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La ciutat és, en essència, la reunió de complementaris. És la reunió d’usos i funcions 
diferents que treballen sinèrgicament mantenint l’organització urbana de manera di-
nàmica. A la ciutat mediterrània, el lloc de reunió i el lloc de trobada és l’espai públic. 
És el lloc simbòlic en què ciutat, democràcia i política es troben. La ciutat, la demo-
cràcia, la política i la filosofia van néixer junts en l’antiga Grècia amb la irrupció de les 
lleis dissociatives del logos i de la superació de l’organicisme de la vida preurbana 
que atorgava a cadascú un destí marcat per la irrebatible naturalesa .

L’espai públic marca els límits de la idea de ciutat. On no n’hi ha es pot parlar d’urba-
nització però difícilment de ciutat1.

Si l’espai públic és, en essència, la ciutat, un ciutadà ho és enterament quan ocu-
pa “sense límits” l’espai públic. Si hom recorda les imatges dels germans Lumière, 
s’aprecia com els carrers de París a principis del segle XX eren un caos de persones, 
cavalleries i carruatges. Semblaven que anaven a col·lisionar entre ells amb movi-
ments atzarosos d’alta velocitat provocats per la tecnologia de filmació d’aquella 
època. Però tot discorria amb harmonia ocupant (i això és l’essencial) “tot” l’espai pú-
blic. Després, amb l’aparició de l’automòbil, i amb ell la possibilitat de cobrir espais 
en un menor període de temps, es divideix l’espai públic assignant, normalment, el 
centre del carrer als vehicles i unes cintes enganxades a l’edificació als “vianants”. 
Des d’aquest instant qui habita la ciutat esdevé vianant i deixa de ser ciutadà. Des 
d’aquest moment, el vehicle s’ensenyoreix i es fa amo de l’espai públic, de manera 
gradual al principi, explosiva avui.

Actualment, les ciutats espanyoles dediquen més del 60% del seu espai públic 
(directament o indirectament) a l’automòbil, sotmetent-lo a unes condicions d’en-
torn inadmissibles. El soroll, la contaminació atmosfèrica, els accidents de trànsit o la 
intrusió visual són, entre d’altres, variables que veuen superats els límits i que minven 
la qualitat urbana i l’espai dedicat al vianant i a la resta de modes de transport. El 
vehicle privat condiciona, al seu torn, la resta d’usos i funcions de l’espai públic.

LA COL·LISIÓ D’INTERESSOS EN L’ESPAI PÚBLIC
Per substituir l’actual ús de l’espai públic, majoritàriament ocupat pel vehicle privat, 
per altres usos i funcions on el ciutadà torni a recuperar el seu estatus i es converteixi 
en actor principal, cal identificar la incompatibilitat entre usuaris de l’espai públic.

El vehicle de pas, que té per objectiu cobrir l’espai en el menor temps possible, entra 
en col•lisió i es fa incompatible amb els objectius de la resta d’usuaris i la major part 
de funcions urbanes. L’ús de l’espai ocupat pel cotxe és incompatible amb els usos 
que necessiten els nens, els ancians i els ciutadans en general, també amb la distri-
bució urbana, les emergències, etc. A excepció del vehicle de pas, la resta d’usuaris 

1 Ramoneda, H. (2003). A favor del espacio público. El País 

Esquema del model de Supermançana. Font: BCNecologia
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La Supermançana és el nom propi d’una cèl·lula urbana dissenyada per a la funcionalitat del 
sistema. En català, la reunió de vàries illes s’anomena superilla, no obstant això, aquí estem 
parlant d’una cèl·lula funcional amb nom propi que depassa la característica geomètrica i/o 

topològica de la superilla.

Concepte
Reinventant l’espai públic, 
reiventant la ciutat
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poden fer compatibles els seus objectius en un espai comú, incloent la presència del 
vehicle del resident.

Les rigideses que imposa l’objectiu principal del vehicle de pas i les que es deriven 
de les pròpies característiques d’aquest tipus de mòbils, com el fet que no es puguin 
tocar entre ells o topar amb la resta de mòbils, que no girin sobre el seu propi eix 
com poden fer-ho les persones, que ocupin l’espai que ocupen, que transportin 1,2 
persones de mitjana en el seu interior, etc. dóna lloc a una planificació de la mobilitat 
que cerca la continuïtat del moviment en el conjunt de la xarxa viària (dedicada pràc-
ticament tota ella al vehicle de pas), en detriment de la continuïtat del moviment dels 
altres mòbils: els vianants, els minusvàlids, la bicicleta. A Barcelona, el vehicle privat 
ocupa entre el 65% i el 70% del seu espai públic directament o indirectament, quan 
el percentatge de desplaçaments diaris dels residents barcelonins, dins la ciutat no 
supera el 14% dels viatges totals.

És clar que hi ha una desproporció entre l’ocupació espacial i els desplaçaments 
en vehicle privat. El vehicle és avui el factor que més disfuncions urbanes genera i 
impedeix que la ciutat (l’espai públic) sigui per al ciutadà i es converteixi de manera 
contundent per als cotxes.

En qualsevol cas, el vehicle juga un paper que té a veure amb la funcionalitat urbana, 
qüestió aquesta que no es pot, en cap cas, obviar. L’ús del cotxe podríem dir que es 
justifica i és necessari, el que es posa en qüestió és l’abús i les conseqüències que 
d’això se’n deriven. Ordenar i planificar l’espai públic intentant augmentar els usos 
i funcions urbanes, fent-los compatibles entre ells en la major part de l’espai públic, 
suposa reduir, dràsticament, l’ocupació actual d’aquest pel vehicle privat i amb això, 
modificar el percentatge de desplaçaments per aquest mode de transport. Això 
suposa, conseqüentment, crear un nou model de mobilitat, entenent que un nou mo-
del no és més que canviar les proporcions en els percentatges dels desplaçaments 
per a cada mode de transport.

Garantir, alhora, la funcionalitat urbana i una nova concepció de l’espai públic, su-
posa, d’una banda, traspassar part dels desplaçaments que avui realitza el transport 
privat a la resta de modes de transport i assignar per a cada mode una xarxa que faci 
compatibles, a més de la funcionalitat, la resta d’usos i funcions urbanes.

Les supermançanes: una proposta per reinventar l’espai públic a la ciutat mediter-
rània, compacta i complexa. Donat que el vehicle de pas juga un paper específic en 
la funcionalitat urbana i que el seu principal objectiu és recórrer espais en el menor 
temps possible, sembla raonable crear una xarxa de vies bàsiques a la ciutat sencera 
que faci factibles els objectius que acompanyen aquest tipus de mòbils.

Seccio esquemàtica de la mobilitat i l’espai públic a la Supermançana. Font: BCNecologia

L’esquema mostra els aspectes que caracteritzen a la proposta de jerarquía viària de la supermançana: la xarxa bàsica i les intervies 

(interiors de supermançana).
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Seccio esquemàtica del funcionament dels serveis en la Supermançana. Font: BCNecologia

En aquest cas l’esquema mostra el funcionament de la distribució urbana i l’aparcament en el model de supermançana. 

Els desplaçaments de càrrega i descàrrega a l’interior es realitzen a través de vehicles elèctrics.

Les vies bàsiques són, al seu torn, les vies ràpides urbanes, i són les vies per on 
circula el vehicle de pas i el transport públic de superfície, ocupant cada mode de 
transport el seu propi espai, creant una xarxa específica que cobreixi tota la ciutat . 
La xarxa viària bàsica abraça diverses illes del teixit urbà, d’aquí la denominació de 
supermançanes, les quals queden definides pel perímetre que dibuixa la xarxa.
 
A les intervies de les vies bàsiques s’ubiquen la resta d’usuaris de l’espai públic: els 
ciutadans que van a peu, les bicicletes, el transport de distribució i els serveis, les 
emergències i els vehicles dels residents. Tots menys el vehicle de pas que circula 
per les vies perifèriques que, com s’ha dit, defineixen àrees interiors anomenades 
supermançanes.

Les supermançanes acullen, doncs, el conjunt d’usos que avui es donen cita en 
qualsevol part de la ciutat excepte un: la circulació del vehicle de pas al seu interior 
queda regulat. No són, per tant, zones de vianants estrictament.

Les supermançanes són espais on la velocitat es restringeix a 10 km/h. Són àrees 10, 
que substitueixen les àrees 30 que, com s’ha pogut comprovar en la pràctica, reso-
len, en part, les disfuncions urbanes abans plantejades.

L’interior de les superilles pot dissenyar-se amb plataforma única ja que la velocitat 
de qualsevol mòbil s’acomoda a la velocitat del vianant, el que suposa que l’accessi-
bilitat per a les persones amb dificultats físiques es garanteixi en pràcticament la ciu-
tat sencera. Avui, malgrat els esforços realitzats per l’Ajuntament de Barcelona que va 
tenir l’encert de dotar-se d’una ordenança que va estenent el “gual 120” en cadascu-
na de les operacions urbanístiques, transformacions i renovacions de l’espai públic, 
queden encara àmplies àrees urbanes amb voreres d’un metre o menys d’ample. A 
més d’espais que, tot i tenir l’ample adequat, són inhàbils per a les persones amb 
dificultats físiques per la presència d’artefactes físics del mobiliari urbà.
 
Per a aquest col·lectiu, sortir al carrer es concreta en una “carrera d’obstacles” que 
posa de manifest el nivell de qualitat urbana. El minusvàlid juga un paper indicador 
de qualitat de l’espai públic de primer ordre, similar al que juga (salvant les distànci-
es i dit metafòricament) la llúdriga en un riu o altres organismes en els ecosistemes 
indicant el seu grau de conservació i qualitat. On viuen llúdrigues, el riu manifesta 
una qualitat excel·lent. Si la persona amb dificultats físiques pot passar fent ús de la 
continuïtat de moviment, sense barreres, es pot afirmar que l’espai compleix, com a 
mínim, la condició necessària de qualitat i s’haurà de veure si suficient en cada cas.

Si la primera característica de la superilla és impedir la circulació del vehicle de pas 
pel seu interior, la segona és establir una xarxa diferenciada per a cada mode de 
transport.
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La perifèria, definida per les vies bàsiques es reserva per als vehicles de pas i el 
transport públic de superfície (bus, autocars, taxis, etc.), A l’interior es poden crear 
xarxes per a cada mode o no, depenent de l’ample del carrer. Els fotomuntatges 
mostren la secció proposta d’un carrer a l’interior d’una supermançana de l’Eixample 
barceloní on l’espai per al vianant es multiplica, reservant un espai per a la càrrega i 
descàrrega i un altre per a l’accés als veïns, les emergències o la pròpia distribució 
urbana, compatibles tots ells, per la seva velocitat restringida, amb la bicicleta. Quan 
l’ample de carrer no permet la separació formal, és possible donar una certa especi-
alització a les vies buscant la compatibilitat entre modes.

Amb les supermançanes, les proporcions entre l’espai ocupat pel vehicle i per la 
resta d’usos s’inverteixen. En el cas del districte de Gràcia les proporcions entre cal-
çada i vorera es reparteixen en un 54% i un 46% respectivament. Amb l’aplicació del 
model de supermançanes, el percentatge de calçada es redueix fins al 25% i el de 
vorera augmenta fins a un 75%.
 
EL CONTROL DE LES VARIABLES D’ENTORN
A la natura, els ecosistemes en un estadi avançat, amb una complexitat elevada, 
tenen tendència al control de les variables del medi, és a dir, hi ha una certa regula-
ció de la temperatura, de la humitat relativa, de la insolació, de les ombres, etc. No 
arriben a tenir, però, una regulació tan exhaustiva com la que tenen els organismes, 
per exemple, els vertebrats, en què tot el que hi ha al seu interior està a un nivell 
constant en el torrent sanguini i en el líquid intercel·lular. És l’homeòstasi. Aquesta 
particularitat és la que permet, per exemple, als éssers humans, “oblidar-nos” de la 
fisiologia i ser el que som, amb un elevat grau d’independència d’aquests processos.

En els ecosistemes urbans, els arquitectes busquen regular les variables d’entorn a 
l’interior de les edificacions: la llum entrant, la temperatura i altres condicions d’ha-
bitabilitat, ara bé, aquest esforç buscant el confort no és el mateix quan es tracta de 
l’espai públic on dominen, en la majoria d’ocasions, altres aspectes més relacionats 
amb la funcionalitat o l’estètica.

Entenent que l’espai públic és l’espai comú, és raonable dissenyar-lo intentant con-
trolar les variables d’entorn siguin aquestes de caràcter físic: temperatura, acanala-
ment d’aire, insolació, ombres, soroll, immissió de contaminants atmosfèrics, colors, 
olors, etc. o de caràcter socioeconòmic: seguretat viària, seguretat ciutadana, acces-
sibilitat, usos, funcions, etc.

Per a això, s’han d’articular instruments i metodologia que permetin la quantificació 
de les variables d’entorn i la creació d’escenaris, tal com es desenvolupen a l’Agència 
d’Ecologia Urbana de Barcelona i que més endavant s’inclouen.

Fotografia: Secció ACTUAL carrer de l’Eixample
Font: ProEixample i Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona

Fotomuntatge: Secció PROPOSTA carrer de l’Eixample a l’interior de una supermançana
Font: ProEixample i Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona
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LA COMPACITAT CORREGIDA
Una de les idees més riques conceptualment plantejades per Ildefons Cerdà ha estat 
la dicotomia: relació-isolament, com a expressió dels dos aspectes principals de la 
vida ciutadana en general i de l’espai públic molt especialment. La plasmació de l’es-
mentada dicotomia en el disseny de l’Eixample barceloní va donar lloc a una divisió 
simple de l’espai entre sòl edificat i sòl verd, del 50%-50%. Una divisió que, formal-
ment, permetia gaudir de l’espai verd de manera quotidiana, ja que era adjacent 
al lloc de residència. És a dir, era un espai efectiu per als propòsits de l’ús del verd 
sense les restriccions que imposa la distància espacial.

L’expressió d’aquesta dicotomia no és exclusiva de l’àmbit urbà i, de fet, s’articula 
també en l’habitatge ja que en ella s’hi troben (quan està ben concebut) espais dedi-
cats al contacte: el saló, el menjador, la cuina ... els llocs de relació i els espais dedi-
cats a la intimitat: els dormitoris, el wc, els despatxos ... els llocs dedicats a l’aïllament. 
Se sap que un habitatge on conviuen diversos membres sense una definició prou 
clara de l’esmentada dicotomia és causa de friccions i conflictes interpersonals.

