressupostària explícita sobre la gestió d’aquests residus. 

 Incloure en els projectes tècnics d’avaluació de residus criteris de prevenció i 

minimització, així com especificar la maquinària i l’equipament a peu d’obra, o altres 

mitjans que es consideren oportuns per aconseguir aquesta prevenció, en col·laboració 

amb les Administracions locals. 

 Fomentar els sistemes de devolució dels envasos i embalatges de la construcció 

 Actualitzar estudis impulsats des del DMAiH per avaluar: 

 Les possibilitats de reutilització de les runes en origen (%). 

 El comportament dels materials reciclats en aplicacions concretes. 

 La influència de nous materials de la construcció en la composició i gestió de 

residus. 

3. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

La composició dels residus de la construcció depèn directament del tipus d’activitat generadora 

del residu (bàsicament enderrocs, construcció d’obra nova, rehabilitació, obra pública, activitats 

d’excavació i obres menors). 

Les operacions de reutilització tracten de que la pròpia obra sigui el lloc de digestió de tots els 

residus que origina; por exemple, en la construcció de replè de ferms, subbase de paviments, 

formigons de baixa resistència, etc., es puguin incorporar àrids procedents del reciclatge 

mitjançant la trituració dels residus de naturalesa pètria, que arribin al 85 % dels que s’originen 

habitualment. Aquests àrids poden procedir d’una planta de valorització o dels residus que es 

van generant en la pròpia obra. 

Degut a les característiques del present projecte s’ha establert una partida pressupostària 

separada per a la gestió dels residus de la construcció generats. 

4. SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

En l’obra es produeixen residus de diferent naturalesa, els qual es poden classificar en: 
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 Residus inerts: residus sobrants de construcció i/o demolició, com a sobrants 

d’excavació, runa, ferralla, fusta. 

 Residus especials: restes de desencofrats, pintures sintètiques, adhesius de PVC, olis 

lubricants usats, així com els envasos que contenen aquests residus. 

 Residus assimilables a urbans: residus d’envasos amb els quals es reben els subministres 

per l’obra. 

Així doncs les possibilitats de gestió són diferents: plantes de valorització, dipòsits controlats i la 

reutilització o el reciclatge en la pròpia obra. En definitiva, no només es tracta de realitzar una 

separació selectiva dels residus, sinó també d’emmagatzemar-los de manera selectiva, segons 

la seva naturalesa. 

Els residus sobrants d’execució es produeixen en l’obra de forma dispersa. Els residus 

s’acostumen a generar on es realitzen els treballs i desprès s’han de transportar-los a un lloc 

d’emmagatzematge. 

Aquest recorregut s’ha de planificar per a que es produeixin les mínimes pèrdues possibles, ja 

que els residus abocats de forma descontrolada acaben innecessàriament barrejats en el dipòsit 

controlat. 

Sempre que sigui possible, els materials i productes que arriben a l’obra s’han de desembalar en 

un lloc prèviament definit, molt pròxim a la zona d’acopi de residus classificats. D’aquesta 

manera, el residu s’origina en el mateix lloc on s’emmagatzemarà selectivament. 

En la classificació dels residus que habitualment es produeixen en obra hauríem de tenir en 

compte: 

 L’equipament mínim amb capacitat suficient pel volum de residus previst, el qual ha d-

estar format al menys por dos contenidors i un depòsit per a líquid i envasos de residus 

potencialment perillosos. Un dels contenidors es destina als residus petris i un altre 

contenidor serveix pels residus banals (paper, metalls, plàstics, etc.). 

 Si en un entorn pròxim hi ha industries de reciclatge especialitzades en altres residus 

que no s’hagin definit en l’apartat anterior, es convenient instal·lar un contenidor 

addicional per a emmagatzemar-los. Aquest és el cas dels residus de determinades 

fustes, plaques, plàstics, etc. 

Els residus han de ser fàcilment identificables pels que treballen amb ells i per tot el personal 

d’obra.  



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 18: Gestió de residus  5 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

Es preveu la instal·lació de punts nets distribuïts en zones fixes d’emmagatzematge temporal  

propers a àrees destacables per una activitat important i perllongada o per qualsevol altre motiu 

raonable. Consisteixen en un conjunt de contenidors de diferents característiques segons el 

tipus de residu a recollir. 

Els tipus de contenidors seran els següents: 

 Contenidor per restes de ferralla, metalls i recipients metàl·lics (contenidor gris). 

 Contenidor per residus de fusta (contenidor blanc). 

 Contenidor per derivats del petroli (contenidor vermell). 

 Contenidor per a pneumàtics (contenidor negre). 

 Contenidor per plàstics (contenidor groc). 

 Contenidor per paper i cartró (contenidor blau). 

 Contenidor per vidre (contenidor verd). 

 Contenidor per restes orgàniques (contenidor marró). 

Per tant, els recipients que els contenen han d’anar etiquetats, descrivint amb claredat la classe 

i les característiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran una grandària adequada i estaran 

convenientment disposades, de forma que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, és a dir, que 

suportin el deteriorament dels agents atmosfèrics i el pas del temps. 

A més, 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. 
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Figura 1. Croquis d'exemple dels contenidors d'un punt net 

 

5. DESTINACIÓ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a 

planta de reciclatge. 

A continuació s’exposa un llistat dels dipòsits o abocadors controlats més propers a l’obra que 

poden ser utilitzats, segons la tipologia de residu generat (font: http://www.arc.cat): 

Els dipòsits o abocadors més propers a l’àmbit que poden ser utilitzats són els següents: 

 

 



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 18: Gestió de residus  7 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

 Per a runes i altres residus inerts de la construcció: 

 GRUPO FSM VERTISPANIA, SL (Codi de gestor E-477.98) 

MASIA CAN CARRERES, CTRA.ULLASTRELL, S/N 

08191 Rubí 

Tel: 936 754 111 

 Per a la gestió de residus industrials: 

 FERRALLES MARTORELL, SA (Codi de gestor E-531.98) 

Polígon industrial Congost, c. C, s/n 

08760 Martorell 

Tel: 937 740 392 

 GELABERT SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, SA (Codi de gestor E-806.03) 

Ctra. Antiga del Prat, 1 

08908 Hospitalet de Llobregat 

Tel: 933 350 896 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 19 

CONTROL DE QUALITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex, “Annex de Control de Qualitat”, es fa menció a les indicacions principals 

respecte al Pla de Control de Qualitat, tal i com s’indiquen les prescripcions per la realització 

del present Projecte. Cal destacar que els diferents controls de qualitat de les diverses unitats 

d’obra s’hauran de realitzar per un tercer designat per la pròpia direcció d’obra, que ha de ser 

diferent al contractista. 

El pressupost presentat en aquest annex és un pressupost aproximat pel conjunt de l’obra i 

que s’haurà d’estudiar més detalladament prèviament a la realització de les obres; el 

Contractista, abans de l’inici dels treballs projectats, proposarà per a la seva aprovació per la 

Direcció d’Obra un programa de control del tractament basant-se en els criteris establerts en 

aquest annex. Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements 

que intervinguin en l’execució de les obres seran per compte del Contractista, fins la quantitat 

màxima establerta en el contracte. 

La Direcció d’Obra podrà ordenar en qualsevol moment la realització de les comprovacions i 

assaigs que cregui adients, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material 

necessari per tal. El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de 

disponibilitat dels resultats del control de qualitat serà de risc exclusiu del Contractista i en cap 

cas imputable a la Direcció d’Obra, que podrà ordenar la paralització de tots o part dels 

treballs si considera que la seva realització pugui comprometre la qualitat de l’obra en curs. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

segons els mètodes o materials de treball utilitzats, la Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat o 

no de corregir-les i en funció d’això disposarà: 

 Les mesures a adoptar per procedir a la rectificació de les obres corregibles, dins del 

termini que s’assenyali. 

 Les obres incorregibles, on la desviació de les característiques obtingudes i les 

especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei d’obra, seran 

tractades a elecció de la Direcció d’Obra com a incorregibles o acceptades previ acord 

amb el Contractista amb una penalització econòmica. 

 Les obres incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i/o capacitat de 

servei seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini 

que s’assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins trobar-se en els condicions especificades. 
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Tots els assaigs i reconeixements que es verifiquin durant l’execució dels treballs no tenen 

altre caràcter que el de simple antecedent per la recepció de l’obra. D’acord amb això, 

l’admissió de qualsevol altre material o equip abans de la Recepció no eximeix les obligacions 

de reparació i o reposició que el Contractista contrau si les obres o instal•lacions resultessin 

inacceptables, parcial o totalment, a l’Acta de reconeixement final i en les proves de recepció. 

 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Pla de control de Qualitat s'aplicarà per a la realització de la Nova línia de Tramvia 

Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. UNITATS DE CONTROL  

L’objecte del projecte consisteix en la prolongació del traçat de la línia T3 del tramvia Trambaix 

fins a l’estació intermodal de Quatre Camins. un cop realitzat el primer tram de prolongació 

que s’ha de realitzar prèviament per l’interior del nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat.  

Es defineix com unitats d’obra amb major importància en quant al control de la qualitat a totes 

aquelles que formen part dels treballs necessaris per conformar el nou ferm, les obres de 

drenatge i de fàbrica i el moviment de terres al costa de la formació de l’explanada i la 

construcció de viaductes i túnels. 

Les unitats de control més importants per a la línia tramviària són les següents: 

 Treballs previs, obres de enderrocs, desmuntatge d’instal·lacions i esplanació del 

terreny 

 Construcció de plataforma, posta de via i posta de ferms nous a l’àmbit del 

projecte. 

 Construcció de parades, urbanització i pavimentació 

 Senyalització i semaforització, sistemes i aparells Tramviaris 

 Instal·lacions de energia i catenària 

 Construcció del nou sistema de drenatge 

 Construcció de nou sistema d’enllumenat 

 Serveis afectats 
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Respecte a l’enllaç viari, les unitats de control més importants són:  

 Terraplens i farcits 

 Explanada 

 Estructures i drenatge 

 Mescla bituminosa, lligant i regs bituminosos. 

  Mesures correctores 

4. CONDICIONS GENERALS 

L’àmbit de control (AC) es defineix com la unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de 

control existents relacionats amb un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra. 

Aquesta relació entre material i element és la que permet agrupar amb més claredat la relació 

d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control, les seves especificacions i les 

condicions d’acceptació o rebuig. 

En cada Àmbit de Control (AC), es distingeixen dos tipus de control: 

 Control de materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques 

dels diferents materials que han de ser utilitzats en l’element de l’obra corresponent.  

 Control d’execució i dels elements acabats: són el conjunt d’operacions de control que 

es realitzen durant el procés d’execució o al finalitzar el mateix, per així poder verificar 

les condicions de formació de l’element d’obra. 

Dins de cada tipus de control es consideren els següents apartats: 

 Operacions de control a realitzar 

 Criteris de presa de mostres 

 Especificacions, com valors a exigir, toleràncies... 

 Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

5. MODIFICACIONES RESPECTE A LA BASE GENERAL 

Tenint en compte que el projecte contempla principalment l’execució d’un nou traçat 

tramviari, i per tal d’ajustar-se el màxim possible a un percentatge adequat respecta al 

pressupost total de l’obra, s’ha realitzat un estudi pormenoritzat de cada element a assajar, 
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prescindint d’una sèrie de freqüències d’assaig que donades les característiques del projecte 

no es consideren necessaris. 