Una altra expressió dels dos àmbits de la dicotomia el trobem també en les pròpies 
persones humanes. Un ésser humà és, en síntesi, vida interior i relació. Els psicò-
legs sabem que si l’expressió del comportament d’una persona està excessivament 
decantada cap a una de les parts de la dicotomia, aquesta entra en crisi per desequi-
libri i segurament acabarà demanant ajuda a algun dels meus col·legues.

La vida ciutadana reclama un cert equilibri entre la relació i l’aïllament, o també entre 
els espais dedicats al moviment i els espais estàtics, entre la compressió i la descom-
pressió.

D’aquell 50%-50% ideat per Cerdà s’ha passat a un 91% d’edificació i un 9% de verd 
en l’actual Eixample. Una relació a totes llums desequilibrada que ha tingut i conti-
nua tenint conseqüències greus per al territori més extens. No és casual que Cata-
lunya, amb més de 800.000 segones residències, sigui una regió amb un dels ràtios 
mundials de segones residències per mil habitants més elevat que existeix.

A vegades oblidem les característiques essencials de la naturalesa humana i quan 
ho fem oblidem que més del 90% del nostre comportament és expressió del nostre 
origen animal i, com a tals, necessitem contactar amb altres organismes vius, alhora 
que es manifesta (ens adonem compte) el nostre esquema corporal. Aquesta relació 
necessita escenaris tranquils i relaxants. La remor d’una font, el paisatge sonor creat 
pels insectívors (aus de cant), o l’impacte d’un paisatge verd en un racó assolellat, 
són escenaris desitjats per la població per necessaris.

A les característiques esmentades de l’espai relacionat amb l’aïllament, se n’haurien 
d’afegir altres, com aquelles que tenen a veure amb l’estada: llocs on poder aturar-se 
per parlar amb algú, prendre una copa, jugar si són criatures, o simplement, estar. 

Seccio esquemàtica Supermançana i la diversitat urbana. Font: BCNecologia

En aquest cas l’esquema mostra els diferents elements que permeten augmentar els nivells de complexitat urbana i de 
cohesió social. Les activitats econòmiques, la distribució dels equipaments i el conjunt d’espais atractors configuren un 

teixit potencial per el foment del contacte i la relació de les persones.
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L’expressió quantificada de la dicotomia citada i el grau d’equilibri que manifesta en 
un determinat teixit urbà ha estat recollida en diversos treballs, seguint una equació 
simple però efectiva2 . Per a una determinada superfície, la

                     volum edificat
Compacitat corregida =         
                     espais d’estada

Comença a comptar com espai d’estada una vorera amb una amplada igual o superi-
or als 5 m, entenent que per un espai d’aquestes característiques passen dues cadires 
de minusvàlids alhora que dues persones poden romandre estàtiques, parlant, sense 
entorpir el pas. A partir d’aquests mínims se sumen aquells espais que els superen: 
places, jardins, parcs, etc.

Els espais públics amb altres funcions, per exemple, el viari, també estan comptats 
indirectament i s’afegeixen al numerador, és a dir, als espais dedicats a la funcionalitat 
i a l’activitat urbana. En els gràfics es calcula la compacitat corregida per una retícula 
de 200x200 m i es comprova el grau de desequilibri urbà: compressió-descompres-
sió que presenta la situació actual. A l’escenari de supermançanes el reequilibri és 
significatiu.

L’EXPRESSIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC EN UN NOU URBANISME
En l’actualitat, la coherència de qualsevol planificador urbanístic està expressada en 
superfície, a nivell de carrer. El plànol i el mapa, que són les expressions sintètiques 
dels seus treballs, tenen dos dimensions però només una cota, la cota zero. Les infra-
estructures, el verd, l’edificació, etc. estan relacionades i ocupen el seu lloc en super-
fície. No hi ha cap plànol del subsòl que integri els usos i funcions actuals i previstes 
de manera similar als plànols que tenim de superfície. Tampoc existeix cap plànol, a 
escala urbanística, que plasmi de manera integrada els usos i funcions planificades en 
alçada, en les cobertes o no. Als terrats se’ls assigna un paper residual, sense impor-
tància, per implantar petites instal•lacions i infraestructures. Com a màxim, podem 
trobar la secció d’un edifici però mai els tres nivells tractats cadascun d’ells de manera 
integrada, tant en horitzontal com en vertical.

La concepció de “l’urbanisme ecològic”  permet repensar la ciutat i l’espai públic 
incorporant noves variables i reformulant altres que avui han perdut part de la seva 
flexibilitat. La creació de la ciutat subterrània on la distribució urbana o la gestió dels 
serveis estiguessin contemplades permetria, per exemple, reduir l’actual fricció i dis-
funcions de l’espai públic en superfície. Les possibilitats són enormes com ho són els 
possibles usos i funcions de l’urbanisme en alçada on l’aigua, l’energia, la biodiver-
sitat o l’ús com a espai públic de les cobertes poden tenir un paper que l’urbanisme 
actual no contempla.

2 Veure Rueda, S. et al. (2012). El urbanismo ecológico. Su aplicación en el diseño de un ecobarrio en Figueres. Ed. BCNeco-
logia.
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Directrius Barris inclusius, barris sostenibles a velocitat humana

L’urbanisme ecològic té en les supermançanes una alternativa de reordenació urbana 
a partir de la qual es proposen actuacions que permeten assolir en el temps barris 
més inclusius i més sostenibles a velocitat humana1. La implantació de supermança-
nes pilot al Barri de Maternitat i Sant Ramon, representa una oportunitat per la incor-
poració de mesures i actuacions en aquesta línia. 

BARRIS INCLUSIUS
La supermançana planteja com un dels seus objectius avançar cap a la sostenibilitat 
ambiental de la ciutat millorant al mateix temps els problemes de desigualtat i inclusió 
social. Es busca una forma de viure a les ciutats que combini elements de millora de 
l’hàbitat urbà des de les seves múltiples dimensions i que compti a més amb la parti-
cipació activa dels seus ciutadans.

Per avançar en la inclusió social la supermançana pretén oferir la major habitabilitat 
urbana als ciutadans que hi viuen. Aquesta habitabilitat en termes urbanístics ve do-
nada principalment per l’accés de la ciutadania a l’habitatge, als serveis bàsics i la 
qualitat de l’espai públic. 

BARRIS SOSTENIBLES
La supermançana plasma un seguit d’actuacions que permeten introduïr estratègies 
d’eficiència que incideixen sobre el metabolisme urbà. En aquest sentit cobra relle-
vància les propostes de millora en l’eficiència energètica tant a l’espai públic com a 
les edificacions, especialment aquelles que són de titularitat pública. Per altra banda,     
s’incorporen mesures amb una forta finalitat pedagógica sobre incorporació d’hàbits 
de vida més sostenibles i actuacions que permetin un agestió més eficients dels re-
cursos.

VELOCITAT HUMANA2

La velocitat humana s’aconsegueix per una banda a partir de la voluntat ciutadana per 
portar un estil de vida més sostenible i per altra de les facilitats que una ciutat li ofereix 
per desenvolupar-se en aquest camí. 

Les supermançanes incorporen propostes d’ordenació i de reorganització de l’activi-
tat urbana que permet donar pas a una transformació paulatina dels barris cap a un 
estil de vida a velocitat humana. 

1 El Programa de Govern 2012 - 2015 de Barcelona plasma com a estratègia l’execució integrada de les actuacions amb la 
finalitat d’aconseguir barris més inclusius, més sostenibles amb velocitat humana.
2  El moviment “Slow cities” es va crear a Itàlia cap al 1999 i promou una vida basada en el baix consum de recursos i 
d’impacte ambiental.

Objectius generals de la proposta
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Objectiu 1. Mobilitat més sostenible
Integració de les noves xarxes d’autobusos i de bicicleta en el 
Districte de Les Corts, d’acord amb les pautes i directrius del 
Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona.
Foment dels desplaçaments en bicicleta de forma segura i 
amb continuïtat.
Reorganització de la distribució urbana de mercaderies per 
reduir l’ocupació d’espai públic i evitar la congestió de la xarxa 
bàsica.
Reorganització de l’aparcament en calçada com a estratègia 
per a l’alliberament de l’espai públic.
Disminució de les emissions GEI a l’atmosfera.
Reducció del soroll.

Objectiu 2. Revitalització de l’espai públic
Increment de l’espai pacificat amb prioritat per als vianants.
Promoció de nous usos a l’espai públic que fomentin la conne-
xió entre els principals elements atractors.
Millora de les variables d’habitabilitat (ergonòmiques, d’atrac-
ció i de confort). 

Objectiu 3. Foment de la biodiversitat i el verd urbà
Millora de les condicions de l’arbrat viari i creació de microhà-
bitats per a l’atracció de l’avifauna.
Augment de la xarxa verda a través de la promoció de nous 
espais verds comunitaris.

Objectiu 4. Augment de la complexitat i la cohesió social.
Promoció de l’empreneduria al Districte de Les Corts i la inser-
ció de noves activitats en el teixit urbà.
Dotació adequada dels equipaments de proximitat bàsics.
Foment d’activitats veïnals.

Objectiu 5. Metabolisme urbà més autosuficient
Reducció del consum d’energia a través de la millora de l’en-
llumenat públic i la rehabilitació energética d’edificis.
Producció d’energia solar in situ
Reducció de la demanda d’aigua potable i reutilització d’ai-
gues grises i pluvials.

Objectiu 6. Integració dels processos de governança.
Garantir els mecanismes que permetin una correcta informa-
ció als ciutadans respecte al projecte.
Previsió de la participació ciutadana en el procès de definició 
dels projectes urbans. 
Habilitació dels canals de participació necessaris per assegu-
rar la capacitat d’influència dels ciutadans en el projecte de 
supermançanes.

Àmbit Supermançanes Pilot 04H i 04I. Font:  BCNecologia





03 Descripció de l’àmbit
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Barri Maternitat i Sant Ramon
Districte de Les Corts

Supermançanes

Supermançanes pilot

L’àmbit de supermançana pilot al Districte de Les Corts es sitúa al Barri de Maternitat 
i Sant Ramon i representa dos supermançanes al voltant dels carrers: Travessera de Les 
Corts, Avinguda Madrid, Gran Vía Carles III i Riera Blanca. 

La delimitació de les supermançanes és fruït de la definició de la xarxa ortogonal 
d’autobusos plasmat al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible a Barcelona i de la propos-
ta d’implantació de les supermançanes al Districte de Les Corts.  Aquest àmbit pilot 
es caracteritza per la seva proximitat a la zona d’equipaments de ciutat situats dins del 
Districte, com per exemple les instal·lacions del Camp Nou i l’Hospital de la Maternitat.

En aquest capítol es fa una descripció de l’àmbit tenint en compte els aspectes més 
rellevants de la seva configuració socioeconómica, morfológica i urbanística.

Àmbit Supermançanes Pilot. Font:  BCNecologia

Descripció
Característiques principals

Jardins de la Maternitat. Font:  Ajuntament de Barcelona
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L’àmbit pilot es localitza dins del barri de Maternitat i Sant Ramon i està delimitada 
pels carrers: Travessera de Les Corts, Riera Blanca, Avinguda Madrid i Gran Vía Carles 
III.  Té una superficie de 20,6 ha dels quals 8,7 ha són d’espai públic. Les supermança-
nes sumen segons el padró del 2011, una població de 11.048 habitants. Com es pot 
veure, es tracta d’un dels àmbits amb major densitat de població (536hab/ha) dins 
del Districte.

GRUPS D’EDAT

Les dades respecte a la distribució d’edats són especialment importants, ja que són 
determinants per a la correcta planificació de les dotacions de proximitat, que tenen 
certes variacions en funció de l’edat de la població a la que donen servei. La distribu-
ció d’edats als barris del districte de Les Corts són en general molt similars i mostren 
una població envellida, més enllà de la pròpia dinàmica de la ciutat, amb piràmide tí-
picament regressiva. L’índex d’envelliment actual (majors de 65 per cada 100 menors 
de 15) és de 203 a Les Corts i 207 a La Maternitat i Sant Ramon, davant d’un índex de 
170 al conjunt de la ciutat. 

El barri de Pedralbes, amb un pes demogràfic molt menor als altres, mostra una 
estructura d’edats molt diferent que destaca per una presència superior de joves, 
mantenint però un percentatge elevat de gent gran. Això resulta en una piràmide 
més equilibrada, de tipus estancat, una forma poc habitual a Barcelona, i un índex 
d’envelliment de 164, inferior a la mitjana de la ciutat. L’evolució del barri és, a més, 
diferent a la resta del districte, ja que en els darrers anys mostra un lleu descens en 
l’índex d’envelliment, mentre que als altres ha augmentat.

El potencial futur d’envelliment de l’àmbit també és superior al de Barcelona, ja que 
les edats adultes en general i en particular el seu rang més alt (50 – 65 anys) tenen 
una presència molt superior als barris de l’àmbit que al conjunt de la ciutat, tal com 
es pot veure a les seves piràmides d’edat. 

En general la gent gran cada cop tindrà una presència més destacada en aquests 
barris. Caldrà doncs preveure una atenció específica per a aquest coŀlectiu i sobretot 
la forma d’introduir i fixar més població jove al territori per ajudar a revertir aquesta 
dinàmica. És a dir, que més joves triïn aquesta zona per viure-hi de forma perma-
nent, el que passa per unes polítiques d’habitatge orientades a afavorir aquest grup 
d’edat, imprescindible per a la renovació dels barris.

-500 -250 0 250 500

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 -74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94

95 i més

-80000 -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 80000

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 -74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94

95 i més

-2000 -1000 0 1000 2000

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 -74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94

95 i més

-1000 -500 0 500 1000

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 -74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94

95 i més

Barri Pedralbes

Barri Les CortsBarri La Maternitat i Sant Ramon

Barcelona

Piràmides d’edat 2011
Font BCNecologia a partir d’estadística de Barcelona
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Procedència de la població 2011. 
Font BCNecologia a partir d’estadística de Barcelona
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PROCEDÈNCIA

La població d’origen barceloní constitueix el grup més nombrós del conjunt del 
districte, amb un 52% a La Maternitat i Sant Ramon, un 55% a Pedralbes i un 56% a 
Les Corts. La xifra és molt similar al 52% del conjunt de Barcelona. La població de la 
resta de Catalunya és lleugerament superior a la mitjana de Barcelona, amb un 10% - 
11% respecte el 7% de la ciutat. En canvi la població procedent de la resta d’Espanya 
és més nombrosa a La Maternitat i Sant Ramon (22%) i ho és menys a Les Corts i a 
Pedralbes (16% – 14%) que a Barcelona (19%). 

La població amb origen estranger és substancialment inferior a Les Corts i a la Ma-
ternintat i Sant Ramon: 16% i 15% respectivament respecte el 22% de Barcelona. Les 
nacionalitats estrangeres més nombroses presenten certes diferències, sobretot pel 
que fa a la presència de nacionalitats llatinoamericanes, ja que mentre que a Bar-
celona son, per ordre, Pakistan, Itàlia i Xina, a La Maternitat i Sant Ramon son Itàlia, 
Colòmbia i Perú, i a Les Corts son Itàlia, Xina i Colòmbia. 

Pedralbes té una altra dinàmica, ja que al contrari que els altres barris presenta un 
percentatge de població estrangera molt similar a la de Barcelona (21%). A més, 
d’entre les nacionalitats més presents només repeteix Itàlia en segon lloc. En primer 
lloc es troba França, la novena nacionalitat a la ciutat, i en tercer Alemanya, que n’és 
la quinzena. Aquestes dades revelen una estructura migratòria totament diferent a la 
de la ciutat. 
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Pel que respecta al perfil socioeconòmic de la població, dins de l’àmbit d’implemen-
tació es pot analitzar la titulació acadèmica, una variable que actua com a proxy de la 
renda, ja que s’hi correlaciona de forma altament positiva.

Les diferències amb les dades globals de Barcelona son molt significatives i mostren 
uns barris amb un nivell d’estudis elevat i amb una capacitat adquisitiva superior a 
la mitjana de la ciutat. La població amb titulació de tercer grau respecte la població 
total de 16 i més anys és d’un 26% a Barcelona, mentre que a La Maternitat i Sant 
Ramon és d’un 33%. La diferència arriba als 10 punts a Les Corts (36%) i a més de 
20 a Pedralbes (47%), cas extrem a la ciutat. Si sumem a aquest percentatge el de 
persones amb educació secundària superior, s’assoleix un valor del 51% a Barcelo-
na mentre que a La Maternitat i Sant Ramon s’arriba al 61% , a Les Corts al 65% i a 
Pedralbes al 76%. La resta de categories segueixen una lògica inversa: assoleixen 
valors més elevats a Barcelona i menor als barris d’anàlisi. Per exemple, la població 
sense estudis és d’un 8% a Barcelona mentre que a La Maternitat i Sant Ramon és del 
6% i d’un 5% a Les Corts, i la població amb educació primària és d’un 21% a Barcelo-
na, mentre que als barris és d’un 16% i un 14% respectivament.

Les dades de l’índex de renda familiar disponible bruta** van en la mateixa direcció. 
Prenent com a base 100 la mitjana de Barcelona, l’índex a La Maternitat i Sant Ra-
mon és de 116 i de 130 a Les Corts (2011). L’índex a Pedralbes (242) és, amb molta 
distància, el més elevat de la ciutat, el que va en consonància amb la diferència que 
s’observa als titulats de tercer grau, la dada analitzada amb una variació més gran.

*1:Sense estudis; 2:Estudis primaris, certificat d’escolaritat, EGB; 3: ESO, batxillerat elemental, graduat escolar, FP 
I; 4: Batxillerat superior, BUP – COU, FP II, Cicles formatius de grau mitjà; 5: Estuds universitaris, Cicles formatius de 
grau superior

** Mesura dels ingressos de què disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi. Aquesta 
renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l’activitat 
productiva (remuneració d’assalariats i excedent brut d’explotació), i també és influïda per l’activitat de l’Administra-
ció pública mitjançant els impostos i les prestacions socials.
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Població segons titulació acadèmica 2011*. 
Font BCNecologia a partir d’estadística de Barcelona
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Esperança de vida per districtes 2010. Font BCNecologia a partir de l’ASPB
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Esperança de vida per Àrees Bàsiques de salut (ABS) 2010.  Font BCNecologia a partir de l’ASPB
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4A 4B 4C

Mín BCN (Ciutat Vella)                   Máx BCN (Sarrià - St. Gervasi)

Mín BCN (1D Raval Sud)                   Máx BCN (5E St. Gervasi / 4C)

SALUT I ESPERANÇA DE VIDA

Les dades recollides per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) mostren 
que el districte de les Corts, juntament amb Sarrià - Sant Gervasi és dels que té unes 
millors condicions de salut de la Barcelona, mentre que a la part litoral i nord de la 
ciutat es concentren les àrees amb major excés de mortalitat. Aquestes dades son 
consistents amb les de renda i nivell d’estudis, ja que les evidències científiques 
mostren clarament que les persones que resideixen a barris i zones urbanes més afa-
vorides tenen un millor nivell de salut. Les desigualtats de salut a nivell urbà son molt 
pronunciades i venen determinades per aspectes de governança urbana, context 
físic, socieconòmic i entorns. La seva influència en la salut varia segons edat, classe 
social, gènere, ètnia i status migratori.

L’esperança de vida al districte és de 83,9 anys (81 pels homes i 86,5 per les dones), 
notablement per sobre de la mitjana de la ciutat, que és de 82,2 anys (79,3 pels 
homes i 85,9 per les dones). El gràfic marca també el màxim i mínim per districte, 
que correspon respectivament a Sarrià - Sant Gervasi i a Ciutat Vella, el que situa el 
districte de les Corts molt a prop dels valors màxims de la ciutat. En un context més 
ampli l’esperança de vida a Catalunya pel 2010 era de 82,3 anys i de 81,9 a Espanya.

Les dades per Àrea bàsica de Salut (ABS) permeten particularitzar dins del districte. 
Aquest es troba dividit en tres ABS: la 4A correspon a la meitat inferior del barri de 
les Corts, per sota de la Travessera de les Corts; la 4B correspon aproximadament 
a la meitat superior i la 4C als barris de Pedralbes i la Maternitat i Sant Ramon de 
forma conjunta, tot i que a partir de l’anàlisi d’altres variables ha quedat palès que els 
condicionants d’ambdós barris son prou diferents. Les dades mostren una esperança 
de vida ascendent (4A, 4B, 4C), molt propera al màxim pels homes, que correspon a 
l’ABS 5E (Sant Gervasi) i que inclús marca el màxim per les dones en el cas de l’ABS 
4B. El mínim, molt lluny dels valors del districte el marca l’ABS 1D (Raval Sud).

Les principals causes de mortalitat no difereixen de les de la ciutat, tot i que al distric-
te es mostren amb taxes inferiors com correspon a la seva major esperança de vida. 
Son, per aquest ordre, els tumors, les malalties circulatòries i respiratòries pels ho-
mes i en el cas de les dones, les malalties circulatòries, els tumors i, a molta distància, 
les malalties respiratòries, seguides de les del sistema nerviós.
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Estructura urbana
Pel que respecta a les caracteristiques de l’estructura urbana, es tracta d’un àmbit amb 
una alta intensitat edificatòria, respecte a la superfície d’espai públic d’estada i per tant 
amb una alta compacitat corregida (CC). 

L’espai públic es classifica en un 4% de la superfície destinada al cotxe, un 41% de 
l’espai es destina a usos de vianants i finalment, un 15% de la superfície són espais de 
relació. Respecte al viari, la relació entre l’ocupació del cotxe i els espais de vianants 
es de 52% i 48% respectivament. 

Els principals espais de relació són la Jardins de Bacardí i els Jardins de Josep Goday i Ca-
sals. Per altra banda, jugan el paper d’eixos connectors els carrers: 
- Carrer de Regent Mandieta, Felipe de Paz i Maria Barrients, com a continuitat de l’eix de 
connexió cap al barri de Les Corts. 
- Carrer de Benavent, com a connexió entre l’Avinguda Madrid i el Camp Nou.
- Carrer d’Emèrita Augusta, com a reforç de la connexió estratègica des de l’Av. Madrid 
cap al nucli atractor configurat pels carrers de Felipe de Paz i Benavent. 

C/ Regent Mendieta

C/
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C/Felipe de Paz

C/
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C/María Barrientos

Camp Nou

Centre Cívic 
Joan Oliver 

Biblioteca 
Riera Blanca
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ARBRAT VIARI 
L’àmbit d’estudi es caracteritza per una important presència d’arbrat viari als seus carrers. Gairebé totalitat de 
carrers presenten arbrat exceptuant petits trams com el del Passatge de Jaume Roig. 
Un altre factor positiu és que gran part de l’arbrat existent correspon a arbres de gran port, la qual cosa implica 
una major proporció de volum verd visual. Concretament, la distribució de l’arbrat present en funció de la seva 
mida és la següent: 

•	 Arbrat de gran port: 504 exemplars 
•	 Arbrat de port mitjà: 186 exemplars 
•	 Arbrat de port petit: 5 exemplars 

La diversitat d’espècies arbòries també és àmplia, presentant-se un total de 22 espècies, en la seva gran majo-
ria caducifolias, amb excepció de palmeres i Phytolacca. 

ESPAIS VERDS 
En aquest cas s’observa una distribució irregular dels espais verds, ja que la supermanzana 04H no compta 
amb espais verds. Per la seva banda, la supermanzana 04I presenta els següents espais verds d’importància:
 
•	 Jardins de Bacardí: 8146,4 m2 

•	 Jardins de Josep Godai i Casals: 4270,7 m2 
•	 Plaça de Ceràmiques Viçens: 1600,5 m2 

Les condicions actuals d’edificació a la zona fan poc probable la creació de nous espais verds. És per això que 
es fa recomanable la incorporació de verd a nivell de cobertes i murs verds. 

COBERTES VERDES 
La incorporació de verd en altura consolida la integració dels diferents nivells de verd a la ciutat. En altres paï-
sos, el desenvolupament de cobertes verdes en els terrados dels edificis és vist com una actuació necessària i 
beneficiosa en termes energètics, paisatgístics i ecològics. 

En països mediterranis en canvi, la incorporació d’aquestes estructures s’ha desenvolupat d’una manera 
gradual, malgrat comptar amb les condicions climàtiques idònies per al desenvolupament del verd a aquest 
nivell. La condició idònia per a la instal·lació d’una coberta verda és que aquesta es trobi situada en un edifici 
de titularitat pública, la qual cosa facilita la instal·lació i gestió d’aquesta element verd.

El projecte d’ampliació del centre cívic Joan Oliver es presenta com una oportunitat per a la incorporació 
d’una coberta verda en el terrado d’aquest equipament. 

Arbrat Supermançana pilot

Nom espècie Exemplars
Celtis australis 165

Sophora japonica 100

Platanus x hispanica 88

Ginkgo biloba 42

Liriodendron tulipifera 42

Cercis siliquastrum 39

Ulmus pumila 34

Melia azedarach 33

Populus nigra 'Italica' 28

Washingtonia robusta 24

Pyrus calleryana 'Chanticleer' 21

Jacaranda mimosifolia 20

Phoenix dactylifera 17

Schinus molle 14

Tipuana tipu 10

Acer negundo 6

Prunus cerasifera 'Atropurpurea' 5

Pyrus calleryana 3

Cupressus macrocarpa 1

Morus kagayamae 1

Phytolacca dioica 1

Robinia pseudoacacia 1
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Activitat econòmica

Les dues supermançanes pilot contenen un total de 246 locals amb activitat i de 82 
locals tancats, és a dir, sense activitat. 

Les activitats relacionades amb el comerç de productes alimentaris i begudes són 
les més nombroses (11,8% del total), seguides del establiments de begudes (11%), 
restaurants (7%) i perruqueries (6,9%). 

Les supermançanes pilot de la Maternitat i Sant Ramon, a diferència de les super-
mançanes veïnes del barri de Les Corts, tenen un teixit urbà de caràcter més residen-
cial; la relació (%) entre l’espai construït productiu (superfície de locals comercials, 
oficines, hoteleria i industria) i la superfície total construïda (activitat+habitatge) és 
del 16,6% (34% per a Les Corts). Aquesta dada es reflecteix en l’índex de diversitat 
urbana, on el 32,6% de la superfície assoleix valors satisfactoris i el 67,7% restant no 
aconsegueix arribar a l’objectiu mínim referencial (5 bits d’informació).

Cal assenyalar però la presència d’una bona estructura comercial de proximitat, és a 
dir, de serveis necessaris per a satisfer les compres quotidianes: anar a comprar el pa, 
tenir propera una farmàcia, etc.

Els carrers amb un grau d’interacció més alt, en quan a densitat d’activitats per tram 
de carrer, són els carrers Benavent, Maria Barrientos i Comandant Benítez com a in-
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Construcció

Alimentació i begudes

Articles llar/decoració

Ferreteria/pintures/materials

Periòdics/llibreria/papereria

Productes farmacèutics/bellesa

Reparacions

Tèxtil/peces vestir/calçat

Venda/manteniment/reparació vehicles

Altres serveis comercials

Establiments de begudes

Hoteleria

Restaurants

Agències de viatges

Magatzems/logística

Assegurances

Mediació financera

Activitats inmobiliàries

Serveis empresarials

Administració pública/defensa/seguretat

Ensenyament primari

Formació permanent

Activitats mèdiques

Serveis socials

Activitats associatives

Activitats culturals

Manteniment físic/bellesa

Perruqueria

Altres serveis personals

Construcció
Comerç i reparacions
Hoteleria
Transport, emmagatzematge i comunicacions
Mediació financera

Activitats inmobiliàries i de lloguer; Serveis empresarials
Administració pública, defensa i seguretat social
Educació
Activitats sanitàries i veterinàries. Serveis socials
Activitats associatives, recreatives, culturals i esportives; Serveis personals

Superfície (m2c) productiva (locals d’ús comercial, oficines i indústria)1000 a 5000
500 a 1000
150 a 500

50 a 150
<50
Sense activitat
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ACTIVITATS ECONÒMIQUES

-

-

Escola infantil

Escola especialitzada

Gimnàs

6 clíniques dentals

-

EQUIPAMENTS PÚBLICS I CONCERTATS

Centre Cívic Riera Blanca
Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras
Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart
Casal de Gent Gran Joan Oliver - Pere Quart
Espai Jove Joan Oliver - Pere Quart

EBM Can Bacardí

-

-

-

-

Espai Familiar i Centre Obert 
       Les Corts - Sants
Centre de Serveis Socials 
       Maternitat-Sant Ramon
Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència   
       de Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi

Punt Verd de Barri - Barcardí
Punt verd mòbil
Quarter Guardia Civil Av Madrid

CULTURALS

EDUCATIUS

Infantil 1er cicle

Infantil 2n cicle

Formació 
Professional

ESPORTIUS

SANITARIS

BENESTAR SOCIAL

ADMINISTRATIUS
SERVEIS URBANS

ENTITATS

Si bé la informació sobre les entitats* és parcial i de moltes no es disposa de la seva 
ubicació, a les supermançanes 04H i 04I se n’han localitzat nou, pertanyents a quatre 
àmbits diferents: cultura, participació / política, solidaritat i salut i discapacitat, les més 
nombroses. En conjunt és una xifra destacable i gairebé totes ocupen espais munici-
pals, factor que facilita la seva concentració. La majoria es troben ubicades al centre 
cívic Riera Blanca i dues més al Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. L’AVV Camp Nou 
i els Amics d’Anzaldo es troben al costat de l’escola bressol Can Bacardí i l’associació 
Taller Ocupacional Ariadna té una ubicació diferent.