Com element mes significatiu, s’ha prescindit dels assaigs de equipaments i altres elements 

prefabricats, ja que es considera suficient els certificats de qualitat dels proveïdors. S’han 

previst dins del pressupost del projecte les proves funcionals dels subsistemes i del conjunt de 

la instal•lació. 

  

6. PRESSUPOST 

La valoració que se’n deriva del control de qualitat es pot estimar com a primera aproximació 

en un 1,5% del PEM del conjunt de l’obra (47.028.360,38€). Així doncs el valor considerat com 

a partida alçada a justificar serà de 705.425,4057€. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 20  

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,22000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,92000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,51000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,88000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 21,92000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 21,92000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,26000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,26000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,51000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €

A013F000 h Ajudant manyà 19,47000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,99000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A013U001 h Ajudant 19,47000 €

A0140000 h Manobre 18,64000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,45000 €
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MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 14,82000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,60000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,27000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 53,79000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 69,27000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,57000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 103,18000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,04000 €

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 98,11000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 83,24000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 146,53000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 50,00000 €

C131B2B1 h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora 84,46000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 52,37000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,17000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 63,30000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,38000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,00000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 69,46000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 57,52000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 63,59000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,63000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,88000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 67,91000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,64000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 6,80000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 37,22000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,90000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 51,72000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 73,52000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,53000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,73000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 43,62000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 39,56000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 52,50000 €
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MAQUINÀRIA

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 48,03000 €

C1507M00 h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 89,39000 €

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 57,07000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,41000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,90000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,80000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,88000 €

C1709G0U h Estenedora de granulat 43,12000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,50000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,15000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 41,44000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 42,41000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 15,98000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 37,90000 €

C1B0J000 h Maquinària per a formació de barrera rígida tipus New Jersey 149,50000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,35000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,99000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,60000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45,59000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

35,32000 €

CRE23000 h Motoserra 3,14000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,70000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,79000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,47000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 18,47000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,33000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 17,74000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 16,38000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,03000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,33000 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 3,79000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,29000 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,94000 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 11,95000 €

B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 101,29000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 86,16000 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 99,66000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,22000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,33000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,35000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,33000 €

B055U025 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 CUR o C60B3 CUR 0,28000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,35000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER 0,40000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

57,19000 €

B060UR31 m3 Formigó HRM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra

61,04000 €

B064300A m3 Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,64000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B065980B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,94000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,25000 €
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,51000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 81,97000 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 84,22000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,16000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,34000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,89000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,59000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,43000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,13000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,50000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,00000 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

1,23000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,69000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,18000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 3,28000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,88000 €

B961UC14 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, amb un cantell arrodonit, per a vorada, de
12x30 cm

50,42000 €

B96615D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

37,82000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,94000 €

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,41000 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 79,64000 €

B99ZZ040 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix 99,31000 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 0,63000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,18000 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 10,27000 €

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

47,18000 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

46,25000 €

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

46,01000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

21,98000 €
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B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

21,93000 €

BB126FB2 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5,
muntants T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de
gruix, de 100 a 120 cm d'alçària

58,76000 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 4,26000 €

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 5,42000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,43000 €

BBM11301 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora

101,18000 €

BBM12701 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

61,17000 €

BBM13701 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

65,99000 €

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport

51,83000 €

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport

45,63000 €

BBM2AA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135121

18,01000 €

BBM31600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

336,76000 €

BBMZ1410 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135122

27,39000 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,15000 €

BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

33,02000 €

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

75,06000 €

BBMZC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina reflectant a dues cares 2,77000 €

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 7,28000 €

BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

20,04000 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini

36,16000 €

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
1 butiral transparent

53,96000 €

BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 3,48000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

3,04000 €

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes 50,70000 €

BD78G380 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica

59,05000 €

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

11,05000 €

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 2,75000 €

BDDZAHB0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124

158,66000 €

BFYG1JF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 800 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

4,80000 €
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BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,65000 €

BQ115F55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

234,50000 €

BQ11AFP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

475,45000 €

BQ127F02 u Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 1,5 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller 527,97000 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer

55,91000 €

BQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer

84,33000 €

BQB4F120 u Jardinera de formigó armat amb acer inoxidable, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 30 cm de profunditat i 40 cm d'alçària de
mides aproximades

324,80000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 5,52000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

47,42000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 50,00000 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 4,46000 €
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D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 71,70000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,45000 = 17,50500

Subtotal: 17,50500 17,50500

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,80000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,79000 = 10,91350

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,63000 = 0,29340

Subtotal: 52,75740 52,75740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17505

COST DIRECTE 71,69745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,69745

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 77,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,45000 = 17,50500

Subtotal: 17,50500 17,50500

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,80000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,64000 = 30,44200

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 18,47000 = 12,00550

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,63000 = 0,29340

Subtotal: 58,23590 58,23590
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COST DIRECTE 77,00090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,00090

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,44000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,45000 = 20,42250

Subtotal: 20,42250 20,42250

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,02000 = 27,57060

Subtotal: 136,55660 136,55660

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20423

COST DIRECTE 158,43758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,43758

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 128,13000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,45000 = 20,42250

Subtotal: 20,42250 20,42250

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 18,02000 = 24,86760

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 106,24760 106,24760
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20423

COST DIRECTE 128,12858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,12858
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P-1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m
de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a
pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de
fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma
UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Rend.: 1,000 1.298,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

1,000      x 46,41044 = 46,41044

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

3,500      x 239,92797 = 839,74790

FDDZAHB4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000      x 176,83808 = 176,83808

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

12,000      x 16,49740 = 197,96880

Subtotal: 1.260,96522 1.260,96522

COST DIRECTE 1.260,96522
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 37,82896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.298,79418

P-2 2DB1C0B5 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m
de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta
1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat
aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a
pou de registre

Rend.: 1,000 1.248,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDDZAHB4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000      x 176,83808 = 176,83808

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

10,000      x 16,49740 = 164,97400

FDD1A229 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

2,800      x 273,13287 = 764,77204

FDB37460 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

1,000      x 105,67750 = 105,67750

Subtotal: 1.212,26162 1.212,26162
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COST DIRECTE 1.212,26162
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 36,36785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.248,62947

P-3 EB1216BC m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm
de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants
T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a
rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 141,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 21,92000 = 8,76800

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 21,92000 = 10,96000

Subtotal: 23,62200 23,62200

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,330      x 0,89000 = 1,18370

BB126FB2 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm
de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants
T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a
rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120
cm d'alçària

1,000      x 58,76000 = 58,76000

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1
butiral transparent

1,000      x 53,96000 = 53,96000

Subtotal: 113,90370 113,90370

COST DIRECTE 137,52570
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,12577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,65147

P-4 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 137,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,650 /R x 19,45000 = 32,09250

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,64000 = 14,91200

Subtotal: 58,63450 58,63450

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 52,50000 = 26,25000

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 46,97000 = 23,48500

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 14,82000 = 24,45300

Subtotal: 74,18800 74,18800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87952

COST DIRECTE 133,70202
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,01106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,71308

P-5 F31521J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 91,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,64000 = 5,59200

Subtotal: 5,59200 5,59200

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 155,18000 = 15,51800

Subtotal: 15,51800 15,51800

Materials

B064300A m3 Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 61,64000 = 67,80400

Subtotal: 67,80400 67,80400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08388

COST DIRECTE 88,99788
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,66994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,66782

P-6 F991UA40 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb
fonament i anellat de formigó

Rend.: 1,000 142,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 21,92000 = 16,44000

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,64000 = 13,98000

Subtotal: 30,42000 30,42000

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 58,04000 = 8,70600

B99ZZ040 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
100x100x20 cm i de 10 mm de gruix

1,000      x 99,31000 = 99,31000

Subtotal: 108,01600 108,01600

COST DIRECTE 138,43600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,15308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,58908
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P-7 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 52,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,51000 = 0,42769

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 18,64000 = 1,60304

Subtotal: 2,03073 2,03073

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

Subtotal: 2,05784 2,05784

Materials

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

1,000      x 47,18000 = 47,18000

Subtotal: 47,18000 47,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03046

COST DIRECTE 51,29903
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,53897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,83800

P-8 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 51,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,51000 = 0,42769

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 18,64000 = 1,60304

Subtotal: 2,03073 2,03073

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

Subtotal: 2,05784 2,05784

Materials

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 46,25000 = 46,25000

Subtotal: 46,25000 46,25000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03046

COST DIRECTE 50,36903
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,51107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,88010

P-9 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,45000 = 0,05835

Subtotal: 0,05835 0,05835

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,13000 = 0,08439

Subtotal: 0,08439 0,08439

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 0,35000 0,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00088

COST DIRECTE 0,49362
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,50842

P-10 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,45000 = 0,05835

Subtotal: 0,05835 0,05835

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,13000 = 0,08439

Subtotal: 0,08439 0,08439

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 0,33000 0,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00088

COST DIRECTE 0,47362
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48782
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FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 47,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 22,51000 = 9,00400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,64000 = 7,45600

Subtotal: 16,46000 16,46000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4988      x 59,55000 = 29,70354

Subtotal: 29,70354 29,70354

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24690

COST DIRECTE 46,41044
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,39231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,80275

FDB37460 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

Rend.: 1,000 108,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,050 /R x 18,64000 = 19,57200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,050 /R x 22,51000 = 23,63550

Subtotal: 43,20750 43,20750

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2447      x 59,55000 = 14,57189

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 75,000      x 0,63000 = 47,25000

Subtotal: 61,82189 61,82189

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64811

COST DIRECTE 105,67750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,17033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,84783

FDD1A229 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 281,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,580 /R x 22,51000 = 125,60580

A0140000 h Manobre 5,580 /R x 18,64000 = 104,01120

Subtotal: 229,61700 229,61700

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 103,30000 = 1,68379
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B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

144,024      x 0,13000 = 18,72312

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,63000 = 0,00978

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1534      x 128,12858 = 19,65492

Subtotal: 40,07161 40,07161

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,44426

COST DIRECTE 273,13287
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,19399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 281,32685

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 247,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,647 /R x 18,64000 = 86,62008

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 22,51000 = 104,60397

Subtotal: 191,22405 191,22405

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 103,30000 = 1,68379

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952      x 0,18000 = 21,59136

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,63000 = 0,00978

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,176      x 128,12858 = 22,55063

Subtotal: 45,83556 45,83556

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,86836

COST DIRECTE 239,92797
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,19784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,12581

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 16,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,64000 = 5,59200

Subtotal: 12,34500 12,34500

Materials

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 2,75000 = 2,75000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb

0,0095      x 128,12858 = 1,21722
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una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 3,96722 3,96722

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18518

COST DIRECTE 16,49740
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99232

FDDZAHB4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 182,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 22,51000 = 9,22910

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 18,64000 = 7,64240

Subtotal: 16,87150 16,87150

Materials

BDDZAHB0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe B125 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 158,66000 = 158,66000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 29,51000 = 1,05351