*La font és l’entitat Xarxa Ciutadana de les Corts

CULTURA

PARTICIPACIÓ / POLÍTICA

SALUT I DISCAPACITAT

SOLIDARITAT

Associació cultural Milenium de teatre
Aula d’extensió Universitària per a la gent gran

Associació de Dones Elisenda de Montcada
Associació de veïns Camp Nou

Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia
Associació socio motriu “el Remei”
Associació Taller Ocupacional Ariadna

Banc Solidari de Serveis Gratuïts de les Corts
Amics d’Anzaldo

Equipaments

L’accés als equipaments de proximitat en aquesta supermançana pilot representa una 
situació intermitja respecte el total de l’àmbit d’anàlisi, ja que no forma part de les zo-
nes amb millor dotació, però tampoc de les més baixes.

Cap dels seus habitants es troba en una situació òptima, amb proximitat, a la vegada, 
als cinc tipus d’equipaments. El 24,3% de la població, tota a la SM04I, té proximitat 
a quatre tipus d’equipaments mentre que el 75,7% restant té proximitat a tres tipus. 
La zona es troba davant l’estadi del Camp Nou, però pateix una mancança d’espais 
esportius de proximitat. Bona part de la seva població tampoc té una proximtat ade-
quada als equipaments sanitaris.

A la taula anterior es troba una relació dels equipaments presents de cada tipus, i de 
les activitats econòmiques que realitzen una funció anàloga al mateix àmbit cobrint 
altres demandes. Gairebé tots els equipaments presents a l’àmbit tenen funcions de 
proximitat, excepte el quarter de la Guàrdia Civil i l’equip d’atenció a la infància. Des-
taca la presència dels equipaments de benestar social, amb tres centres i la poca pre-
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Aula d’extensió Universitària per a la gent gran
Associació de Dones Elisenda de Montcada
Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia
Banc Solidari de Serveis Gratuïts de les Corts

Associació cultural Milenium de teatre
Associació socio motriu “el Remei”

Associació de veïns Camp Nou
Amics d’Anzaldo

Associació Taller Ocupacional Ariadna
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Els usos i activitats que es realitzen dins de l’espai públic depenen del perfil soci-
oeconòmic dels usuaris, de la morfologia dels espais, del grau de presència dels 
vehicles motoritzats i també del conjunt de persones jurídiques, entre d’altres. La 
utilització de l’espai públic es pot classificar en base al tipus d’activitats i funcions. 
A l’Agència d’Ecologia Urbana es treballa en la creació d’un catàleg d’usos a l’espai 
públic, el qual les classifica en les següents categories:

- Usos recreatius
- Usos culturals
- Usos esportius
- Usos polítics
- Usos lucratius

Cadascun dels usos té una temporalitat i requeriments espaials diferents. Hi han usos 
que són de caràcter esporàdic i d’altres que es desenvolupen de forma quotidiana 
en carrers, places i espais verds de la ciutat.  En el cas de l’àmbit pilot, s’han identifi-
cat alguns d’aquests usos a través de treball de camp. Les observacions s’han realit-
zat dins d’una franja horària d’utilització del carrer (entre les 8h i les 20h). 

USOS CULTURALS i FESTES POPULARS
Representen el conjunt d’activitats vinculades amb la promoció de l’art i de les 
expressions artístiques: concerts, exposicions d’art, tallers de pintura, escultura, 
cinema a l’aire lliure, actuacions teatrals, circ, etc. Requereixen d’espais per assolir 
un gran aforament de persones i solen estar dirigits al públic en general. Pel que fa 
a les festes populars,  alguns dels exemples més habituals són: festes majors, fires 
gastronòmiques, enològiques, artesanals, etc. o bé festes vinculades amb tradicions 
religioses.  

En el cas de l’àmbit de les supermançanes pilot, les principals activitats culturals a 
l’espai públic están relacionats amb la celebració de les Festes Majors del Districte 
de Les Corts. S’estima que aproximadament 5 TRAMS DE CARRERS participen en alguna 
de les festivitats del Districte. La distribució permet que el 74,6% de la població 
de l’àmbit de supermançanes tingui algun d’aquests espais a menys de 150 m de 
distància.

USOS LUCRATIUS
Es refereix a l’ocupació de l’espai públic per donar lloc a alguna activitat comercial 
de caràcter permanent, com poden ser les terraces de bars i restaurants, els qui-
oscos, xurreries, etc. Aquesta categoria d’ús es subclassifica en activitats formals i 
informals, com pot ser la venda il·legal de productes i serveis al carrer.
Pel que respecta als usos lucratius dins de l’àmbit, predominen les terraces i es con-
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A partir de treball de camp, s’han identificat els següents usos lucratius a l’espai 
públic: TERRACES, XURRERIES,  QUIOSCOS,  CASETES ONCE. El percentatge de la població a 
menys de 150 m de distància d’aquests elements és del 99,3% en el cas de les ter-
races, del 31,3% en el dels quioscos i del 24,1% en el de les casetes de l’ONCE.

USOS RECREATIUS
Representa l’ocupació de l’espai públic per a desenvolupar activitats relacionades 
amb l’esbarjo, el joc, la conversa i la contemplació. Aquest tipus d’ús està vinculat 
amb la disposició de bancs i jocs infantils en els espais d’estada.

Dins l’àmbit de les supermançanes s’han identificat:
204 BANCS, 3 INSTAL·LACIONS DE JOCS INFANTILS i 6 FONTS.   

La distribució dels bancs dins làmbit té una cobertura del100% de la població a 
menys de 150 m de distància. Les instal·lacions de jocs infantils tenen una cobertu-
ra del 48,1% de la població, també a menys de 150 m, i el conjunt de fonts arri-
ben, amb el mateix criteri de proximitat, al 66,8% de la població. 

Cal destacar que el rati de dotació de bancs a l’espai públic respecte al total de 
la població de cada supermançana oscil·la entre unes 45 i 81 persones/banc en les 
supermançanes 04H i 04I, respectivament. 

USOS ESPORTIUS 
Ocupació de l’espai públic per desenvolupar alguna activitats física. Aquest tipus 
d’activitats al carrer estan relacionades principalment amb les disciplines esporti-
ves, com poden ser maratons, curses, partides de futbol, voleibol, bàsquet, tennis 
de taula, fins i tot, ioga, tai-txi, capoeira, etc.

S’han identificat 9 ZONES DE JOC dins l’àmbit de les supermançanes. Donen cobertura 
al 36,0% de la població. Aquestes zones se situen principalment dins els espais 
verds de l’àmbit, com per exemple els Jardins de Les Infantes.

Zon ainfantil dins dels Jardins de Josep 
Goday i Casals. Font: www.bcn.cat

Zon ainfantil dins dels Jardins de Bacardi. 
Font: www.blogspot.com



Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013

D
E

SC
R

IP
C

IÓ
 D

E
 L

’À
M

B
IT

D
E

SC
R

IP
C

IÓ
 D

E
 L

’À
M

B
IT

Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 3332

USOS AL ESPAI PÙBLIC
Usos culturals i festes populars

Escenari actual

SUPERMAÇANA PILOT 
LES CORTS

Festes populars

Usos culturals 

Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)

Població amb proximitat < 150 metres
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USOS AL ESPAI PÙBLIC
Usos recreatius

Escenari actual

SUPERMAÇANA PILOT 
LES CORTS

Zona Pipì-Can

Jocs infantils

Fonts i elements d’aigua Espais d’estar (mirador, graderies)

Pergola

Banc Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)

Població amb proximitat a < 150 metres
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USOS AL ESPAI PÙBLIC
Usos Esportius

Escenari actual

SUPERMAÇANA PILOT 
LES CORTS

Zones de joc  i pistes esportives

Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)

Població amb proximitat a < 150 metres



D
E

SC
R

IP
C

IÓ
 D

E
 L

’À
M

B
IT

D
E

SC
R

IP
C

IÓ
 D

E
 L

’À
M

B
IT

Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 3534

USOS AL ESPAI PÙBLIC
Usos lucratius

Escenari actual

SUPERMAÇANA PILOT 
LES CORTS

Cartell publicitari

Parada taxi

Cabina telefònica

Venda productes alimentaris  (mercat, quiosc, maquina expenedora)

Once

Bústia verda

Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)

Portals afectats
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Indicadors de Sostenibilitat. Situació actual

Àmbit Indicador Unitat
Supermançana

Promig Ùs 
Residencial

OCUPACIÓ DEL SÒL Densitat d’habitatges viv/ha 271,6 200
Compacitat Absoluta % (CA> 5m) 77,6 84,6

ESPAI PÚBLIC - 
HABITABILITAT

Compacitat Corregida % (CC 20m - 50m) 49,7 55,2
Espais d’estada per habitant m2/habitant 3,3 5,5
Espais verds per habitant m2/habitant 1,2 1,1
Accessibilitat % (ml accessibles) 98,1 97,1
Espai destinat al vianant % (m2 amb > 60%) 9,5 36,6
Percepció visual del verd urbà % (m2 amb >10% de 

volum verd) 84,7 65,4

Confort acústic % (població afectada) 79,0 83
Confort tèrmic % (m2 amb > 8h de 

confort) 69,9 65,7

Qualitat de l’aire % (població afectada) 66,5 76,3
Índex d’habitabilitat a l’espai públic 
[IHEP]

% superficie amb 
nivells per sobre de 

l’acceptable
81,6 68,2

MOBILITAT I SERVEIS Repartiment modal % viatges vehicle 
privat 21,6 21,6

Proximitat a aparcabicis % població 31,5 72,9
Proximitat a la xarxa de bicis % població 44,0 34,0
Proximitat simultània a xarxes 
alternatives a l’automòbil

% població amb 
proximitat a > 3 
tipus de xarxes

23,8 67,2

Ocupació mobilitat motoritzada % 54,5 46,5
Aparcament per a automòbils fora 
de la calçada

% 120 86,5

Dotació places d’aparcament per a 
vehicles

% 57 101,4

COMPLEXITAT URBANA Equilibri entre l’activitat i l’habitatge % terciari 16,6 27,5
Index de diversitat urbana % superficie amb > 

5bits d’informació 32,4 39,6

BIODIVERSITAT I 
VERD URBÀ

Continuïtat espacial i funcional del 
carrer corredor

% ml amb alta o molt 
alta interacció 28,6 10,6

Proximitat a espais verds % població amb 
espais verds a 

<300m

METABOLISME URBÀ Consum energia edificació kWh/m2/any 84,5 100,2
Consum energètic enllumenat públic kWh/m2/any 2,55 3,63
Proximitat a deixalleria % població coberta 100 96,4
Tancament de cicle de matèria 
orgànica

% absorcio MO --

COHESIÓ SOCIAL Proximitat a equipaments d’ús 
públic

% població a 5 
tipus diferents 
d’equipaments

24,2

Grau de sostenibilitat
A partir del diagnòstic realitzat, es pot veure que l’àmbit pilot compleix amb molts 
dels objectius desitjables cap a un model urbà més sostenible. Es destaca per ser un 
àmbit amb una adequada densitat d’habitatges, factor clau per assolir la massa crítica 
necessària per una revitalització urbana. S’estima que un 32,4% de la supermançana 
arriba a un index de diversitat urbana per sobre dels 5 bits d’informació, nivell consi-
derat com a objectiu mínim.  

Per altra banda cal destacar que la relació entre el volum construit i la superfície d’es-
pai d’estada és de 49,7% pràcticament assoleix l’objectiu mínim d’una compacitat cor-
regida equilibrada. Això és degut a la existència de dues peces importants d’espais 
verds i que en algunes zones de l’àmbit hi ha la presència d’edificacions de baixa 
alçada. 

No obstant, es tracta d’una supermançana que compta amb un bon nivell d’habita-
bilitat, gràcies a que té un alt grau d’atracció i de confort. Els carrers tenen una forta 
presència d’arbrat viari de gran i mitjà port, la qual cosa ajuda a tenir una percepció 
visual elevat. Des del punt de vista del confort, els carrers es caracteritzen per tenir uns 
nivells adequats tant acústics com de confort tèrmic. 

És precisament el grau d’ergonomia que es veu afectada per l’escasa superficie d’es-
pai públic destinada al vianant, ja que compta també amb les condicions d’accessibi-
litat mínimes necessàries. 

Des del punt de vista de la mobilitat, l’àmbit pilot es caracteritza per tenir una bona 
proximitat a la xarxa de transport públic i als aparcabicis, no obstant això,  té una baixa 
proximitat a la xarxa de bicicleta, factor que incideix en la proximitat simultània a xar-
xes alternatives a l’automòbil. 

Respecte a les dotacions i serveis existents, l’àmbit es caracteritza per una adequa-
da dotació de places d’aparcament fora de calçada, no obstant, l’ocupació de l’espai 
públic encara és elevada en alguns dels carrers. En quant els aspectes ambientals, el 
100% de la població té una adequada proximitat al punt verd. L’àmbit energètic, és 
probablement l’aspecte que requereix una millora en quant a l’augment de l’eficiència 
en l’enllumenat públic com en la disminució de la demanda d’energia en l’edificació.
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A
B

C
D

E

EXCEĿLENT (≥90%)

NOTABLE (≥70-89%)

SUFICIENT (≥50-69%)

INSUFICIENT (≥25-49%)

MOLT INSUFICIENT (<25%)

eix 1
COMPACITAT I FUNCIONALITAT

eix 2
COMPLEXITAT

eix 3
EFICIÈNCIA

OCUPACIÓ DEL SÒL

ESPAI PÚBLIC I HABITABILITAT

MOBILITAT I SERVEIS

COMPLEXITAT URBANA

ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT

METABOLISME URBÀ

Puntuació assolida: 20
Puntuació màxima àmbit: 20
Resultat: 100% A

C

C

D

C

C

eix 1
1/3%

eix 2
1/3%

eix 3
1/3%

Resultat parcial: 22,7% 
Puntuació: 115,9 punts (sobre170)

C
SUFICIENT

55,2%

QUALIFICACIÓ FINAL

(suma % parcials eixos)

CERTIFICACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT URBANA
Avaluació Situació Actual

 

Puntuació assolida: 67,4
Puntuació màxima àmbit: 100
Resultat: 67,4%

Puntuació assolida: 28,5
Puntuació màxima àmbit: 50
Resultat: 57%

Puntuació assolida: 15,5
Puntuació màxima àmbit: 40
Resultat: 38,8%

Puntuació assolida: 21,3
Puntuació màxima àmbit: 40
Resultat: 53,3%

Puntuació assolida: 30,8
Puntuació màxima àmbit1: 60
Resultat: 51,3%

Resultat parcial: 15,3% 
Puntuació: 36,8 punts (sobre 80)

Resultat: 17,1% 
Puntuació:30,8 punts (sobre 60)

1 Sobre el total dels indicadors amb informació 





04 Propostes d’actuació
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Estratègia La implantació de la primer supermançana al Districte de Les Corts, a manera d’àmbit 
pilot, té com a principal intensió mostrar els aspectes urbanístics més rellevants de 
cara a una paulatina transformació cap a un model urbà més ecològic i sostenible.