Subtotal: 159,71351 159,71351

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25307

COST DIRECTE 176,83808
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,30514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,14322

P-11 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó

Rend.: 1,000 311,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 21,92000 = 24,98880

A0140000 h Manobre 1,140 /R x 18,64000 = 21,24960

Subtotal: 46,23840 46,23840

Materials

BQ115F55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà

1,000      x 234,50000 = 234,50000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,2816      x 77,00090 = 21,68345
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Subtotal: 256,18345 256,18345

COST DIRECTE 302,42185
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,07266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,49451

P-12 FQ11AFP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó

Rend.: 1,000 560,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 21,92000 = 24,98880

A0140000 h Manobre 1,140 /R x 18,64000 = 21,24960

Subtotal: 46,23840 46,23840

Materials

BQ11AFP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà

1,000      x 475,45000 = 475,45000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,2816      x 77,00090 = 21,68345

Subtotal: 497,13345 497,13345

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,15596

COST DIRECTE 544,52781
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,33583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 560,86364

P-13 FQ127F03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,5 m, amb
suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 565,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 21,92000 = 11,61760

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 18,64000 = 9,87920

Subtotal: 21,49680 21,49680

Materials

BQ127F02 u Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 1,5 m,
amb suports de fosa d'alumini, amb respatller

1,000      x 527,97000 = 527,97000

Subtotal: 527,97000 527,97000
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COST DIRECTE 549,46680
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,48400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 565,95080

P-14 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 90,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,64000 = 13,98000

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,92000 = 8,76800

Subtotal: 22,74800 22,74800

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,35000 = 2,51250

Subtotal: 2,51250 2,51250

Materials

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

1,000      x 55,91000 = 55,91000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 77,00090 = 6,08307

Subtotal: 61,99307 61,99307

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34122

COST DIRECTE 87,59479
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,62784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,22263

P-15 FQ21BC75 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i
suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de
formigó

Rend.: 1,000 119,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,92000 = 8,76800

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,64000 = 13,98000

Subtotal: 22,74800 22,74800

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,35000 = 2,51250

Subtotal: 2,51250 2,51250

Materials

BQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i
suports laterals de tub d'acer

1,000      x 84,33000 = 84,33000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb

0,079      x 77,00090 = 6,08307
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formigonera de 250 l

Subtotal: 90,41307 90,41307

COST DIRECTE 115,67357
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,47021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,14378

P-16 FQB4F120 u Jardinera de formigó armat amb acer inoxidable, de
color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de
planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 30 cm de
profunditat i 40 cm d'alçària de mides aproximades,
col·locada superficialment sense fixacions

Rend.: 1,000 351,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,92000 = 4,38400

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,64000 = 3,72800

Subtotal: 8,11200 8,11200

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 42,27000 = 8,45400

Subtotal: 8,45400 8,45400

Materials

BQB4F120 u Jardinera de formigó armat amb acer inoxidable, de
color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de
planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 30 cm de
profunditat i 40 cm d'alçària de mides aproximades

1,000      x 324,80000 = 324,80000

Subtotal: 324,80000 324,80000

COST DIRECTE 341,36600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,24098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 351,60698

P-17 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 62,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,070 /R x 24,86000 = 1,74020

Subtotal: 1,74020 1,74020

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,00000 = 4,22500

Subtotal: 4,22500 4,22500

Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 47,42000 = 54,77010

Subtotal: 54,77010 54,77010
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02610

COST DIRECTE 60,76140
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,82284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,58425

P-18 FR3PE454 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 102,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 28,01000 = 25,20900

A013P000 h Ajudant jardiner 0,900 /R x 24,86000 = 22,37400

Subtotal: 47,58300 47,58300

Materials

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

1,020      x 50,00000 = 51,00000

Subtotal: 51,00000 51,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71375

COST DIRECTE 99,29675
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,97890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,27565

P-19 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,45000 = 1,94500

Subtotal: 1,94500 1,94500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,60000 = 0,78000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

Subtotal: 1,98000 1,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02918

COST DIRECTE 3,95418
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07280

P-20 G2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 14,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,490 /R x 19,45000 = 9,53050

Subtotal: 9,53050 9,53050

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 50,00000 = 1,45000
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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,205 /R x 15,60000 = 3,19800

Subtotal: 4,64800 4,64800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14296

COST DIRECTE 14,32146
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,42964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,75110

P-21 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 87,04000 = 0,28723

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 64,27000 = 3,47058

Subtotal: 3,75781 3,75781

COST DIRECTE 3,75781
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87054

G219U005 m Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 37,000 3,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 0,12551

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,45000 = 1,05135

Subtotal: 1,17686 1,17686

Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,57000 = 0,47486

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 65,17000 = 0,08807

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,79000 = 1,45378

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 38,90000 = 0,10514

Subtotal: 2,12185 2,12185

COST DIRECTE 3,29871
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39767

P-22 G219U010 m 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

Rend.: 28,000 4,49 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,45000 = 1,38929

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 0,16586

Subtotal: 1,55515 1,55515

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 38,90000 = 0,13893

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 65,17000 = 0,11638

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,57000 = 0,62750

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,79000 = 1,92107

Subtotal: 2,80388 2,80388

COST DIRECTE 4,35903
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48980

P-23 G219U015 m Arrencada de vorada en vorera sobre solera de
formigó, inclosa la col.locació posterior sense
subministrament de vorada. En tasques de serveis
afectats.

Rend.: 7,550 20,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 0,61510

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,45000 = 5,15232

Subtotal: 5,76742 5,76742

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,79000 = 7,12450

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,57000 = 2,32715

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 65,17000 = 0,43159

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 38,90000 = 0,51523

Subtotal: 10,39847 10,39847

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,059      x 57,19000 = 3,37421

Subtotal: 3,37421 3,37421

COST DIRECTE 19,54010
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,58620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,12630
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P-24 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 20,000 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 0,23220

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,45000 = 1,94500

Subtotal: 2,17720 2,17720

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,79000 = 2,68950

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,57000 = 0,87850

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 38,90000 = 0,19450

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 65,17000 = 0,16293

Subtotal: 3,92543 3,92543

COST DIRECTE 6,10263
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28571

P-25 G219U030 m2 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

Rend.: 16,000 5,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 0,29025

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 1,21563

Subtotal: 1,50588 1,50588

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 38,90000 = 0,48625

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 65,17000 = 0,40731

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,79000 = 3,36188

Subtotal: 4,25544 4,25544

COST DIRECTE 5,76132
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93416

P-26 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 0,22114
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A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 0,92619

Subtotal: 1,14733 1,14733

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,79000 = 2,56143

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 65,17000 = 0,31033

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 38,90000 = 0,37048

Subtotal: 3,24224 3,24224

COST DIRECTE 4,38957
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52126

P-27 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície

Rend.: 775,000 0,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,45000 = 0,05019

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,22000 = 0,00899

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,92000 = 0,02828

Subtotal: 0,08746 0,08746

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,50000 = 0,05226

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 52,37000 = 0,06757

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 103,18000 = 0,13314

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 73,52000 = 0,37946

Subtotal: 0,63243 0,63243

COST DIRECTE 0,71989
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74149

P-28 G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat rígida de formigó,
tipus New Jersey o equivalent, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 10,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0087 /R x 23,22000 = 0,20201

A0121000 h Oficial 1a 0,0435 /R x 21,92000 = 0,95352

A0150000 h Manobre especialista 0,087 /R x 19,45000 = 1,69215

Subtotal: 2,84768 2,84768

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,0435 /R x 3,60000 = 0,15660
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C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,087 /R x 48,72000 = 4,23864

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,0435 /R x 63,30000 = 2,75355

Subtotal: 7,14879 7,14879

COST DIRECTE 9,99647
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,29636

P-29 G21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,92000 = 1,09600

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 18,64000 = 2,98240

Subtotal: 4,07840 4,07840

Maquinària

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,020 /R x 98,11000 = 1,96220

Subtotal: 1,96220 1,96220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06118

COST DIRECTE 6,10178
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28483

P-30 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 16,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 21,92000 = 1,13984

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 22,88000 = 6,86400

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 19,45000 = 1,16700

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 18,64000 = 3,91440

Subtotal: 13,08524 13,08524

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 15,60000 = 0,46800

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 6,99000 = 2,09700

Subtotal: 2,56500 2,56500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19628

COST DIRECTE 15,84652
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,47540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,32191
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P-31 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 34,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,45000 = 9,72500

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,92000 = 5,48000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 1,16100

Subtotal: 16,36600 16,36600

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,60000 = 0,90000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 39,56000 = 9,89000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 37,22000 = 2,32625

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,57000 = 4,39250

Subtotal: 17,50875 17,50875

COST DIRECTE 33,87475
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,01624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,89099

P-32 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 31,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 21,92000 = 7,67200

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,45000 = 9,72500

Subtotal: 17,39700 17,39700

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 50,00000 = 2,83000

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 46,97000 = 3,14699

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 64,27000 = 4,30609

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 6,99000 = 2,44650

Subtotal: 12,72958 12,72958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26096

COST DIRECTE 30,38754
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,91163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,29916

P-33 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 59,90 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,22000 = 3,48300

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,92000 = 10,96000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 33,89300 33,89300

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,60000 = 1,80000

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 48,03000 = 4,80300

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 39,56000 = 3,95600

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 37,22000 = 3,72200

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 46,00000 = 4,60000

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 53,79000 = 5,37900

Subtotal: 24,26000 24,26000

COST DIRECTE 58,15300
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,74459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,89759

P-34 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 170,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 24,86000 = 10,93840

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 28,01000 = 12,32440

Subtotal: 23,26280 23,26280

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 44,62000 = 49,08200

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 45,59000 = 47,86950

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,14000 = 1,38160

Subtotal: 98,33310 98,33310

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 85,00000 = 36,55000

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 45,00000 = 6,75000

Subtotal: 43,30000 43,30000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34894

COST DIRECTE 165,24484
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,95735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,20219

P-35 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 2,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,64000 = 0,18640

Subtotal: 0,18640 0,18640

Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,030 /R x 83,24000 = 2,49720

Subtotal: 2,49720 2,49720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00280

COST DIRECTE 2,68640
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76699

P-36 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0137 /R x 19,45000 = 0,26647

A0112000 h Cap de colla 0,0027 /R x 23,22000 = 0,06269

Subtotal: 0,32916 0,32916

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0274 /R x 48,72000 = 1,33493

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0137 /R x 52,37000 = 0,71747

Subtotal: 2,05240 2,05240

COST DIRECTE 2,38156
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45301

G2225261 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora bivalva batilon i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,64000 = 0,55920

Subtotal: 0,55920 0,55920
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Maquinària

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0,2138 /R x 50,00000 = 10,69000

Subtotal: 10,69000 10,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00839

COST DIRECTE 11,25759
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,33773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,59532

G2225521 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 12,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,64000 = 0,93200

Subtotal: 0,93200 0,93200

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2258 /R x 50,00000 = 11,29000

Subtotal: 11,29000 11,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01398

COST DIRECTE 12,23598
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,36708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60306

G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 14,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 40,53000 = 0,28371

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 87,04000 = 0,78336

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 63,59000 = 0,44513

Subtotal: 2,43900 2,43900

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,200      x 9,33000 = 11,19600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 11,27750 11,27750

COST DIRECTE 13,71650
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,41150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,12800
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P-37 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

Rend.: 1,000 23,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,036 /R x 18,64000 = 0,67104

Subtotal: 0,67104 0,67104

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 63,59000 = 0,44513

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 87,04000 = 0,78336

Subtotal: 2,15529 2,15529

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 16,38000 = 19,65600

Subtotal: 19,65600 19,65600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01007

COST DIRECTE 22,49240
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,67477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,16717

P-38 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 5,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 19,45000 = 0,11476

A0112000 h Cap de colla 0,0012 /R x 23,22000 = 0,02786

Subtotal: 0,14262 0,14262

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0029 /R x 37,95000 = 0,11006

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0059 /R x 67,91000 = 0,40067

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0029 /R x 57,88000 = 0,16785

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0059 /R x 69,46000 = 0,40981

Subtotal: 1,08839 1,08839

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,29000 = 3,94800

Subtotal: 4,02950 4,02950

COST DIRECTE 5,26051
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,41833



Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/08/16 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

P-39 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 19,45000 = 0,11476

A0112000 h Cap de colla 0,0012 /R x 23,22000 = 0,02786

Subtotal: 0,14262 0,14262

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0029 /R x 37,95000 = 0,11006

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0059 /R x 67,91000 = 0,40067

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0029 /R x 57,88000 = 0,16785

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0059 /R x 69,46000 = 0,40981

Subtotal: 1,08839 1,08839

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 0,08150 0,08150

COST DIRECTE 1,31251
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35189

P-40 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 8,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0017 /R x 23,22000 = 0,03947

A0140000 h Manobre 0,0067 /R x 18,64000 = 0,12489

Subtotal: 0,16436 0,16436

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0067 /R x 69,46000 = 0,46538

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0033 /R x 37,95000 = 0,12524

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0067 /R x 67,91000 = 0,45500

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0033 /R x 57,88000 = 0,19100

Subtotal: 1,23662 1,23662

Materials

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 5,94000 = 7,12800

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 7,20950 7,20950
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COST DIRECTE 8,61048
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,86879

P-41 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació
del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

Rend.: 1,000 17,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0617 /R x 19,45000 = 1,20007

A0112000 h Cap de colla 0,0031 /R x 23,22000 = 0,07198

Subtotal: 1,27205 1,27205

Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,0062 /R x 43,62000 = 0,27044

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,0123 /R x 61,17000 = 0,75239

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0062 /R x 57,88000 = 0,35886

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0123 /R x 69,46000 = 0,85436

Subtotal: 2,23605 2,23605

Materials

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,096      x 99,66000 = 9,56736

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,29000 = 3,94800

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 13,59686 13,59686

COST DIRECTE 17,10496
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,51315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,61811

P-42 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0098 /R x 87,04000 = 0,85299

Subtotal: 0,85299 0,85299

COST DIRECTE 0,85299
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87858

G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb dúmper extravial, amb
un recorregut de fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,05 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària

C1507M00 h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 0,011 /R x 89,39000 = 0,98329

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 146,53000 = 1,01106

Subtotal: 1,99435 1,99435

COST DIRECTE 1,99435
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,05418

P-43 G24220D5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t, amb un
recorregut de fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,035 /R x 51,72000 = 1,81020

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 146,53000 = 1,01106

Subtotal: 2,82126 2,82126

COST DIRECTE 2,82126
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90590

P-44 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 20 km

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,091 /R x 51,72000 = 4,70652

Subtotal: 4,70652 4,70652

COST DIRECTE 4,70652
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84772

P-45 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció
de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 N

Rend.: 1,000 19,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 18,64000 = 1,67760

Subtotal: 1,67760 1,67760

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,040 /R x 41,73000 = 1,66920

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,023 /R x 66,20000 = 1,52260

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,013 /R x 57,52000 = 0,74776

C131B2B1 h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,0883 /R x 84,46000 = 7,45782

Subtotal: 11,39738 11,39738
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Materials

B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,061      x 101,29000 = 6,17869

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 6,26019 6,26019

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02516

COST DIRECTE 19,36033
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,58081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,94114

P-46 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 19,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 23,22000 = 0,08359

A0150000 h Manobre especialista 0,0071 /R x 19,45000 = 0,13810

Subtotal: 0,22169 0,22169

Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,0071 /R x 61,17000 = 0,43431

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0071 /R x 57,88000 = 0,41095

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,0036 /R x 43,62000 = 0,15703

Subtotal: 1,00229 1,00229

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,03000 = 18,03600

Subtotal: 18,11750 18,11750

COST DIRECTE 19,34148
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,58024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,92172

G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

Rend.: 1,000 23,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 18,64000 = 0,78288

Subtotal: 0,78288 0,78288

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 41,73000 = 0,20865

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 63,59000 = 1,08103

Subtotal: 2,64990 2,64990

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 16,38000 = 19,65600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150
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Subtotal: 19,73750 19,73750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01174

COST DIRECTE 23,18202
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,87748

P-47 G93AD220 t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 52,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,035 /R x 22,51000 = 0,78785

A0140000 h Manobre 0,105 /R x 18,64000 = 1,95720

Subtotal: 2,74505 2,74505

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

Subtotal: 1,69696 1,69696

Materials

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 46,01000 = 46,01000

Subtotal: 46,01000 46,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04118

COST DIRECTE 50,49319
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,51480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,00798

P-48 G961R014 m Vorada de 12x30 cm, de pedra granítica escairada i
buixardada, amb un cantell arrodonit, recta i corba,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió amb un <=
20% del granulat gruixut reciclat i totes les feines
adients, totalment col·locada

Rend.: 1,000 71,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1539 /R x 21,92000 = 3,37349

A0112000 h Cap de colla 0,0385 /R x 23,22000 = 0,89397

A0140000 h Manobre 0,2308 /R x 18,64000 = 4,30211

Subtotal: 8,56957 8,56957

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0385 /R x 6,70000 = 0,25795

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0385 /R x 1,90000 = 0,07315
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C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0096 /R x 48,72000 = 0,46771

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0096 /R x 40,38000 = 0,38765

Subtotal: 1,18646 1,18646

Materials

B060UR31 m3 Formigó HRM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat, inclòs transport a l'obra

0,062      x 61,04000 = 3,78448

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,019      x 81,97000 = 1,55743

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,41000 = 0,82000

B961UC14 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i
buixardada, amb un cantell arrodonit, per a vorada, de
12x30 cm

1,050      x 50,42000 = 52,94100

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,75000 = 0,05500

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,43000 = 0,14300

Subtotal: 59,30091 59,30091

COST DIRECTE 69,05694
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,07171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,12865

P-49 G96615D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 64,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,553 /R x 18,64000 = 10,30792

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,310 /R x 22,51000 = 6,97810

Subtotal: 17,28602 17,28602

Materials

B96615D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 37,82000 = 39,71100

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 29,51000 = 0,12394

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0902      x 57,13000 = 5,15313

Subtotal: 44,98807 44,98807
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25929

COST DIRECTE 62,53338
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,87600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,40938

P-50 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 11,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 18,64000 = 1,30480

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 22,51000 = 4,72710

Subtotal: 6,03190 6,03190

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,42000 = 0,09940

Subtotal: 0,09940 0,09940

Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 160,16000 = 0,16016

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 32,25000 = 0,40635

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050      x 0,94000 = 4,74700

Subtotal: 5,31351 5,31351

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09048

COST DIRECTE 11,53529
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,88135

P-51 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 1,000 16,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1091 /R x 18,64000 = 2,03362

A0112000 h Cap de colla 0,0182 /R x 23,22000 = 0,42260

A0121000 h Oficial 1a 0,0727 /R x 21,92000 = 1,59358

Subtotal: 4,04980 4,04980

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0045 /R x 39,56000 = 0,17802

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0073 /R x 40,38000 = 0,29477

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0073 /R x 48,72000 = 0,35566

Subtotal: 0,82845 0,82845

Materials
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B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,007      x 81,97000 = 0,57379

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,41000 = 0,41000

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 86,16000 = 0,08616

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,43000 = 0,07150

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 57,19000 = 4,57520

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

1,050      x 5,41000 = 5,68050

B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,75000 = 0,02750

Subtotal: 11,42465 11,42465

COST DIRECTE 16,30290
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,48909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,79199

P-52 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 1,000 148,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,165 /R x 18,64000 = 21,71560

A0121000 h Oficial 1a 0,7767 /R x 21,92000 = 17,02526

A0112000 h Cap de colla 0,1942 /R x 23,22000 = 4,50932

Subtotal: 43,25018 43,25018

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,068 /R x 40,38000 = 2,74584

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,068 /R x 37,22000 = 2,53096

Subtotal: 5,27680 5,27680

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,229      x 57,19000 = 13,09651

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,036      x 81,97000 = 2,95092

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

1,000      x 79,64000 = 79,64000

Subtotal: 95,68743 95,68743

COST DIRECTE 144,21441
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,32643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,54084
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P-53 G9E1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 36,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,447 /R x 18,64000 = 8,33208

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,570 /R x 22,51000 = 12,83070

Subtotal: 21,16278 21,16278

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,0469      x 18,47000 = 0,86624

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 7,18000 = 7,32360

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 158,43758 = 4,99078

Subtotal: 13,50248 13,50248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31744

COST DIRECTE 34,98270
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,04948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,03218

P-54 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3
cm i totes les feines adients

Rend.: 1,000 47,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,22000 = 2,32200

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,92000 = 8,76800

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,64000 = 13,04800

Subtotal: 24,13800 24,13800

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,100 /R x 6,80000 = 0,68000

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,025 /R x 9,64000 = 0,24100

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,025 /R x 40,38000 = 1,00950

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,030 /R x 39,56000 = 1,18680

Subtotal: 3,11730 3,11730

Materials

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 23,33000 = 0,09332

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2)
segons la Norma UNE 998-2

0,030      x 84,22000 = 2,52660

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020      x 10,27000 = 10,47540
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 57,19000 = 5,71900

Subtotal: 18,81432 18,81432

COST DIRECTE 46,06962
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,38209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,45171

P-55 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 1,000 31,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0143 /R x 23,22000 = 0,33205

A0150000 h Manobre especialista 0,0571 /R x 19,45000 = 1,11060

A0121000 h Oficial 1a 0,0286 /R x 21,92000 = 0,62691

Subtotal: 2,06956 2,06956

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0143 /R x 68,46000 = 0,97898

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0143 /R x 64,70000 = 0,92521

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0143 /R x 56,88000 = 0,81338

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0571 /R x 73,52000 = 4,19799

Subtotal: 6,91556 6,91556

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 21,98000 = 21,98000

Subtotal: 21,98000 21,98000

COST DIRECTE 30,96512
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,92895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,89407

P-56 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 1,000 31,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0143 /R x 23,22000 = 0,33205

A0121000 h Oficial 1a 0,0286 /R x 21,92000 = 0,62691

A0150000 h Manobre especialista 0,0571 /R x 19,45000 = 1,11060

Subtotal: 2,06956 2,06956

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0571 /R x 73,52000 = 4,19799

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0143 /R x 56,88000 = 0,81338