L’estratègia d’actuació que es proposa es basa en tres factors fonamentals per la 
regeneració urbana: La transformació física de l’espai, l’aplicació del coneixement i 
l’innovació per una gestió intel·ligent dels recursos i l’estabilitat del barri a través del 
foment d’un entorn cohesionat socialment. Per tant, les propostes d’implantació de 
la supermançana pilot del barri de Maternitat i Sant Ramon es basen en els següents 
aspectes:

PROPOSTES PER ASSOLIR UN BARRI INCLUSIU
Actuacions pel foment de la cohesió social i la revitalització urbana

Representen el conjunt de programes d’activitats al voltant de la implantació de les 
supermançanes  que requereixen de la participació dels diferents actors implicats. 
Aquest grup d’actuacions inclouen els procesos de participació ciutadana, progra-
mes pel foment de l’inclusió social, la revitalització de l’espai públic i el progra-
ma d’activitats temàtiques a desenvolupar al llarg de la posta en marxa pilot.

PROPOSTES PER ASSOLIR UN BARRI SOSTENIBLE
Actuacions que incorporin la gestió eficient

Representa el conjunt d’actuacions urbanes que permeten introduir una nova 
forma de gestionar la ciutat de forma més eficient i ecològica. Les propostes es 
classifiquen en tres sistemes d’actuació: illa intel·ligent, carrer intel·ligent, cruïlla 
intel·ligent i elements urb@ns. L’illa intel·ligent fa referència a edificis de titularitat 
pública ja ben sigui habitatges o equipaments que puguin formar part d’un progra-
ma de ambientalització i monitoratge. El carrer i la cruïlla intel·ligent fan referència a 
l’aplicació de criteris d’habitabilitat i eficiència a l’espai públic i els elements urbans 
@ a la incorporació de les TIC’s a través del mobiliari urbà. Les actuacions tenen 
com a principal objectiu establir els elements necessaris i útils per assolir una gestió 
urbana més eficient.

PROPOSTES PER ASSOLIR UN BARRI A VELOCITAT HUMANA
Actuacions sobre la mobilitat i l’espai públic

Fa referència al conjunt d’intervencions urbanístiques sobre l’espai públic per 
l’adaptació de la nova reorganització funcional de la mobilitat dins de la superman-
çana fruït de l’implantació del Pla de Mobilitat Sostenible de Barcelona. Per altra 
banda, s’incorporen actuacions relacionades amb el reforç del verd urbà en línia 
amb els objectius del Pla Estratègic del Verd Urbà de Barcelona.
Aquestes actuacions representen la transformació física de l’espai urbà, especial-
ment les seccions de carrers i espais d’estada (places, parcs i jardins). Cal destacar 
que requereixen de projectes específics per la seva execució.
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1 Reforma de Carrers Regent  Mendieta i Comte Güell

2 Pla Microurbanitzacions. Projecte Benavent - Felipe de Paz

3 Ampliació Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
(Increment d’usos i habilitació de coberta verda)

4 Reforma Biblioteca Riera Blanca

5 Xarxa principal de bicicleta

6 Revitalització de l’espai públic entorn Carrer Bonavent

7 Nou espai d’estada de connexió entre espais verds.

1

2

3

6

7

10

8 Crüilla intel·ligent: Travessera de Les Corts/Gran Via 
Carles III (aforament de vehicles, bicicletes, vianants)

9 Carrer intel·ligent: Benavent 
(monitorització, aforament de vehicles, bicicletes i persones)

10 Illa intel·ligent: Av. Madrid/Benavent/Felipe de Paz/Emèrita 
Augusta (monitorització habitatges, producció energia solar, mur verd)

5

9

4

8

11 Àrees de compostage comunitaris

1111

11
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Un barri inclusiu es pot definir com aquell que té cura de l’estabilitat social a través 
d’una gestió equilibrada de la diversitat cultural i de la distribució equitativa dels re-
cursos i serveis a l’abast de la població per tal d’evitar la segregació social.  Cal tenir 
en compte i donar suport els col·lectius amb major vulnerabilitat social ja ben sigui 
pel patiment d’alguna malaltia,  per manca de recursos econòmics o bé per tenir la 
seva integritat en perill.
Els objectius estratègics per assolir un barri més inclusiu a través de la implantació 
de supermançanes es plantegen a partir de dos aspectes clau: l’accés a la ciutat i 
la participació ciutadana. L’Espai d’inclusió de Les Corts format per entitats recent-
ment

Accés a la ciutat
Representa el conjunt d’elements bàsics als quals una societat té dret accedir-hi 
de forma democràtica i que requereix coma eines per desenvolupar un estil de 
vida més saludable dins d’un context socialment cohesionat. Aquests elements es 
determinen en funció de les necessitats bàsiques de les persones per poder viure, 
desplaçar-se, aprendre, comunicar i atendre la seva salut.

ACCÉS A L’HABITATGE
L’objectiu és que cap persona sigui exclosa d’un lloc on viure .  Les principals actua-
cions en aquest línia són: proporció d’habitatges amb algun tipus de règim de pro-
tecció respecte al total d’oferta, preu assequible de l’habitatge fomentant el règim 
de lloguer respecte al de venda, gestió adequada de la distribució i l’assignació del 
parc d’habitatge protegit i procurar condicions d’habitabilitat en les edificacions 
antigues, especialment en aquelles on viuen persones amb vulnerabilitat social i 
que estiguin en risc d’exclusió.

ACCÉS A L’EDUCACIÓ
El dret a l’educació es reconeix internacionalment com un dret humà. La formulació 
més extensa sobre aquest dret està esmentat a l’article 13 del Pacte Internacional 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l’ONU on s’especifica el dret de tota 
persona a l’educació.  El pacte estableix que l’educació s’ha d’orientar cap al desen-
volupament de les persones per tal d’enfortir la seva dignitat i el respecte pels drets 
humans i llibertats fonamentals. Per tant, s’ha de garantir l’accés de tots els nens i 
nenes a l’educació pública alhora de garantir la dotació i proximitat als centres edu-
catius públics segons les necessitats de la població.

ACCÉS A LA SALUT
Els problemes de salut afecten de manera més elevada a aquells grups vulnerables 
i en situació social precària. En el cas dels països desenvolupats, es pot comptar 
amb una millor cobertura de serveis sanitaris a l’abast de la població. Les principals 
afeccions de la salut pública solen estar vinculats a la qualitat ambiental de les ciu-

Objectius 
Barri inclusiu
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tats i malalties de caràcter psicològic i mental. Per altra banda, cal donar suport per 
garantir una adequada alimentació especialment als infants.

ACCÉS EQUIPAMENTS PÚBLICS 
Representa l’accessibilitat als equipaments públics de una forma equitativa és a dir 
que urbanísticament es comptin amb els ratis adequats de dotació i de distribució 
dels diferents tipus d’equipaments garantint le seva proximitat a la població.

ACCÉS A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
Representa el dret de tot ciutadà de poder desplaçar-se de forma sostenible, això 
vol dir, comptar amb la infraestructura i proximitat suficient a les xarxes alternatives 
al vehicle privat. Es consideren com a principals transports sostenibles els despla-
çaments a peu per trajectes curts i per desplaçaments de major distància la bicicle-
ta i el transport públic.

ACCESIBILITAT UNIVERSAL A L’ESPAI PÚBLIC I L’EDIFICACIÓ
Representa el dret que tenen totes les persones de poder accedir físicament a 
qualsevol espai, ja ben sigui interior com exterior. La mobilitat reduïda compren 
qualsevol malaltia que limita el desplaçament lliure d’una persona ja sigui per la 
necessitat d’una cadira de rodes o bé per la limitació visual i/o auditiva. En aquest 
sentit, la implementació de supermançanes permet assolir un elevat grau d’accessi-
bilitat a l’espai públic. 

Pel que respecta a l’accessibilitat en les edificacions, es necessari identificar els edi-
ficis d’habitatges on es requereix de la instal·lació d’ascensors especialment on hi 
hagi afecció sobre grups vulnerables (gent gran o persones amb alguna discapa-
citat). Procurar el compliment del codi d’accessibilitat en el conjunt d’establiments 
d’accés públic.

ACCÉS A SERVEIS ECOLÒGICS
Representa el dret que té tota persona per desenvolupar o bé d’oferir algun tipus 
de servei que fomenti un estil de vida sostenible. En aquest sentit, és important la 
promoció i suport a la creació d’activitats amb valor afegit ecològic vinculades al 
proveïment d’aliments, roba, utensilis, productes químics d’utilització quotidià fins 
a materials de construcció fabricats sota criteris de sostenibilitat.

ACCÉS A LA INFORMACIÓ
El dret d’accés a la informació es refereix a que tota persona té dret a conèixer 
el que concerní als aspectes públics així com també la possibilitat d’accedir a les 
seves dades personals en possessió de l’administració pública. En el sentit més 
ampli, l’accés a la informació permet establir una xarxa de dades obertes al públic 
sense cap restricció de drets d’autoria i patents. Aquest tipus de dades és materi-
al no documental, és a dir, bases de dades organitzades a través de sistemes de 
informació geogràfica, dades sobre compostos químics, fórmules científiques, 
mèdiques, etc. 

ESPAI D’INCLUSIÓ DE LES CORTS
Esquema d’àmbits inclusius. Font: Districte de Les Corts

 
Es tracta d’una iniciativa del Districte de Les Corts per potenciar la 

inclusió com un eix vertebrador  de totes les iniciatives que s’impulsen 
en els barris. L’objectiu d’aquest espai és crear o consolidar les aliances 

entre els agents cívics, institucionals i socials dins del Districte per tal de 
fomentar una comunitat per la inclusió.
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Governança i participació ciutadana 
La sostenibilitat i la governança comparteixen moltes característiques. Tots dos són 
macroconceptes que gaudeixen d’una certa popularitat i tenen la seva expressió a 
les ciutats; tanmateix, generen tensions i conflictes en quant al seu abast i significat 
concrets i a les conseqüències que se’n deriven.

La idea de sostenibilitat qüestiona profundament la divisió de competències tradici-
onal entre els diferents nivells de govern. El sistema de governança, a través del qual 
s’adopten i s’apliquen les decisions relatives a la sostenibilitat urbana, té necessària-
ment un caràcter multinivell de les instituacions i a més implica actors de tot tipus. Per 
tal que les polítiques de sostenibilitat assoleixin el seu màxim potencial transformador 
cal que siguin adoptades per tota la ciutadania, el que només serà possible amb la 
seva implicació profunda en el procés. 

La participació ciutadana en les polítiques de sostenibilitat és la capacitat d’inclusió 
de la societat en la presa de decisions a qualsevol nivell. En aquest sentit és important 
la representació adequada de cadascuna de les parts implicades en els processos de 
participació als barris, amb les següents consideracions:

Cal desenvolupar nous mecanismes de consulta i de participació dels actors clau en 
les diferents fases del procés de decisió col·lectiu. Calen noves formes d’empodera-
ment dels ciutadans i graus de descentralització més elevats. Ara bé, més novedós no 
té per què significar siginifica més efectiu: totes les actuacions han d’estar encamina-
des a permetre la influència real de la ciutadania en la forma de planificar i implemen-
tar les polítiques de sostenibilitat.

En la mesura que, previsiblement, el debat i les decisions relatives a les polítiques de 
sostenibilitat generaran nous tipus de conflictes, també caldrà posar en marxa nous 
mecanismes per gestionar-los i resoldre’ls. La naturalesa del procés de decisió esde-
vindrà un element crucial per institucionalitzar la transició cap a la sostenibilitat. 

La capacitat institucional per gestionar aquesta transició es pot entendre en funció 
dels rols dels diferents actors en l’organització, la gestió i la participació en el procés 
continu a través del qual s’adopten, s’apliquen, es controlen, s’avaluen i es revisen les 
decisions col·lectives preses per la ciutadania i les institucions.
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Plans de referènciaPla d’inclusió social 2012 - 2015
Els efectes de la crisi estan afectant la qualitat de vida de les persones a Barcelona. 
L’increment de l’atur fa que moltes famílies que tradicionalment havien gaudit de 
rendes mitjanes ara tinguin problemes econòmics de forma quotidiana; cada cop 
son més els ciutadans que estan en risc d’exclusió social.

L’atur, amb una taxa del 18,2%, afecta amb força als joves amb taxes superiors al 30% 
i representa el principal problema de les famílies, el fracàs escolar, sovint relacionat 
amb la manca d’un entorn acollidor es manté alt. S’incrementa el nombre de perso-
nes que tenen problemes per pagar el seu habitatge o per accedir-ne a un de digne, 
amb 7.925 execucions hipotecàries a la província de Barcelona durant el 2010. Amb 
aquesta situació, de total excepcionalitat a la ciutat, creix la demanda d’ajuts i recur-
sos per obtenir aliments.

Una ciutat inclusiva també és aquella on estan plenament garantits els drets civils. 
La igualtat efectiva entre home i dona encara no és real, persisteixen les denúncies 
per discriminació per orientació sexual o per origen. Tot i que Barcelona és capda-
vantera en accessibilitat, encara hi ha barreres que impedeixen a les persones amb 
discapacitat viure de manera independent.

Davant d’aquesta situació l’Ajuntament ha augmentat recursos i inversions per lluitar 
contra l’exclusió social, però l’abast i la profunditat del problema queda lluny de la 
seva solució. Per una altra banda, les entitats de la societat civil que lluiten contra l’ex-
clusió social, tot promovent una ciutadania activa i responsable, han vist recentment 
una dràstica disminució dels seus ingressos públics, el que ha minvat les seves eines 
per donar una adequada resposta ciutadana al problema.

Per respondre a aquests reptes de forma global i integrada Barcelona va impulsar el 
Pla d’Inclusió Social 2012 – 2015, adoptat pel plenari municipal després d’un ampli 
procés participatiu. El pla preveu un desplegament compartit entre l’Ajuntament i 
la societat civil. El Pla aborda aquells aspectes més vinculats a la cohesió social i per 
tant vetlla perquè les persones amb menys oportunitats puguin incorporar-se al mer-
cat de treball, perquè les persones amb discapacitat tinguin el seu espai de dignitat, 
per vetllar per l’alimentació de tota la ciutadania, i en definitiva per elevar la qualitat 
de vida de tots els ciutadans de Barcelona. El pla incideix en les següents àrees amb 
uns objectius prioritaris:

SERVEIS SOCIALS, PERSONES. 
Millorar la qualitat de l’atenció i l’eficiència que presten els centres de serveis socials bàsics.

PERSONES VULNERABLES I EN SITUACIÓ DE POBRESA. 
Millorar els dispositius d’atenció a les situacions de pobresa extrema i de cobertura de les necessitats bàsiques 
d’alimentació i d’habitatge.

L’ajuntament de Barcelona realitza el desenvolupa-
ment del Pla d’inclusió a partir de diferents plans 
sectorials:

- Pla Municipal d’Infància
- Pla Municipal de Família
- Pla Municipal d’Adolescència i Joventut
- Pla Municipal per a la Gent Gran
- Pla de Salut de Barcelona
- Pla de Salut Comunitària de Barcelona
- Pla de Drogues
- Pla Municipal per a la Igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes
- Pla Municipal per al Col•lectiu LGBT 2010-2015 
(lèsbic, gai, bisexual i transsexual)
- Estratègia local amb el poble gitano
- Pla de Treball d’Immigració
- Pla d’Interculturalitat
- Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona
- Plans de Desenvolupament Comunitari



Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 4746 Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 4746

B
A

R
R

IS
 IN

C
LU

SI
U

S

AJUDA ALIMENTÀRIA. 
Incrementar els recursos i crear nous instruments i eines d’actuació en relació amb la distribució d’ajuda 
alimentària per a persones en situació de pobresa.

HABITATGE. 
Articular les mesures necessàries per augmentar el parc d’habitatge social a Barcelona d’acord amb les altres 
administracions i els agents econòmics i socials.

INSERCIÓ SOCIO LABORAL. 
Afavorir la inserció sòcio-laboral de col·lectius en risc d’exclusió (aturats de llarga durada, persones que han 
exercit la prostitució, persones amb discapacitat, persones que han patit drogodependències etc.).

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT.
Potenciar els serveis de suport a la família i d’atenció a la petita infància. Millorar les oportunitats de treball 
Juvenil a través de la formació i la informació, potenciar els serveis d’atenció als joves i incrementar la  seva 
presència en els esdeveniments culturals i de lleure de la ciutat.

GENT GRAN. 
Millorar els equipaments de proximitat adreçats a les persones grans tot potenciant els punts d’informació dels 
casals i promovent la participació de la gent gran en qualitat de promotors.

SALUT. 
Fomentar i vetllar per la salut de les persones, reduir desigualtats entre la ciutadania i contribuir a la cohesió 
social.

IGUALTAT. 
Promoure la igualtat entre homes i dones respectant la diferència, especialment la de les dones pertanyents als 
col·lectius més vulnerables.

IMMIGRACIÓ. 
Com l’arribada de persones immigrades ha baixat a la ciutat, les prioritats respecte d’aquest col·lectiu son la 
inclusió, la convivència o la interculturalitat en lloc de l’acollida.

DISCAPACITAT. 
Millorar l’autonomia i la independència de les persones amb discapacitat i promoure la correcta atenció 
d’aquestes persones entre els professionals dels diversos sectors municipals.

ESPORTS. 
Garantir el paper de cohesió, inclusió i igualtat social de l’esport.

CIUTADANIA. 
Promoure la ciutadania activa potenciant els diversos projectes d’acció comunitària i redefinint el model de 
participació social.
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Pla Director de Participació Ciutadana 2012 - 2015
Governança i coresponsabilitat són dos conceptes clau que fan referència a la 
millora de les formes de governar, d’implicar-se, de comunicar-se i de relacionar-se 
interactivament entre el Govern municipal i la ciutadania, per tal de bastir una de-
mocràcia participativa i inclusiva. El Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 
neix per la necessitat d’un instrument de planificació que orienti les polítiques de 
participació ciutadana en l’horitzó de l’any 2015 i serveixi per impulsar processos de 
millora que transformin les situacions anteriors detectades en la diagnosi.

El Pla Director d Participació Ciutadana es concep com una eina de definició i pro-
gramació de les polítiques de participació a la ciutat els propers anys, amb la impli-
cació dels agents polítics i socials de la ciutat. Les finalitats plasmades són:

-  Promoure la governança i la coresponsabilitat a partir de l’impuls a la democràcia representativa. 
Millorar la participació de la ciutadania en l’exercici del vot, com també en els mecanismes de comunicació i 
seguiment per part dels representants.

- Millorar la qualitat democràtica a la ciutat de Barcelona tot fomentant la participació de la ciutadania 
barcelonina en la gestió dels afers públics de la ciutat. Fomentar aquesta participació especialment en la 
definició, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques municipals mitjançant l’impuls d’espais d’infor-
mació, debat i consens que permetin millorar la convivència i construir conjuntament respostes als reptes de la 
ciutat.

- Consensuar entre tots els agents implicats (equip municipal, grups polítics, entitats i ciutadans) el concep-
te de participació ciutadana que orientarà l’actuació global de l’Administració i el Govern municipal i que es 
defineix en aquest Pla.

- Definir un model de participació estable, sostenible i accessible segons criteris d’interès ciutadà i uns 
criteris metodològics de participació d’acord amb les capacitats i les voluntats de l’estructura municipal, 
les entitats i la ciutadania, definint de comú acord els projectes estratègics més interessants.

- Avançar en el foment de la democràcia directa. Aprofundir i facilitar l’exercici dels mecanismes de demo-
cràcia directa que recullen tant la Carta Municipal com les Normes reguladores de la participació ciutadana.

- Regir, racionalitzar i millorar els òrgans, els processos i els mecanismes de participació impulsats per 
l’Ajuntament de Barcelona per tal de fer-los més inclusius, eficaços, coordinats i eficients.

- Recollir i impulsar el rol, l’organització i les línies de futur del Consell de Ciutat de Barcelona, a l’efecte 
de donar suport al desenvolupament del seu pla de treball vigent.

- Definir l’estructura organitzativa interna idònia per tirar endavant les mesures contingudes en el PDMPC i 
garantir-ne la coherència i la coordinació.

- Avançar en l’elaboració d’un sistema d’avaluació del funcionament dels òrgans, els processos i els meca-
nismes de participació que incorpori indicadors i metodologies d’avaluació, tal com recomana la Guia pràctica 
per a l’avaluació dels processos participatius i altres materials i estudis recollits per l’Observatori Internacional 
de la Democràcia Participativa (OIDP).

“El dret de la ciutadania a intervenir en els assumptes públics, a més de ser un 
element bàsic de la democràcia, està reconegut a la Declaració Universal de Drets 
Humans, a la Constitució espanyola, a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a les 
recomanacions del Consell d’Europa i a la Carta Municipal de Barcelona, entre moltes 
altres disposicions jurídiques.”
Font: Pla Director de Participació Ciutadana 2012 - 2015. 
Ajuntament de Barcelona

PRINCIPALS ASPECTES A MILLORAR
- Existència d’un elevat nombre i heterogeneïtat d’òrgans, processos i mecanismes de participació 
a la ciutat que en dificulta la coherència, l’ordenament i la simplificació, com també la mateixa 
participació d’entitats i ciutadans.
- Distància dels mecanismes de participació instituacionals amb la ciutadania
- Desconeixement per part de la ciutadania del seu teixit associatiu, de les possibilitats de participar, 
influir i implicar-se en la governança de la ciutat, més enllà dels drets reconeguts d’informació, 
suggeriment o queixa davant les institucions municipals.
- Optimització de tots els recursos disponibles en les fases previstes en els processos participatius –la 
informació, el debat o les deliberacions, el retorn de la informació i l’avaluació d’aquests processos.
- Augmentar i garantir la presència de la xarxa associativa de la ciutat en els diversos espais de 
participació.
- Promoure i potenciar la presència d’aquells grups socials que no acostumen a participar o que 
desconeixen les possibilitats de participació, com ara la gent més jove –especialment les persones 
de 16-24 anys– o les persones nouvingudes.

Font: Pla Director de Participació Ciutadana 2012 - 2015. 
Ajuntament de Barcelona
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Entre els aspectes que proposa el Pla destaca mesures per promoure una coordi-
nació més integrada i transversal de la participació a la ciutat. Per tal d’assolir-ho es 
proposa en primer lloc la cogherència global i coordinació conjunta dels espais de 
participació municipal a manera de xarxa. 

Per altra banda, es proposa també desenvolupar mesures de suport a l’accessibilitat 
universal així com cercar mesures de discriminació positiva per a les persones i els 
col·lectius menys implicats i amb menor presència en la democràcia participativa 
municipal.

Les fases dels processos de participació són les següents:
a) Fase d’informació i comunicació: s’informa el conjunt de la ciutadania afectada i 
se li comunica el contingut de la participació.
b) Fase d’aportacions ciutadanes: la ciutadania i les associacions poden formular les 
aportacions que creguin convenients.
c) Fase de devolució: l’Ajuntament dóna resposta a les aportacions ciutadanes.

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022
El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat és també un instrument de governança 
que la proposta d’inclusió de les supermançanes fa referència. A l’any 1995 l’Ajunta-
ment de Barcelona va aprovar l’adhesió a la Carta d’Aalborg. Amb aquesta decisió, el 
Govern local es va implicar en treballar d’acord amb els principis del desenvolupa-
ment sostenible i era el primer pas per dotar la ciutat d’una Agenda 21 Local.

La primera Agenda 21 de Barcelona 2002- 2012 va marcar el full de ruta de la ciutat 
amb més de 800 organitzacions implicades. Aquesta xarxa de signants ha treballat 
per assolir els objectius comuns amb un seguit d’iniciatibes transfromadores dutes 
a terme per les mateixes empreses, associacions cíviques i professionals, sindicats, 
fundacions, universitats, escoles i diferents àmbits i districtes de l’Adiminstració local.

Passats aquest deu anys, es presenta com a continuïtat El Compromís Ciutadà per la Soste-
nibilitat 2012- 2022, com a document que plasma les eves línies d’acció a través de 10 
objectius com a resposta els nous reptes que el nostre temps imposa. El document 
ha estat elaborat i consensuat gràcies a diverses aportacions sorgides de convenci-
ons de signants i procesos participatius associats. Els objectius són els següents:

1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat.
2. Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi.
3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència 
4. Ciutat eficient, productiva i d’emisions zero: de la Barceloa tecnològica a la Barcelona intel·ligent.
5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.
6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.
7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.

LÍNIES DE TREBALL PLA DIRECTOR PARTICIPACIÓ CIUTADANA BCN 

Línia 1. 
Millorar la qualitat democràtica, sensibilitzant el con-
junt de la ciutadanía sobre les polítiques participati-

ves promogudes per l’Ajuntament de Barcelona.

Línia 2. 
Impulsar la democràcia representativa i la democrà-

cia directa.

Línia 3. 
Racionalitzar i estructurar els òrgans de participació 

de la ciutat. 
Estructura i instruments de coordinació.

Línia 4. 
Millorar la gestió de la política de participació. 

Organització municipal, qualitat dels espais i proces-
sos participatius.

Línia 5. 
Reforçar la presència de la xarxa associativa en els 

espais de participació.
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8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economía que s’hi fona-
menti.
9. Educació i acció ciutadana: de al conscienciació a la corresponsabilització amb coneixement de causa.
10 Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global.

La implantació de supermançanes és una iniciativa transformadora de la ciutat. Les 
propostes d’ordenació urbana i reorganització de la mobilitat encaixen amb els ob-
jectius abans esmentats. Des del punt de vista de la inclusió social, la proposta d’im-
plantació de supermançanes pilot, representa una oportunitat per la col·laboració i 
participació del conjunt de signants del compromís a través dels programes d’actua-
ció que es desenvolupin en aquests àmbits pilot.

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Procés de participació
CONSENS CIUTADÀ
Com a part del procés d’implantació de les supermançanes es proposa la realitza-
ció dels corresponents consultes i tallers de participació ciutadana conforme el que 
s’estableix en el nou Pla de Participació a Barcelona. Alguns dels temes principals que 
caldràn del consens amb el conjunt dels veïns, entitats i agents implicats en el procés 
d’implantació són: 
- La reorganització dels usos i funcions a l’espai públic de la supermançana lligats a la 
mobilitat, l’aparcament i actuacions al carrer.
- Com a part de la prova pilot, es proposa el tancament del trànsit rodat els caps de 
setmana per tal de donar lloc a d’altres usos a l’espai públic. S’estima la participació 
del conjunt d’associacions i entitats interesades en la programació d’aquestes activi-
tats temporals.
- Es requerirà el consens relacionat amb el funcionament de les noves àrees de proxi-
mitat per la distribució urbana amb el gremi de transportistes i el gremi de comerci-
ants dins de l’àmbit.
- Consens pel programa ide monitoratge d’habitatges amb les comunitats de veïns i 
les entitats gestores implicades.
- Es proopsa que els actes participatius siguin accessibles (audiodescripció, LSC, 
transcripció en pantalla) incorporant també anells magnètics a les sales d’actes1.

COMUNICACIÓ
El procés d’implantació requereix d’una campanya de comunicació adient al tipus 
d’actuacions previstes. Es proposa fer-ne servir dels mitjans de comunciació tradi-
cionals afegint-hi les xarxes socials. Es destaca la difusió de les diferents actuacions 
a desenvolupar i les etapes o fases d’implantació així com també l’indicació de les 
actuacions en curt termini a través de comunicats per correu postal i en cadascun dels 
portals dels edificis.

WEB LOCAL 
Es proposa la creació i de l’Open Data a escala de barri. Es tracta de desenvolupar 
com a prova pilot, la monitorització de dades i la seva consulta oberta a través d’una 
web local. Algunes d’aquestes dades que es proposen són:
- Parc total d’habitatge amb règim de protecció vigent.
- Oferta d’habitatges i locals comercials de lloguer disponibles
- Activitats econòmiques
- Serveis i empreses ecològiques
- Edificis residencials amb requeriments d’accessibilitat
- Itineraris per persones amb discapacitat
- Associacions i voluntariat existent al barri

1 L’anell magnètic és un sistema d’emissió que permet que el so emès arribi directament a les pròtesis auditives de les 
persones amb discapacitat auditiva que l’utilitzen.