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0143 /R x 68,46000 = 0,97898

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0143 /R x 64,70000 = 0,92521



Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/08/16 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,91556 6,91556

Materials

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 21,93000 = 21,93000

Subtotal: 21,93000 21,93000

COST DIRECTE 30,91512
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,92745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,84257

P-57 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 1,000 0,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0017 /R x 21,92000 = 0,03726

A0150000 h Manobre especialista 0,0017 /R x 19,45000 = 0,03307

Subtotal: 0,07033 0,07033

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0017 /R x 30,14000 = 0,05124

Subtotal: 0,05124 0,05124

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,33000 = 0,39600

Subtotal: 0,39600 0,39600

COST DIRECTE 0,51757
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53310

P-58 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou

Rend.: 1,000 0,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0014 /R x 21,92000 = 0,03069

A0150000 h Manobre especialista 0,0014 /R x 19,45000 = 0,02723

Subtotal: 0,05792 0,05792

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,0014 /R x 40,50000 = 0,05670

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0014 /R x 30,14000 = 0,04220

Subtotal: 0,09890 0,09890

Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,600      x 0,35000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000



Nova línia de tramvia Quatre Camins - St. Feliu de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/08/16 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,36682
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37782

P-59 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou

Rend.: 1,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0014 /R x 19,45000 = 0,02723

A0121000 h Oficial 1a 0,0014 /R x 21,92000 = 0,03069

Subtotal: 0,05792 0,05792

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,0014 /R x 40,50000 = 0,05670

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0014 /R x 30,14000 = 0,04220

Subtotal: 0,09890 0,09890

Materials

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER

0,500      x 0,40000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000

COST DIRECTE 0,35682
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36752

P-60 G9J3U010 m2 Reg de curat i protecció superficial per a reciclats in
situ de mescles bituminoses, amb emulsió bituminosa
C60B4 CUR o C60B3 CUR, amb una dotació de 300
g/m2 de betum residual i granulats de cobertura,
inclòs neteja del granulat sobrant

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 23,22000 = 0,02322

A0121000 h Oficial 1a 0,002 /R x 21,92000 = 0,04384

A0140000 h Manobre 0,0041 /R x 18,64000 = 0,07642

Subtotal: 0,14348 0,14348

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,002 /R x 68,46000 = 0,13692

C1709G0U h Estenedora de granulat 0,002 /R x 43,12000 = 0,08624

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,001 /R x 40,50000 = 0,04050

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,002 /R x 30,14000 = 0,06028

Subtotal: 0,32394 0,32394

Materials

B055U025 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
C60B4 CUR o C60B3 CUR

0,500      x 0,28000 = 0,14000

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments
superficials de paviments

0,022      x 11,95000 = 0,26290

Subtotal: 0,40290 0,40290
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COST DIRECTE 0,87032
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89643

GB2VA1 m Barrera tipus BMSNA2/120a, inclos part proporcional
d'extrems (Alternativa 3)

Rend.: 1,000 40,79 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-61 GB2A2321 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus
BMSRA4/C segons OC 28/2009, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats clavats a terra cada 4 m, per a una classe
de contenció normal, amb nivell de contenció N2,
amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió
dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en
trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22
m

Rend.: 1,000 33,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,072 /R x 21,92000 = 1,57824

A0150000 h Manobre especialista 0,072 /R x 19,45000 = 1,40040

Subtotal: 2,97864 2,97864

Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,036 /R x 42,41000 = 1,52676

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,018 /R x 46,97000 = 0,84546

Subtotal: 2,37222 2,37222

Materials

BBMZ1410 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de
llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135122

0,250      x 27,39000 = 6,84750

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

0,250      x 7,28000 = 1,82000

BBM2AA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

1,000      x 18,01000 = 18,01000

BBMZC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina reflectant a dues cares

0,125      x 2,77000 = 0,34625

Subtotal: 27,02375 27,02375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04468

COST DIRECTE 32,41929
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,97258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,39187

P-62 GB2C3000 m Barrera de formigó doble amb perfil tipus New Jersey,
elaborada ´´in situ´´

Rend.: 1,000 73,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,92000 = 8,76800

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,64000 = 7,45600

Subtotal: 16,22400 16,22400
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Maquinària

C1B0J000 h Maquinària per a formació de barrera rígida tipus New
Jersey

0,200 /R x 149,50000 = 29,90000

Subtotal: 29,90000 29,90000

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

8,760      x 0,59000 = 5,16840

B065980B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,2875      x 68,94000 = 19,82025

Subtotal: 24,98865 24,98865

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24336

COST DIRECTE 71,35601
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,14068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,49669

GBA11111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 5/12 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 21,92000 = 0,15344

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,64000 = 0,06524

Subtotal: 0,21868 0,21868

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0143      x 3,43000 = 0,04905

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,0214      x 4,26000 = 0,09116

Subtotal: 0,14021 0,14021

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00328

COST DIRECTE 0,48387
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49839

P-63 GBA13111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 21,92000 = 0,15344

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,64000 = 0,06524

Subtotal: 0,21868 0,21868

Maquinària
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C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0133      x 3,43000 = 0,04562

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,0194      x 4,26000 = 0,08264

Subtotal: 0,12826 0,12826

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00328

COST DIRECTE 0,47192
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48608

GBA14111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 3,5/1,5 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 21,92000 = 0,15344

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,64000 = 0,06524

Subtotal: 0,21868 0,21868

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,051      x 4,26000 = 0,21726

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0347      x 3,43000 = 0,11902

Subtotal: 0,33628 0,33628

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00328

COST DIRECTE 0,67994
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70034

P-64 GBA15111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,64000 = 0,06524

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 21,92000 = 0,15344

Subtotal: 0,21868 0,21868

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials
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BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,049      x 4,26000 = 0,20874

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0326      x 3,43000 = 0,11182

Subtotal: 0,32056 0,32056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00328

COST DIRECTE 0,66422
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68415

P-65 GBA18111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,007 /R x 18,64000 = 0,13048

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 21,92000 = 0,30688

Subtotal: 0,43736 0,43736

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,007 /R x 34,77000 = 0,24339

Subtotal: 0,24339 0,24339

Materials

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,1102      x 4,26000 = 0,46945

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0734      x 3,43000 = 0,25176

Subtotal: 0,72121 0,72121

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00656

COST DIRECTE 1,40852
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45078

P-66 GBA1E111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

Rend.: 1,000 0,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 21,92000 = 0,15344

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,64000 = 0,06524

Subtotal: 0,21868 0,21868

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,0734      x 4,26000 = 0,31268

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,049      x 3,43000 = 0,16807

Subtotal: 0,48075 0,48075
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00328

COST DIRECTE 0,82441
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84914

P-67 GBA1F111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua reflectora de 15 cm d'amplària, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 18,64000 = 0,09320

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 21,92000 = 0,21920

Subtotal: 0,31240 0,31240

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 34,77000 = 0,17385

Subtotal: 0,17385 0,17385

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0734      x 3,43000 = 0,25176

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,1102      x 4,26000 = 0,46945

Subtotal: 0,72121 0,72121

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00469

COST DIRECTE 1,21215
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24851

P-68 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0061 /R x 21,92000 = 0,13371

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 19,45000 = 0,07780

A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 23,22000 = 0,04644

Subtotal: 0,25795 0,25795

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,002 /R x 36,15000 = 0,07230

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,002 /R x 7,41000 = 0,01482

Subtotal: 0,08712 0,08712

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,88000 = 0,05280

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,140      x 2,69000 = 0,37660

Subtotal: 0,42940 0,42940
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COST DIRECTE 0,77447
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79770

GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 1,000 2,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0022 /R x 23,22000 = 0,05108

A0121000 h Oficial 1a 0,0065 /R x 21,92000 = 0,14248

A0150000 h Manobre especialista 0,0043 /R x 19,45000 = 0,08364

Subtotal: 0,27720 0,27720

Maquinària

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,0022 /R x 37,90000 = 0,08338

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

0,0022 /R x 41,44000 = 0,09117

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0022 /R x 7,41000 = 0,01630

Subtotal: 0,19085 0,19085

Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 2,18000 = 1,96200

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,88000 = 0,15840

Subtotal: 2,12040 2,12040

COST DIRECTE 2,58845
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,66610

P-69 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 1,000 3,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0109 /R x 21,92000 = 0,23893

A0150000 h Manobre especialista 0,0073 /R x 19,45000 = 0,14199

A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 23,22000 = 0,08359

Subtotal: 0,46451 0,46451

Maquinària

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,0036 /R x 37,90000 = 0,13644

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

0,0036 /R x 41,44000 = 0,14918

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0036 /R x 7,41000 = 0,02668

Subtotal: 0,31230 0,31230

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,88000 = 0,21120
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B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 2,18000 = 2,61600

Subtotal: 2,82720 2,82720

COST DIRECTE 3,60401
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,71213

P-70 GBA2U020 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua
sonora de 40 cm, amb pintura de dos components en
fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm,
amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 24,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,64000 = 3,72800

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,92000 = 8,76800

Subtotal: 12,49600 12,49600

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,200 /R x 26,59000 = 5,31800

Subtotal: 5,31800 5,31800

Materials

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 1,000      x 5,42000 = 5,42000

Subtotal: 5,42000 5,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18744

COST DIRECTE 23,42144
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,70264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,12408

P-71 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,45000 = 1,94500

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,92000 = 3,28800

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 23,22000 = 1,16100

Subtotal: 6,39400 6,39400

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,050 /R x 7,41000 = 0,37050

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,050 /R x 36,15000 = 1,80750

Subtotal: 2,17800 2,17800

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,900      x 2,69000 = 2,42100

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,88000 = 0,42240
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Subtotal: 2,84340 2,84340

COST DIRECTE 11,41540
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75786

GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora,
amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 21,92000 = 1,53440

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 18,64000 = 0,65240

Subtotal: 2,18680 2,18680

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 26,59000 = 0,93065

Subtotal: 0,93065 0,93065

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,4896      x 3,43000 = 1,67933

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0,7344      x 4,26000 = 3,12854

Subtotal: 4,80787 4,80787

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03280

COST DIRECTE 7,95812
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,19687

P-72 GBA32002 m2 Quadrícula groga de 1x1 m de faixes de 10 cm
d'ample.

Rend.: 1,000 7,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-73 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 1,000 21,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2143 /R x 21,92000 = 4,69746

A0112000 h Cap de colla 0,0714 /R x 23,22000 = 1,65791

A0150000 h Manobre especialista 0,1429 /R x 19,45000 = 2,77941

Subtotal: 9,13478 9,13478

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0714 /R x 7,41000 = 0,52907

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

0,0714 /R x 15,98000 = 1,14097

Subtotal: 1,67004 1,67004

Materials
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B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000      x 3,28000 = 9,84000

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,88000 = 0,42240

Subtotal: 10,26240 10,26240

COST DIRECTE 21,06722
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,63202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,69924

P-74 GBB11131 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 109,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,99000 = 1,99900

Subtotal: 4,32500 4,32500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 44,62000 = 1,11550

Subtotal: 1,11550 1,11550

Materials

BBM11301 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora

1,000      x 101,18000 = 101,18000

Subtotal: 101,18000 101,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06488

COST DIRECTE 106,68538
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,20056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,88594

P-75 GBB11261 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 77,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 10,81250 10,81250

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 44,62000 = 2,76644

Subtotal: 2,76644 2,76644

Materials

BBM12701 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

1,000      x 61,17000 = 61,17000

Subtotal: 61,17000 61,17000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16219

COST DIRECTE 74,91113
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,24733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,15846

P-76 GBB11361 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 82,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

Subtotal: 10,81250 10,81250

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 44,62000 = 2,76644

Subtotal: 2,76644 2,76644

Materials

BBM13701 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

1,000      x 65,99000 = 65,99000

Subtotal: 65,99000 65,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16219

COST DIRECTE 79,73113
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,39193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,12306

P-77 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 66,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,92000 = 5,48000

A013U001 h Ajudant 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 10,34750 10,34750

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0625 /R x 39,56000 = 2,47250

Subtotal: 2,47250 2,47250

Materials

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant
HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 51,83000 = 51,83000

Subtotal: 51,83000 51,83000
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COST DIRECTE 64,65000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,93950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,58950

P-78 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 60,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,92000 = 5,48000

Subtotal: 10,34750 10,34750

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0625 /R x 39,56000 = 2,47250

Subtotal: 2,47250 2,47250

Materials

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport

1,000      x 45,63000 = 45,63000

Subtotal: 45,63000 45,63000

COST DIRECTE 58,45000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,75350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,20350

P-79 GBB4A200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2, fixat al suport

Rend.: 1,000 364,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,64000 = 5,59200

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 21,92000 = 6,57600

Subtotal: 12,16800 12,16800

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 46,97000 = 4,69700

Subtotal: 4,69700 4,69700

Materials

BBM31600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2

1,000      x 336,76000 = 336,76000

Subtotal: 336,76000 336,76000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18252

COST DIRECTE 353,80752
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,61423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,42175

P-80 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre,
segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 1,000 22,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,0385 /R x 19,47000 = 0,74960

A0121000 h Oficial 1a 0,0385 /R x 21,92000 = 0,84392

Subtotal: 1,59352 1,59352

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0096 /R x 39,56000 = 0,37978

Subtotal: 0,37978 0,37978

Materials

BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 20,04000 = 20,04000

Subtotal: 20,04000 20,04000

COST DIRECTE 22,01330
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,66040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,67370

P-81 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 17,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,64000 = 1,86400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

Subtotal: 2,98950 2,98950

Materials

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 12,15000 = 12,15000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 71,69745 = 2,10791

Subtotal: 14,25791 14,25791

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04484

COST DIRECTE 17,29225
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,51877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,81102
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P-82 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm
de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 1,000 36,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,64000 = 0,93200

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,92000 = 1,09600

Subtotal: 2,02800 2,02800

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,012 /R x 46,97000 = 0,56364

Subtotal: 0,56364 0,56364

Materials

BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 33,02000 = 33,02000

Subtotal: 33,02000 33,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03042

COST DIRECTE 35,64206
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,06926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,71132

P-83 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 1,000 140,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 21,92000 = 6,57600

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,64000 = 5,59200

Subtotal: 12,16800 12,16800

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,075 /R x 46,97000 = 3,52275

Subtotal: 3,52275 3,52275

Materials

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 75,06000 = 75,06000

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini

1,250      x 36,16000 = 45,20000

Subtotal: 120,26000 120,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18252

COST DIRECTE 136,13327
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,08400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,21727
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P-84 GBS1IG01 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'altura útil i 190 mm
de diàmetre
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 posada a terra amb
placa de posada a
terra 500 x 500 x 3 mm (P - 52)

Rend.: 1,000 1.279,61 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-85 GBS2IG01 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions
amb sistema òptic
de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,
òptica normal i lent de
color normal de vehicles 13/200 (P - 53)

Rend.: 1,000 245,51 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-86 GBS2IG02 u Semàfor de policarbonat per a vianants segons plec
de condicions
amb sistem òptic de diàmetre 210 mm, amb una cara
i dos focus,
òptica halogena i lent de color normal de vehicles,
12/200 h (P - 54)

Rend.: 1,000 236,74 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-87 GBS2IG03 u Semàfor tramvia segons pptp, 13/200, amb 3 llums, i
receptor de
comandament d'emergència, instal·lat sobre pal
existent (P - 55)

Rend.: 1,000 400,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-88 GBSZIG01 u Detector Balogh tramvia, amb caixa arqueta de rec
tipus RAINBIRD o
similar, segons PPTP i amb cablejat inclós (P - 56)

Rend.: 1,000 1.599,47 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-89 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 1,000 14,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 21,92000 = 1,53440

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 18,64000 = 1,30480

A0150000 h Manobre especialista 0,035 /R x 19,45000 = 0,68075

Subtotal: 3,51995 3,51995

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 57,52000 = 0,46016

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0211 /R x 50,00000 = 1,05500

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 64,27000 = 0,41776

Subtotal: 1,93292 1,93292

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,75000 = 0,05500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,41000 = 0,27347

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,022      x 1,16000 = 0,02552
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B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,34000 = 0,06700

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,130      x 59,55000 = 7,74150

Subtotal: 8,16249 8,16249

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05280

COST DIRECTE 13,66816
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,41004

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,07820

GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

Rend.: 1,000 26,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 18,64000 = 5,40560

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 22,51000 = 3,82670

Subtotal: 9,23230 9,23230

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,068 /R x 50,00000 = 3,40000

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 6,63000 = 0,66300

Subtotal: 4,06300 4,06300

Materials

BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

1,050      x 3,48000 = 3,65400

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,479      x 18,60000 = 8,90940

Subtotal: 12,56340 12,56340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13848

COST DIRECTE 25,99718
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,77992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,77710

P-90 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols

Rend.: 1,000 17,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,075 /R x 19,45000 = 1,45875

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 21,92000 = 0,54800

A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 23,22000 = 0,11610

Subtotal: 2,12285 2,12285

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,025 /R x 6,80000 = 0,17000

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,025 /R x 38,90000 = 0,97250

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,050 /R x 40,38000 = 2,01900
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Subtotal: 3,16150 3,16150

Materials

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 3,04000 = 3,13120

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

2,000      x 1,23000 = 2,46000

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

0,200      x 17,74000 = 3,54800

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,045      x 57,19000 = 2,57355

Subtotal: 11,71275 11,71275

COST DIRECTE 16,99710
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,50991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,50701

P-91 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 62,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,64000 = 18,64000

Subtotal: 41,15000 41,15000

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,75000 = 1,54000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2739      x 59,55000 = 16,31075

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,28000 = 1,28896

Subtotal: 19,13971 19,13971

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61725

COST DIRECTE 60,90696
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,82721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,73417

P-92 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

Rend.: 1,000 68,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 18,64000 = 6,71040

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,360 /R x 22,51000 = 8,10360

Subtotal: 14,81400 14,81400

Materials
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BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x340x40 mm i 41 kg de pes

1,000      x 50,70000 = 50,70000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 29,51000 = 1,18040

Subtotal: 51,88040 51,88040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22221

COST DIRECTE 66,91661
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,00750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,92411

P-93 GD78G385 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 98,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,229 /R x 23,26000 = 5,32654

A0140000 h Manobre 0,458 /R x 18,64000 = 8,53712

A013M000 h Ajudant muntador 0,229 /R x 19,99000 = 4,57771

Subtotal: 18,44137 18,44137

Maquinària

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,229 /R x 57,07000 = 13,06903

Subtotal: 13,06903 13,06903

Materials

BFYG1JF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre
i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 4,80000 = 4,80000

BD78G380 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

1,000      x 59,05000 = 59,05000

Subtotal: 63,85000 63,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27662

COST DIRECTE 95,63702
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,86911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,50613

P-94 GD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 12,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,016 /R x 18,64000 = 0,29824

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,016 /R x 23,26000 = 0,37216

Subtotal: 0,67040 0,67040
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Materials

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 11,05000 = 11,05000

Subtotal: 11,05000 11,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01006

COST DIRECTE 11,73046
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08237

GDG3U040 m Prisma de canalització per a instal·lacions de
telefonia format per 4 tubs de diàmetre 63 mm i de
gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
30X28 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 18,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 18,64000 = 2,98240

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 22,51000 = 3,60160

Subtotal: 6,58400 6,58400

Materials

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

4,200      x 1,65000 = 6,93000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,072      x 59,55000 = 4,28760

Subtotal: 11,21760 11,21760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09876

COST DIRECTE 17,90036
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,53701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,43737

P-95 GP0010001 u Parada central de 67 m 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)
(P - 82)

Rend.: 1,000 245.270,10 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-96 GP0010002 u Parada lateral de 62,5 m 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)
(P - 83)

Rend.: 1,000 410.873,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-97 GP0010003 u Parada central de 62,5 m 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)
(P - 85)

Rend.: 1,000 224.356,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-98 GP0020004 u Màquina expenedora de bitllets
(P - 94)

Rend.: 1,000 8.847,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-99 GP0030001 u Unitat de tramvia, de 2,65 m d'ample, 100% pis baix,
totalment equipat
d'acord amb el pptp, 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 (P - 67)

Rend.: 1,000 2.842.811,92 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-100 GR454A7NN u Subministrament i plantació de arbre de qualsevol
especie excepte
palmàcies d'alçària 2 a 3 m, amb pa de terra i totes
del feines
necessaries per la seva completa execució. (P - 46)

Rend.: 1,000 267,72 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-101 GR6PU001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb
l'enderroc i retirada d'escocell i paviments i posterior
tapat del escocell

Rend.: 1,000 328,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-102 GR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0018 /R x 28,01000 = 0,05042

Subtotal: 0,05042 0,05042

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,0009 /R x 44,62000 = 0,04016

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0009 /R x 35,32000 = 0,03179

Subtotal: 0,07195 0,07195

Materials

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 5,52000 = 0,16560

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,63000 = 0,00326

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,92000 = 0,18400

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035      x 4,46000 = 0,15610

Subtotal: 0,97771 0,97771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00076

COST DIRECTE 1,10084
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13386

P-103 GSAPA0004 u Unitat de desviament amb via en placa amb carril Ri
55 N, tangents
amb 1:6 i creuament en corba o recta de radi interior
50 m. (P - 110)

Rend.: 1,000 64.307,22 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-104 GSVIA0001 m ml de vía única en corba o recta amb sistema Krupp,
arriostrada, amb
acabat de llambordes, cordó bituminós, inclós
demolició de paviment
actual, excavació del terreny, preparació de la base,
12 tubulars de
110 inclós part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un
espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25
amb juntes
especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra,
llambordes i part
proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment
acabat (P - 55)

Rend.: 1,000 1.879,25 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-105 GSVIA0003 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp,
arriostrada, amb
acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós demolició
de paviment
actual, excavació del terreny, preparació de la base,
12 tubulars de
110 inclós part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un
espesor mínim de 10 cm, llosa de formigó de HM-25
amb juntes
especials JRI cada 3m, carrils Ri55, sorra,
llambordes i part
proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment
acabat (P - 56)