Propostes d’actuació
àmbit pilot

Les accions que envolten aquest objectiu es plasmen en tres aspectes: el 
procés de participació, el suport a programes d’inclusió social i un programa 

d’activitats al carrer que fomenti la relació i cohesió del barri.
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Accessibilitat universal
Es proposen un seguit d’actuacions per tal de garantir l’accessibilitat dins de les 
supermançanes pilot. Algunes d’aquestes propostes es podran dur a terme entre el 
2014 i 2015, i d’altres requeriran de la seva continuitat a llarg termini.
 
MOBILITAT2

Pel que respecta a la mobilitat, cal garantir que el barri millora la seva accessibilitat 
ala resta de la ciutat per tenir al seu abast una millora del servei de transport públic 
(índex d’accessibilitat global, veure plànols següent pagina) i així promoure l’ús de 
xarxes de transport més sostenibles. Per altra banda, les següents mesures:
 -Plataformes automatitzades i espais reservats al transport públic.
- Increment de les reserves d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
- Semáfors i cruïlles amb sensors acústics
- Aplicacions mòbils que facilitin la mobilitat
- Camins escolars amb seguretat i autonomia per a tothom.

ESPAI PÚBLIC
Pel que respecta a l’espai públic, es proposa implementar els criteris de disseny de la 
supermançana on s’especifica que les intervies siguin en plataforma única i les vore-
res en carrers de xarxa bàsica siguin de més de 1,8 metres d’amplada (pas lliure).
- Voreres al mateix nivell del carrer: plataforma única
- Mobiliari urbà funcional i accessible
- Ordenació dels vehicles perquè no barrin el pas
- Terrasses de bars i restaurants sense obstacles i ben alineades
- Àrees de jos infantils per a tothom
- Disseny d’itineraris de natura adaptats

HABITATGES
- Accessos sense esglaons i instal·lacions d’ascensors per a persones amb mobilitat 
reduïda.
- Elements de gestió de l’habitatge a l’abast de tothom: intèrfons, interruptors, bústi-
es i altre mobiliari.
- Implantació dispositius que afavoreixin la vida independent i millorin l’autonomia
personal.

2 Veure l’apartat “Barris a velocitat humana” d’aquest document on s’especifiquen les actuacions sobre l’aparcament, les 
xarxes de mobilitat i les reformes a l’espai públic.

Exemple de Secció amb plataforma única en intervíes de supermançana.
Font: BCNecologia

Jocs infantils inclusius per a nens amb discapacitat motora.
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menys de 35 min

35 a 40 min

40 a 45 min

45 a 50 min

50 a 60 min

més de 60 min

Temps mig d’accés

Index d’accessibilitat global (IAG) Xarxa actual de referència. 

Font: MCRIT- BCNecologia

Index d’accessibilitat global  (IAG) Escenari amb Xarxa Ortogonal d’Autobusos . 

Font: MCRIT - BCNecologia

Millora de l’accessibilitat a la ciutat en transport públic.

Amb la xarxa d’autobusos actual, hi ha un 43% de la població que té un 
Índex d’accessibilitat global de menys de 40 minuts.

Amb la nova xarxa ortogonal, considerant una velocitat mitja de 13,5km/h 
i una freqüència de 4 minuts, el 67% de la població de la ciutat tindria en 
autobús la totalitat del municipi a menys de 40 minuts. 
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Estudi d’accessibilitat àmbit supermançanes OCT 2013 Consorci d’Habitatge BCN

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’estudi realitzat pel Consorci d’habitatge BCN

L’estudi estima que  hi han 120 edificis accessibles que compten amb ascensor dins de l’àmbit on resideixen 4.723 
habitants (42,7% del total de la població de l’àmbit); 44 edificis que no tenen ascensor però que tenen l’espai per 

poder adaptar-ho afecta a 1.621 habitants (14,7%);  63 edificis no tenen ascensor i tampoc compten amb espai per 
adaptar-ho, afecten a 1.357 habitants (12,3%) i finalment  106 edificis  han quedat sense dades registrades que 

sumen 771 habitants (6,9%).
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Campanyes de sensibilització
INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES EN PERILL D’EXCLUSIÓ
- Contractació responsable: incorporació de clàusules socials en els contractes realitzats des de l’Administració
- Responsabilitat social empresarial en l’àmbit social i mediambiental per part dels agents econòmics.
- Compromís i coresponsabilitat social del teixit empresarial
- Promoció i foment d’entorns laborals inclusius.

FAMÍLIA I GENT GRAN
- Atenció a la gent gran que viu sola, especialment amb menys autonomia.
- Programació d’activitats infantils per a tota la família.
- Programes de respir com a millora de les condicions de vida dels cuidadors.

RESIDUS, ALIMENTACIÓ I CONSUM RESPONSABLE
- Programa contra el malbaratament d’aliments
- Programa de compostatge públic i privat
- Programa per la reutilització

ENERGIA I HÀBITAT SOSTENIBLE
- Programa de monitorització d’un edifici d’habitatges
- Millora dels tancaments de les llars i criteris de rehabilitació
- Consells per una gestió més eficient del consum energètic (comerços, habitatges i administració).

AIGUA
- Reducció de la demanda a través de la promoció de mesures d’estalvi a les llars, comerços i edificis de l’ad-
minsitració.
- Tallers en escoles i centres cívics. 

MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC
- Itineraris per persones amb mobilitat reduïda
- Tancament de les supermançanes els caps de setmana 
- Ús de la bicicleta de forma resposable i segura
- Programa de monitorització dels fluxos de vianants, vehicles i bicicletes, així com de les condicions d’habita-
bilitat.

BIODIVERSITAT
- Programa pel foment de l’avifuana a través del monitoratge de fauna en diversos punts de la supermançana 
vinculat a les escoles i centres de recerca.
- Promoure la cura dels animals de companyia i la seva utilitat amb teràpies per persones amb discapacitat.
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REFERENTS CULTURALS I HISTÒRICS
Promoció de l’art al carrer a través 

d’activitats culturals (representacions tea-
trals, projeccions de películ·les i exposició 

de pintures) així com també d’activitats 
participatives dirigides als veïns i ciutadans.

REFERENTS HISTÒRICS
Aprofitament de les noves tecnologies per  recrear els referents del barri de caràcter 
patromonial i de crònica  urbana.
Font: HANGAR  / Districte de Les Corts.

Programa d’activitats al carrer
Com a part de les actuacions al llarg del mandat vigent es proposa la programació 
d’activitats al carrer com a usos temporals de l’espai públic. Aquestes activitats es 
poden realitzar al voltant dels simulacres de tancament de les supermançanes al 
trànsit motoritzat els caps de setmana. L‘objectiu d’aquesta inciativa és per un banda, 
motivar la transformació temporal de l’espai públic i per altra fomentar els vincles 
entre els ciutadans i les entitats asociatives implicades en el procés de participació.
 
La proposta consisteix en la programació d’activitats les quals estinguin organitzades 
a partir d’una temàtica per mes. Les temàtiques es desglosen en els quatre grups 
que es detalles a continuació.

FOMENT DELS REFERENTS HISTÒRICS I CULTURALS
Es tracta d’activitats que facin referencia sobre la història del barri a través d’exposici-
ons de fotografies i recorreguts pels antics camins i edificis emblemàtics. Alguns dels 
referenst històrics més rellevants del barri de Maternitat i Sant Ramon són:
- Les masies i el mon rural 
- La transició del verd rural al verd o públic

Fites importants al llarg del any:
27 MARÇ Dia mundial del Teatre
23 AVRIL Sant Jordi - Dia del LLibre
18 MAIG Dia mundial dels Museus
21 JUNY Dia internacional de la Música
OCTUBRE Festa Major del Districte

FOMENT DELS ESTILS DE VIDA SOSTENIBLE
En aquest cas, es tracta d’organitzar activitats que permetin sensibilitzar als ciutadans 
sobre la importància d’adquirir hàbits sostenibles a la vida cotidiana. Dins d’aquest 
marc temàtic es proposen sobretot tallers de reparació d’objectes, mercats d’inter-
canvi, exposicions sobre millores de consum hídric i energètic a la llar, entre d’altres.
- Habitat (consum energètic, d’aigua)
- RRR residus (reducció, reciclatge i reutilització)
- Mobilitat

Fites importants al llarg del any:
14 FEBRER Dia internacional de l’Energia
22 MARÇ Dia internacional de la Biodiversitat
5 JUNY Dia Internacional del mediambient
22 SETEMBRE Dia internacional de la Mobilitat 



Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 5756

B
A

R
R

IS
 IN

C
LU

SI
U

S

CONSUM RESPONSABLE
Programació d’activitats comercials de productes de proximitat i ecològics a l’espai públic 
per tal de promoure estils de vida més sostenibles.

CONVIVÈNCIA I URBANITAT
Flexibilitzar l’ocupació de l’espai públic per tal de desenvolupar activitats recreatives vin-
culades al joc, ja bé sigui de caràcter infantil, de destressa, o bé esportiu.

FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL I LES ACTIVITATS DEL TERCER SECTOR
Les activitats al voltant de la convivència estàn orientades principalment a l’ocupació 
de l’espai públic (coexistència entre les xarxes de mobilitat) i a la promoció de l’asso-
ciacionsime dins del barri. En aquest cas, es proposa l’organització de trobades de 
l’associacions locals així com també de vincular d’altres programes d’inclusió social 
que es portin a terme dins del Districte. Uns exemples són el Pla d’Usos dels Temps 
o bé el Programa d’assitència telmàtica a persones amb alguna discapacitat.

Fites importants al llarg del any:
1 GENER Dia mundial de la pau
11 JULIOL Dia mundial de la població
30 JULIOL Dia mundial de l’amistat
1 OCTUBRE Dia de les persones grans
17 OCTUBRE Dia contra la pobresa i l’exclusió social
20 NOVEMBRE Dia del nen
3 DESEMBRE Dia de les persones amb discapacitat
5 DESEMBRE Dia dels voluntaris
20 DESEMBRE Dia de la solidaritat humana

FOMENT DE L’ECONOMÍA VERDA
Aquesta temàtica té com a objectiu promoure l’activitat econòmica a escala local a 
través de fires d’alimentació i venda de productes “km0”. Dins d’aquesta temàtica 
es proposa programar trobades d’emprenedoria que puguin estar vinculades amb 
l’àmbit univeristari i empreses de sectors actius (tecnologies de la informació, energi-
es renovables, reutilització de materials, turisme sostenible, etc.).  

Fites importants al llarg del any:
1 MAIG Dia dels treballadors
17 MAIG Dia mundial d’internet
12 AGOST Dia mundial de la juventut
16 OCTUBRE Dia mundial de l’alimentació

ENITTAS I PROGRAMES A LA CIUTAT VINCULANTS
- Associació de veïns Maternitat i Sant Ramon
- Circorts
- Programa prevenció del malbaratament alimentari
- Programa usos del temps

ESPAIS POTENCIALS PER LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS:
-Jardins Josep Goday i Casals
-Jardins Bacardi
-Plaça de les Ceràmiques
-Ambit Carrer Benavent / Felipe de Paz
-Centre Cívic Joan Oliver
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ESPAIS POTENCIALS PEL DESENVOLUPAMENT 

D’ACTIVITATS PROGRAMADES ALS CAPS DE SETMANA

ACTIVITAT ECONÒMICA 

LOCALS BUITS

USOS EXISTENTS A L’ESPAI PÚBLIC 
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Un barri a velocitat humana representa la incorporació de mesures que permeten 
pacificar l’ambient urbà de tal forma que el grau d’habitabilitat sigui més afavoridor 
per l’estada i la relació dels veïns a l’espai públic.  La biodiversitat i el verd urbà són 
catalitzadors d’un barri a velocitat humana, ja que té present els cicles de la natura 
dins de la ciutat. La incorporació de vegetació amb una gestió eficient, permet con-
solidar la infraestructura del verd i fomentar  la capacitat d’observació, contemplació 
i silenci dins de l’entorn urbà.

Per altra banda, la velocitat humana també be donada per la introducció d’estils de 
vida basat en el consum responsable i en l’adquisició de productes de menor im-
pacte ambiental ja ben sigui per la seva fabricació o bé pel consum energètic que 
suposa el seu ús. 

Els objectius estratègics per assolir un barri a velocitat humana a través de la im-
plantació de supermançanes són: la reorganització eficient de la mobilitat, millorar 
l’habitabilitat de l’espai públic i fomentar la biodiversitat urbana. 

MODEL DE MOBILITAT EFICIENT
La supermançana planteja la reorganització de les xarxes de mobilitat i l’eficiència 
bé donada per què segrega els fluxos dins de la trama urbana en funció dels reque-
riments d’espai i velocitat.  La pacificació del trànsit rodat i el foment dels despla-
çaments en xarxes alternatives al cotxe permetran retornar el caràcter cívic a l’espai 
públic. 

L’HABITABILITAT A L’ESPAI PÚBLIC
El grau d’habitabilitat d’un carrer bé donat a partir de les condicions físiques, 
ambientals i urbanístiques que determinen el nivell d’ergonomia, confort i atracció 
que proporciona a les persones que l’utilitzen. La supermançana permet millorar 
les variables que incideixen sobre l’habitabilitat a través de la disminució de soroll i 
contaminació degut a la pacificació del trànsit, de la reforma de carrers que permet 
garantir l’accessibilitat i del reforç del verd urbà que ajuda a la millora del confort i 
paisatge urbà.

BIODIVERSITAT URBANA
El reforç de la infraestructura del verd urbà dins de la supermançana ajuda a la 
creació de nous microhàbitats i d’eixos de connexió en els tres nivells.  L’elecció 
adequada de les espècies i la seva distribució contribueixen a l’increment de la 
biodiversitat a la ciutat. 

Barri a velocitat 
humana
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Carrer Rambla del Brasil. Font: www.panoramio.com
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Pla de Mobilitat Urbana Sostenible a Barcelona
Actualment la ciutat de Barcelona es troba en procés d’elaboració del seu nou Pla 
de Mobilitat Urbana 2013-2018 (PMU), que substituirà al Pla anterior 2006-2012. Els 
objectius estratègics que planteja són els següents:

MOBILITAT SEGURA 
Reduir l’accidentalitat. Millorar la seguretat viària i el respecte entre els 
usuaris i usuàries dels diferents modes de transport (sostenibilitat vital).

MOBILITAT SOSTENIBLE
Reduir els perjudicis de la mobilitat sobre el medi ambient. Optimitzar la 
gestió de la mobilitat i la utilització dels recursos (sostenibilitat ecològi-
ca) i optimització del rendiment de l’espai per mobilitat.