Rend.: 1,000 901,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-106 GSVIA0005 m ml de via única en corba o recta amb sistema Krupp,
arriostrada, amb
acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició
de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclós
part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un
espesor mínim
de 10 cm, llosa de formigó de HM-25 amb juntes
especials JRI cada
3m, carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional
de formigó de
replè HM-15, tot totalment acabat (P - 57)

Rend.: 1,000 1.657,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-107 GSVIA0006 m 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, terra
vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15,
tot
totalment acabat
(P - 61)

Rend.: 1,000 3.402,17 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-108 GSVIA0007 m ml de via doble en corba o recta amb sistema Krupp,
arriostrada,
amb acabat de llombardes, 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
(P - 62)

Rend.: 1,000 3.758,15 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-109 GSVIA0008 m 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
(P - 63)

Rend.: 1,000 3.315,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-110 GTG1G01 m ml de catenària per via simple 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.
(P - 3)

Rend.: 1,000 407,19 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-111 GTG1G03 m 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.
(P - 1)

Rend.: 1,000 678,66 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-112 GTG1G04 m ML de catenària per via doble en recta o corba de
superior 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.
(P - 2)

Rend.: 1,000 581,37 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-113 GTG1G02 m ml de catenària per via simple en recta o corba de
radi superior 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.
(P - 4)

Rend.: 1,000 348,82 €

______________________________________________________________________________________________________________

GTG3U260 u Conjunt de mènsula B2A amb equip de suspensió per
resta o corba i
conjunt d'atibantat dintre-fora (per a recta o corba
r<=600m), per
catenària compensada, totalment muntat i en servei
(P - 51)

Rend.: 1,000 397,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

GTG5IG01 m Fil de contacte de 150 mm2 instal·lat i posat en servei
(P - 52)

Rend.: 1,000 6,95 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-114 GXPASF01 m Partida alçada a justificar del sistema general de
senyalització
ferroviaria. No inclosa senyalització semafòrica de
les cruïlles
(P - 44)

Rend.: 1,000 417,49 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-115 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 11,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 7,50000 = 10,87500

Subtotal: 10,87500 10,87500

COST DIRECTE 10,87500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20125

P-116 XPAE10001 pa Partida alçada a justificar per expropiacions Rend.: 1,000 0,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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XPA000LL u Partida alçada a justificar per a la reposició de
l'enllumenat públic.

Rend.: 1,000 0,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 1.410.850,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA1F001 pa Partida alçada a justificar per acondicionament
provisional d'obra i execució dels serveis afectats de
VODAFONE - ONO

Rend.: 1,000 20.504,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA1L001 pa Partida alçada a justificar per acondicionament
provisional d'obra i execució dels serveis afectats de
TELEFONICA

Rend.: 1,000 15.378,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA20001 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra
considerant un 3% del PEM

Rend.: 1,000 470.283,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAC10001 pa Partida alçada a justificar que inclou el valor del
control de qualitat realitzat durant tota l'obra

Rend.: 1,000 705.425,41 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAX0000 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de
construcció i demolició

Rend.: 1,000 0,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex recull les diverses mesures correctores i de prevenció. Ja que l’impacte sobre 

els diferents elements del medi es poden generar durant la fase de construcció així com en la 

d’explotació, aquestes mesures preventives, protectores i correctores es diferenciaran en funció 

de la fase d’obra i de la fase d’explotació, amb l’objectiu de causar la mínima afectació possible 

sobre el medi ambient. 

D’altra banda, el setembre de 2010 es va publicar per part del Departament de Territori i 

Sostenibilitat un informe de sostenibilitat ambiental realitzat per l’empresa consultora TRAÇA, 

Estudi de Serveis Ambientals, i promocionat per l’Ajuntament de Molins de Rei. Aquest estudi 

analitza una sèrie d’impactes i millores previsibles a la realització de la ‘Modificació Puntual del 

Pla General Metropolità a la “Porta Sud” ‘, un projecte que pretén modificar la distribució viaria 

existent de la zona Sud del municipi, per tal de millor la comunicació viaria entre el Polígon 

industrial El Pla de Molins de Rei i que contempla part de la zona d’estudi considerada en el 

present projecte. 

És per aquest motiu, que es considera interessant la inclusió de la Memòria ambiental del citat 

informe com a document adjunt en aquest annex (Apèndix Núm. 1), per tal de tenir en compte 

el possible impacte dels diferents elements del projecte i reduir de la millor manera possible els 

seus afectes. 

 

2. MESURES CORRECTORES EN FASE D’OBRA 

En aquesta etapa, les mesures considerades tenen com a objectiu minimitzar els possibles 

impactes i corregir aquells que no s’han pogut evitar. Aquestes mesures són les següents: 

2.1 MESURES DE PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Amb l’objectiu de reduir al màxim l’augment de les partícules contaminants que es produeix per 

el funcionament dels vehicles de gran tonatge i la concentració d’aquests en la zona de l’àmbit 

del projecte, es proposen una sèrie de mesures a adoptar per tal de preservar la qualitat del 

medi atmosfèric durant la fase de les obres: 

 Durant la realització de les obres i, especialment en èpoques de sequera, s’hauran de 

realitzar regs de manera periòdica sobre la superfície de les zones d’obra, especialment 

sobre les zones d’acumulació de terres, abocadors i totes aquelles actuacions que pugui 

originar volums important de pols. 
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 La circulació dels vehicles per les vies que no estan asfaltades poden originar grans 

núvols de pols. És per aquest motiu que es limitarà la circulació dels vehicles per 

aquestes vies a una velocitat màxima de 30 km/h. 

 La circulació dels camions, que transporten les terres a través de les vies pròximes a 

l’àmbit d’actuació, és una de les possibles causes que generen pols. Això és degut a que 

els propis pneumàtics dels camions transporten petites quantitats de fang que es va 

dipositant al llarg del trajecte i que, després del seu assecat es desintegra generant pols 

amb el moviment de l'aire. És per aquest motiu que durant el transport es cobriran amb 

mantes o xarxes les caixes dels camions per evitar emissions de pols o caiguda de 

material. 

 El fang no només suposa una font de pols sinó que en les zones de l’obra on es produeix 

l’entrada i  sortida dels camions 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 reg 

amb una mànega netegin els baixos i pneumàtics dels vehicles. 

 Manteniment periòdic i utilització de maquinària en bon estat. 

 Realització de controls analítics de partícules en suspensió i avaluació dels possibles 

efectes per tal de considerar la necessitat o no de proteccions individuals per reduir el 

seu efecte. 

2.2 MESURES DE PROTECCIÓ ACÚSTIQUES I CONTRA LES VIBRACIONS 

Com a norma general, les principals afeccions acústiques es produiran durant la fase d’obra. Per 

tant, les mesures a aplicar durant aquesta fase seran: 

 Limitar el màxim possible els treballs de construcció en la franja horària diürna, de 

manera especial en les obres que es realitzen a cel obert. 

 Prèviament a l'inici de les obres i durant aquestes, s’haurà de realitzar un estudi de soroll 

i vibracions en els punts assenyalats 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 el cas 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. 

 Amb l’objectiu d’ evitar molèsties per vibracions, tota la maquinària comptarà amb 

sistemes d'amortiment precisos per minimitzar l'afecció. A més, es comprovarà que tota 

la maquinària disposa de les homologacions CE corresponents. 
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 Un manteniment regular de la maquinària utilitzada en l’obra pot disminuir el soroll 

originat per aquesta o inclús es poden eliminar els sorolls d'elements desajustats o 

desgastats que treballen amb certs nivells de vibració. 

 Es portarà un control dels nivells de soroll en el lloc de les obres, amb el objecte de 

verificació dels mateixos, en el marc del programa de vigilància ambiental. 

2.3 MESURES DE PROTECCIÓ DE LA HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRANIA 

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. 

2.4 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  dels ajuntaments de Sant Feliu 
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de Llobregat, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts. 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, es realitzarà lo especificat per la Norma Granada. 

 El contractista haurà de presentar abans de l’inici de l’obra una planificació de les zones 

on ubicarà les zones d’abassegament de materials, la ubicació temporal i definitiva de 

les espècies a trasplantar i en cas que s’utilitzessin zones verdes per l’ abassegament de 

materials haurà de demanar els permisos corresponents i, en tot cas, restaurar les zones 

afectades. 

 Tots els arbres que no superin el trasplantament hauran de ser substituïts. A totes les 

zones afectades on calgui replantar o plantar algun a espècie arbòria es deixarà com a 

mínim una capa de 1,5 metres de terra per a permetre el correcte desenvolupament de 

l’arbrat. 

 Fer un inventari detallat dels peus arboris veritablement afectats, valorant-se l’afecció. 

 Minimitzar la superfície alterada. Per això es senyalitzarà perfectament la zona 

d’afectació. 

 Instal·lar elements de protecció en els peus arboris que no hagin de ser eliminats però 

que es trobin propers a les zones on es realitzin les obres a cel obert. 

 Exercir un control efectiu durant la realització de les obres, amb la finalitat d’evitar que 

els operaris de maquinària pesada produeixin destrosses no desitjables, evitant, sempre 

que no sigui estrictament necessari, tallar exemplars arboris. 

Autoritats i llicències 

Amb anterioritat a la tala d’arbres, previstos o no en projecte, tant d’espais públics com privats, 

es sol·licitarà les preceptiva autorització a l’Ajuntament de Barcelona. L’afecció a un exemplar 

catalogat com a arbre singular es posarà en coneixement de l’administració competent 

mitjançant uns escrits dirigits al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural. 

2.5 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 
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l’horitzó superficial dels sòls). La terra vegetal així obtinguda es carregarà i transportarà a les 

zones condicionades pel seu emmagatzematge (àrees d’abassegament). 

Abassegament 

Les àrees d’abassegament es senyalitzaran i s’encintarà perimetralment per a evitar 

contaminacions amb altres materials. L’alçada de les piles no sobrepassarà l’alçada de 2 metres 

per a evitar possibles processos de fermentació per manca de ventilació, que podrien ocasionar 

la pèrdua de les propietats físiques, químiques i biològiques del substrat emmagatzemat. Les 

àrees d’abassegament de terres vegetals es condicionaran prèviament fins a assolir unes 

plataformes de descàrrega de pendent pràcticament horitzontals i si el terreny es en pendent, 

es procedirà a la formació de terrasses compensant els perfils. Les operacions de manteniment 

de les terres vegetals abassegades dependrà de les necessitats de conservació que es 

requereixin. En cas de compactació de les piles pel propi pes del material o manca de ventilació 

per excés d’aigua, es procedirà de forma excepcional al volteig de les mateixes. 

Condicionament de la terra vegetal 

En cas de que el contingut en matèria orgànica fos baix, es procedirà a la correcció de la terra 

vegetal abassegada de la següent manera: previ a l’estesa de la terra vegetal en zones en 

pendent, es procedirà a la mateixa àrea d’ abagassement, l’adobament de la terra amb la 

incorporació aproximada d’un 10% (v/v) de matèria orgànica madura tipus fems. La barreja dels 

dos materials s’efectuarà amb pala carregadora fins assolir una mescla uniforme que es 

carregarà sobre camió i es conduirà a l’àrea d’estesa. A les superfícies planeres de pendent 

menor al 10-12% l’esmena orgànica es podrà realitzar directament sobre el sòl un cop estesa la 

capa de terres vegetals procedent de l’abassegament. L’esmena consistirà en l’aportació i  

incorporació amb mitjans mecànics d’una dosi aproximada de 50 tm/ha d’adob orgànic madur 

tipus compost o fems. 

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%𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑑𝑎) ∙ (

1

𝑅
) · (

𝐷𝑠ò𝑙

𝑑𝑎𝑑𝑜𝑏 𝑜𝑟𝑔.
) 

On: 

𝑅 = riquesa l’adob orgànic madur, tant per ú de matèria orgànica oxidable sobre matèria seca. 
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𝑋%𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑑𝑎 = % de matèria orgànica oxidable de la terra vegetal obtinguda. 

𝐷𝑠ò𝑙 =  densitat aparent del sòl. 

𝑑𝑎𝑑𝑜𝑏 𝑜𝑟𝑔. = densitat aparent de l’adob orgànic. 

Estesa i revegetació dels talussos 

Per tractar de reduir l’impacte sobre el medi produït per la construcció de les noves 

infraestructures, i en major consideració, el cas del nou enllaç viari, es preveu la revegetació de 

la totalitat dels talussos generats amb la pròpia terra vegetal procedent de l’obra. Tal i com es 

detalla en el plec, s’estendrà una capa de terra vegetal de 30 cm de gruix procedent de 

l’abasegament i l’esmena orgànica es podrà realitzar un cop estesa la capa. 

Les superfícies a revegetar corresponents a la part superior de la capa de terres vegetals estesa, 

hauran d’estar exemptes d’elements grollers tipus pedres o terrossos d’acord amb la composició 

granulomètrica de la terra vegetal. En cas de formar-se terrossos s realitzarà un refinament amb 

rasclet a les superfícies amb pendent i a les àrees planeres es procedirà amb mitjans mecànics. 

2.6 INSTAL·LACIONS I SERVEIS AUXILIARS D’OBRA 

La realització de les dues infraestructures principals considerades en el present projecte, és a 

dir, la realització de la nova línia tramviària i la modificació de l’actual enllaç viari no suposen 

una afectació del medi natural important ja que, la primera transcorre per zona ja urbanitzada 

del municipis de Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts, mentre que la 

segona es desenvolupa en una zona que actualment l’ús del sòl està destinat a autopistes i 

autovies.  

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 les obres es desenvolupin 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. 
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2.6.1 PARC DE MAQUINÀRIA I FERRALLA. OFICINES, CASETES D’OBRA I 

VESTUARIS 

Recollida selectiva de residus 

A l’Annex de Gestió de Residus del present projecte s’explica de manera detallada totes les 

mesures per a la bona gestió dels materials residuals, així com la disposició de diferents punts 

nets distribuïts per diferents punts de l’obra per tal de facilitar-ne la seva gestió . 

Tractament de les aigües 

Les aigües sanitàries aniran a parar al clavegueram de les diferents poblacions per on es preveu 

la realització de la nova línia i en els casos necessaris on no sigui possible, concretament per la 

zona d’obra destinada a la realització del nou enllaç viari, caldrà instal·lar foses sèptiques o 

realitzar tractaments específics per a aquest tipus d’afluent. 

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. 

2.6.2 GESTIÓ D’ACCESSOS 

Donat que les obres considerades es realitzen en una àrea urbana o bé molt pròxima a ella, 

emplaçada sobre vies de comunicació ja existents, 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. 

2.6.3 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: 
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 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 al 

punt de gestió de residus establert en l’annex de Gestió de Residus del present projecte. 

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. 

2.6.4 ABOCAMENTS ACCIDENTAL DE PRODUCTES ECOTÒXICS 

Els productes eco tòxics són substàncies perilloses pel medi ambient. Es tracta de productes que 

presenten riscos immediats i diferits en el medi. 

Abocaments accidentals en el terreny 

Si per a qualsevol imprevist tingués lloc un abocament accidental en quantitats significatives 

d’hidrocarburs o qualsevol altre producte contaminant pel medi, es procedirà la següent 

manera: 

Comunicació de l’accident a l’encarregat, cap de producció o cap d’obra. 

 Retirada del sòl afectat per l’abocament fins la profunditat assolida per la filtració del 

contaminant. 

 Identificació del sòl afectat per l’abocament com a residu tòxic o perillós i lliurament 

d’aquest a gestor autoritzat. 

 Si l’abocament ha estat ocasionat per la ruptura d’una màquina, aquesta es retirarà tan 

aviat com sigui possible dins l’àrea delimitada pel manteniment o reparació de la 

maquinària d’obra. 

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 
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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. 

2.6.5 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. 

 

2.7 PROTECCIÓ DE SERVEIS EXISTENTS, REPOSICIÓ D’ACCESSOS I PERMEABILITAT 

TERRITORIAL 

Pel que fa a la protecció de serveis existents durant les obres i al final de les mateixes, es 

garantirà el manteniment de tots els accessos i la permeabilitat territorial de l’escenari original. 
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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. 

Pel cas del nou enllaç viari s’establirà una adequada organització de les obres que minimitzi 

l’afectació sobre el trànsit de vehicles i considerant la possibilitat de restringir l’accés de certs 

ramals amb el desviament del trànsit cap als enllaços viaris més pròxims dels que disposa el 

municipi de Molins de Rei.  

3. MESURES CORRECTORES EN FASE D’EXPLOTACIÓ 

Les mesures correctores definides en la fase d’explotació de l’obra són les exposades a 

continuació: 

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS 

Els principals residus que es generaran durant l’explotació de les noves infraestructures 

contemplades en el projecte seran, en el cas de la línia de tramvia: 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. 

3.2 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 
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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. 

Pel cas del nou enllaç viari, degut a la mínima alteració de la situació i ubicació del trànsit no es 

considera cap augment en els nivells acústics i de possibles vibracions respecte als nivells actuals 

present en la infraestructura existent. 

3.3 AFECCIONS ELECTROMAGNÈTIQUES 

La determinació de les mesures correctores per les afeccions electromagnètiques requereix: 

 Calcular els nivells d’intensitat de camp electromagnètic originat per les línies 

soterrades en espais transitats i en trama aèria. 

 Comprovar que els valors de camp magnètic assolits en condicions normals i en el cas 

més desfavorable estan molt per sota dels límits i recomanacions establerts per les 

diferents normatives. 

Els efectes electromagnètics es diferencien segons característiques d’afectació en: 

 Efectes electromagnètics generats pel circuit de 25 kV que va fins les subestacions 

(cables soterrats, corrent altern). 

 Efectes electromagnètics generats per les línies de contacte del tramvia (tram aeri, 

corrent continu). 

Com a hipòtesi de càlcul es consideren dos casos: 

 Valors de camp magnètic assolits en condicions d’explotació normals: es pren la secció 

més representativa del projecte i com a règim de càrrega el límit tèrmic de cada línia 

simultàniament (funcionament en plena càrrega), i com a sentit de transmissió de la 

potència el de funcionament normal. 

 Valors de camp magnètic assolits en el cas més desfavorable: es parteix de la hipòtesi 

que totes les línies transmeten la mateixa potència en el mateix sentit. 

Per a la realització de càlculs serà necessari conèixer: 

 Nombre de conductors. 

 Naturalesa dels conductors (tipus, tensió nominal, dimensions, agrupacions). 

 Disposició geomètrica (posició i agrupació en relació al nivell del terra i pla meridià de la 

galeria). 

 Condicions de servei (règim de càrrega, sentit de transmissió de la potència). 
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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. 

3.4 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. 

4. 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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APÈNDIX NÚM. 1: 

MEMÒRIA AMBIENTAL 

(Informe de Sostenibilitat Ambiental per a la Modificació Puntual del Pla General 

Metropolità a la “Porta Sud”) 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té com a objectiu mostrar, mitjançant algunes fotografies, quines són les 

característiques de l’àmbit d’estudi en l’actualitat. Així doncs, es mostren el trets característics 

dels punts singular de les diverses zones seguint la divisió geogràfica realitzada en l’estudi 

d’alternatives de traçat (Annex 1: Estudi d’alternatives). D’altra banda, permet identificar 

elements singulars que s’han de tenir en consideració per al desenvolupament del present 

projecte. 

Algunes dels arxius fotogràfics aquí mostrats han servit de recolzament als plànols de les 

seccions tipus del tramvia del Document II: Plànols, per tal de millorar la comprensió de la 

situació actual viària i urbanística. 

 

2. TRAM INICIAL (TRAM A) 

2.1 POLÍGON INDUSTRIAL EL PLA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

 

Figura 1. Inici del Polígon industrial El Pla de Sant Feliu de Llobregat (Punt d'origen del projecte) 
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Figura 2. Carretera de Laureà Miró. Tram intermedi del Polígon industrial el Pla de Sant Feliu de Llobregat 

 

 

Figura 3. Via de servei de la Carretera de Laureà Miró (St. Feliu de Llobregat). Costat d'ubicació de la línia de tramvia 
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2.2 POLÍGON INDUSTRIAL EL PLA DE MOLINS DE REI 

 

Figura 4. Carretera de Laureà Miró. Inici del Polígon industrial El Pla de Molins de Rei. 

 

Figura 5. Carretera de Laureà Miró. Tram intermedi del Polígon industrial el Pla de Molins de Rei. 
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Figura 6. Via de servei de la Carretera de Laureà Miró (Molins de Rei). Costat d'ubicació de la línia de tramvia 

2.3 BARRI DE LA RIERA BONET 

 

Figura 7. Carretera de Laureà Miró - Avinguda Barcelona. Final del Polígon industrial El Pla de Molins de Rei. 
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3. TRAM INTERMEDI (TRAM B) 

2.1 BARRI CARRETERA I ESTACIÓ 

 

Figura 8. Avinguda Barcelona. Inici del barri Carretera i Estació (Molins de Rei). 

 

Figura 9. Cruïlla Avinguda Barcelona – Carrer Primer de Maig (Molins de Rei). 
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Figura 10. Avinguda Barcelona l'alçada del Parc de la Mariona (Molins de Rei) 

 

Figura 11. Avinguda Barcelona a l'alçada del Carrer Mariona (Molins de Rei).   



Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins 

Annex 22: Documentació fotogràfica  8 
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

2.2 BARRI EL CANAL 

 

Figura 12. Inici del Carrer del Canal de la Infanta (Molins de Rei). 

 

Figura 13. Rotonda cruïlla  C/ del Canal de la Infanta amb el C/ Ferran Agulló i C/ de la Raseta (Molins de Rei). 
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Figura 14. Carrer del Canal de la Infanta en el seu pas pel Parc del Pont de la Cadena (Molins de Rei). 

2.3 BARRI CENTRE VILA 

 

Figura 15. Cruïlla Avinguda Barcelona - Passeig Terraplè (Molins de Rei). 
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4. TRAM FINAL (TRAM C) 

4.1 ESTACIÓ INTERMODAL FGC – QUATRE CAMINS 

 

Figura 16. Vista general de l'estació FGC - Quatre Camins (Sant Vicenç dels Horts). 

 

Figura 17. Vista de l'estació intermodal FGC - Quatre Camins en sentit Pallejà (Sant Vicenç dels Horts). 
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