MOBILITAT EQUITATIVA
Promoure la cohesió social. Distribuir equitativament els béns, serveis 
i oportunitats entre la població (sostenibilitat sociocultural). Garantir el 
dret a la mobilitat. Millorar la qualitat de vida.

MOBILITAT EFICIENT
Reduir la congestió. Ordenar eficientment el territori i les activitats que 
s’hi desenvolupen (sostenibilitat econòmica). 

Per tal d’aconseguir el màxim compliment d’aquests objectius es planteja una re-
organització de la ciutat basada principalment en una millora de l’eficiència de les 
xarxes de mobilitat. El context en què es desenvoluparà aquesta reorganització és 
el model urbanístic basat en la configuració en Supermançanes: un viari bàsic més 
eficient, pel qual hi circularà, a més del vehicle privat, una xarxa de transport públic 
en superfície més organitzada (la xarxa ortogonal d’autobusos). 

Aquest viari bàsic articularà i delimitarà les noves cèl·lules urbanes, que contindran 
una xarxa de carrers interiors pacificats amb circulació preferent de vianants i bi-
cicletes: els interiors de Supermançana. D’aquesta manera es preveu reciclar els 
carrers perquè tornin a ser espais de relació i intercanvi, sense que això representi 
una minva de la funcionalitat i l’organització urbana, millorant la qualitat de vida als 
nostres barris, democratitzant l’ús de l’espai públic i promovent formes de moure’s 
més sostenibles.

El present projecte de supermançanes pilot constitueix la peça inicial d’aquesta 
transformació i reorganització de la mobilitat urbana a escala de barri, oferint un 
primer convit al diàleg entre l’espai públic i el ciutadà.    

Ciclistes circulant per un carrer de zona 30 a la ciutat de Barcelona. Font: BCNecologia.

Plans de referència
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Pla del Verd Urbà i Biodiversitat Urbana de Barcelona 
El Pla Estratègic del Verd Urbà de Barcelona estableix un seguit d’objectius per tal 
d’augmentar la xarxa verda de la ciutat per tal d’assolir els beneficis ambientals i 
ecològics.

OBJECTIUS DEL PLA 
1 Conservar el patrimoni natural de la ciutat
2 Planificar el verd urbà cercant la connectivitat i una distribució equitativa.
3 Dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis ambientals i integrant criteris a favor de la biodi-
versitat.
4 Crear nous espais per a la natura i incrementar la presència de verd i la biodiversitat.
5 Gestionar els parcs i jardins i la resta d’espais verds amb criteris d’eficiència i sostenibilitat i a favor de la 
biodiversitat.
6 Preservar i posar en valor el patrimoni cultural, especialment en els jardins històrics.
7 Augmentar el coneixement per a la gestió i la conservació del verd i de la biodiversitat.
8 Difondre el coneixement del verd i de la biodiversitat i els seus valors, potenciant la formació.
9 Fomentar les zones verdes com a espais per a la salut i el gaudi i promoure la implicació ciutadana en la seva 
creació i en la conservació de la biodiversitat.
10 Enfortir el lideratge municipal, el treball en xarxa i el compromís en la conservació del verd i de la biodiver-
sitat.

La implantació de supermançanes tindrà un seguit d’aportacions al compliment de 
alguns d’aquests objectius, dels quals es destaquen les següents:

2.3 Desplegar el projecte de xarxa de corredors verds
Desenvolupar el projecte de corredors verds urbans com a eixos bàsics de la
infraestructura ecològica de Barcelona. 
Desplegar la xarxa de corredors verds urbans que enllaci els espais naturals de Collserola i el litoral amb els es-
pais verds existents en la trama urbana. Per avançar en aquest desplegament, es parteix de l’Estudi de definició 
dels corredors verds de Barcelona, del qual cal prioritzar els trams de corredors en funció de la seva viabilitat 
sobre el territori. Continuar treballant en la divulgació del concepte de corredors verds i els seus beneficis, a 
partir de l’exemplificació d’un tram de carrer.

3.2 Permeabilitzar sòl en l’espai públic
Augmentar la superfície de sòl permeable en l’espai públic i en els espais verds. Les actuacions a realitzar per 
millorar la permeabilitat del sòl corresponen tant a la fase de projecte com a petites actuacions en espais verds 
i espai públic ja consolidats. 
En aquest sentit es proposa, entre altres coses: determinar una superfície màxima de sòl impermeabilitzat en 
els espais verds de nova creació (excepte als jardins sobrecoberta), i també en l’espai públic urbà, a través de 
les recomanacions de la Carta del Verd i de la Biodiversitat; promoure la reconversió de paviments imperme-
ables en permeables en els espais verds ja consolidats (especialment a Montjuïc, on hi ha molts vials asfaltats 
en desús); avançar en el coneixement i l’aplicació de paviments permeables en zones verdes i espai públic; fer 
escocells correguts en carrers amples de nova urbanització i en carrers ja existents. 

Corredors verds urbans de Barcelona. 
Pla Estratègic del Verd Urbà i la Biodiversitat. Ajuntament Barcelona 2011 

Plans de referència
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3.3 Diversificar les espècies d’arbrat viari
Incrementar la diversitat de l’arbrat viari de Barcelona treballant perquè les espècies no superin el 15% del 
total a fi de millorar-ne la viabilitat i els serveis ambientals
Continuar amb el programa de substitució d’espècies d’arbrat viari: revisar les existents actualment, detectar 
les que presenten problemes d’adaptació i buscar alternatives raonables. Fer una planificació de les espècies a 
plantar a la ciutat de Barcelona en l’àmbit de barri, treballant carrer per carrer.

4.2 Crear nous espais verds públics a la ciutat
Dotar la ciutat de un major nombre d’espais verds públics.
Augmentar la superfície verda de la ciutat d’acord amb el planejament urbanístic vigent en cada moment i 
aprofitant les transformacions previstes a la ciutat i els Plans Especials previstos a diferents barris de la ciutat

4.6 Potenciar el verd en cobertes, terrats, façanes i patis
Incrementar la superfície verda de Barcelona mitjançant l’enjardinament de terrats i patis, i el foment i la 
construcció de cobertes i murs verds, en l’àmbit municipal
Crear una base de dades on s’inventariïn les cobertes i els murs verds existents, amb totes les seves característi-
ques, i fer-ne el seguiment.
Enverdir els edificis municipals en façanes i mitgeres, en cobertes verdes, en patis i a l’interior. Executar 
almenys una coberta verda en edificis municipals en cada un dels deu districtes de la ciutat.

Representació del sistema urbà amb els aspectes del seu metabolisme que més relació tenen amb el verd i biodiver-
sitat, i les funcions que fa la infraestructura ecològica. 
Pla Estartègic del Verd Urbà. Ajuntament de Barcelona 2012 
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Reorganització de les xarxes de mobilitat
XARXA DEL VEHICLE PRIVAT

Actualment, la jerarquia viària ens indica que l’àmbit compta amb vials i connexions 
d’importància, tant de connexió entre Districtes: Avinguda de Madrid, Travessera de 
Les Corts, i Gran Via de Carles III - Ronda del Mig; com de conexió local: C. de la Riera 
Blanca, i C. d’Arizala . Tots els vials estan oberts completament al trànsit de pas.

ACTUACIONS 2014- 2015 
(FASE 1)

Pacificació del trànsit
Es proposa restringir la velocitat i invertir el sentit de circulació en determinats trams 
de carrer, per eliminar el trànsit de pas de les intervies (limitades a 30 km/h) i evitar 
llargs recorreguts en una mateixa direcció que propiciïn un augment de la velocitat. 
S’inverteix el sentit de circulació en els següents trams de via: 
- C/Emèrita Augusta
- C/Contxita Supervia

ACTUACIONS ESCENARI HORITZÒ 
(FASE 2 I 3)

Sistemes de control d’accés
El procés de tancament al trànsit de pas dels carrers que configuren les intervies. 
Aquestes actuacions es duen a terme instal·lant punts de control d’accés, mitjançant 
càmeres sancionadores i/o pilones retràctils. La supermançana es configura a partir 
d’una nova disposició d’entrades i circuits interiors pel pas de residents, càrrega i 
descàrrega de mercaderies, vehicles d’emergència i altres serveis.

Es limita la velocitat de les intervies a 10 km/h i es restringeix el pas mitjançant pilo-
nes retràctils (o càmeres de control) a: C. Compte de Güell (passada la intersecció 
amb C. Pahissa), C. de Benavent (inici de tram), i C. Comandante Benítez (passada la 
intersecció amb C. de Contxita Supervia). En el moment que es realitzin les reformes 
de carrers en plataforma única, es reserven 3 m d’ample pel pas de vehicles de ser-
veis, veïns i emergències, en un sol sentit. En aquest punt, es recomana augmentar la 
proporció de verd i de mobiliari urbà de la via, per facilitar la relació de les persones.

Propostes d’actuació 
àmbit pilot

JERARQUÍA VIÀRIA
Situació actual

JERARQUÍA VIÀRIA
Fase 3 Supermançanes
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NOVA XARXA ORTOGONAL D’AUTOBUSOS. PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE A BARCELONA
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XARXA ORTOGONAL AUTOBUSOS

La xarxa de Tranport públic a làmbit de les supermançanes pilot la configuren la Xar-
xa d’autobusos de Transport de Barcelona i la Xarxa de Metro de Ferrocarrils Metro-
politans, ambdós de TMB.

Pel que fa a la Xarxa d’autobusos, les línies 15, 54 i 75 flanquegen l’àmbit pel nord 
-oest d’anada (Trav. de Les Corts - Riera Blanca) i pel sud-est de tornada (Av. Madrid 
- Av. Carles III), on conflueixen amb la 43, 70 i 72, que discorren de nord a sud; al seu 
temps, la 50 i la D20 creuen l’àmbit pel C. Arizala, per salvar la discontinuitat en sentit 
Llobregat de l’eix del C. de Sants en aquest punt.

Pel que fa al Metro, l’àmbit queda cobert per les estacions properes de Badal i Coll-
blanc de la línia 5 i de Les Corts de la línia 3.

ACTUACIONS 2014 - 2015 
(FASE 1)

Durant la Fase 1 d’implantació de les supermançanes pilot, esta previst que  s’implan-
tin progressivament les Etapes II i III de la Xarxa Ortogonal d’autobusos. Es preveu 
que a la Tardor del 2013, la implementació dels eixos V3, H8 i H10, ambdós darrers 
flanquejant l’àmbit pel nord (Trav. de Les Corts) i pel sud (Av. de Madrid - C. Berlín) 
respectivament, comportin la supressió de les línies 15 i 43; alliberant els vials de 
C. Comandante Benítez i Conxita Supervia del trànsit pesat de vehicles bus. També 
se suprimiria la línia 72 per la implantació de la V3, i les línies 70 i 73 es fusionarien 
conformant la D60.

Com a part de les actuacions pilot es proposa la reubicació d’algunes parades de bus 
per tal de millorar els recorreguts peatonals en els intercanviadors de línies. Per altra 
banda, es proposa també la instal·lació de registre d’aforaments de vehicles, busos, 
bicicletes i persones al voltant de la cruïlla dels carrers Travessera de Les Corts i Gran 
Via Carles III. En aquesta cruïlla es proposa com a prova pilot, la instal·lació d’una 
nova parada de bus que incorpori les TIC’s en el seu funcionament (veure apartat de 
propostes smart city pàg 50 d’aquest document). 

ACTUACIONS ESCENARI HORITZÒ

L’Etapa III d’implantació de la Xarxa Ortogonal no influeix dins l’àmbit de les super-
mançanes pilot. En quant a la integració de la resta d’eixos de la Xarxa Ortogonal en 
la seva darrera etapa, aquesta suposaria la supresió de les següents línies de l’àmbit: 
54, 59, i 75, mentre que s’integraria la V1 flanquejant l’àmbit per l’oest, discurrint pel 
C. de la Riera Blanca. 
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100%

0%

45%

55%

Xarxa bici existent 
Xarxa bici proposta

F1 - contrasentit segregat

Població <300m xarxa
Població >300m xarxa

Límit supermançana 

Itinerari bici en coexistència(puntejat)

F2 - contrasentit segregat
F3 - coexistència 2 sentits
Punts ancoratge existents
Punts ancoratge proposats

SITUACIÓ ACTUAL SUPERMANÇANES

XARXA DE BICICLETA

Actualment l’àmbit pilot compta amb un carril bicicleta que transcorre sobre el 
passeig central de la Gran Via de Carles III, itinerari que continua fins a la Gran Via 
de les Corts Catalanes i que ve a morir en el moment que Carles III se soterra per 
passar la Av. Diagonal. Amb aquest itinerari perimetral un 45% de la població de 
l’àmbit (SM 04I) queda coberta per la xarxa, i el 65% restant no en té accés.

Pel que fa a la dotació d’aparcament en superfície, aquests s’ubiquen principalment 
als voltants de Travessera de les Corts, amb tan sols 112 places (8,5 places per cada 
1.000 habitants) i un 32% de la població  a menys de 100m d’un aparcabicis.  

ACTUACIONS 2014 - 2015
(FASE 1)
Ampliació de la xarxa bàsica de bicicletes Av. Madrid - Berlín / Trav. de les Corts: 
possibilitat de creació d’un carril bus-bici en sentit de circulació de l’autobús en 
ambdós eixos (un d’anada i l’altre de tornada). Requeriments: Ampliació en almenys 
1m el carril bus existent. Formació als conductors de les línies afectades (TMB).

Conversió dels carres interiors de l’àmbit a zona 30. Amb la reducció de velocitat de 
la via es facilita la marxa en bicicleta (en el sentit de circulació dels vehicles).  Inici 
d’implantació de la xarxa bici secundària (carrers interiors de Supermançana). 

- Eix Maria Barrientos - Felipe de Paz: Cohabitació amb vehicles sentit Besòs, i contrasentit 
segregat (només amb pintura) banda muntanya (eliminació aparcament)
- C. Regent Mendieta (continuació): Cohabitació amb vehicles sentit Llobregat, i contra-
sentit segregat (només amb pintura) banda mar (eliminació aparcament).

Es proposa l’augment de la dotació d’aparcabicis en 9 punts més (84 places) entre 
el nou eix ciclista en contrasentit i l’Av. Madrid.  Per altra banda, es proposa promou-
re també la creació de places d’aparacament de bicicletes als aparcaments fóra de 
calçada i l’habilitació de locals inactius per a aparcabicis, per tal de dotar la ciutat i 
el barri de possibilitats d’aparcar la bicicleta amb la major seguretat. 

ACTUACIONS ESCENARI HORITZÓ
(FASES 2 I 3)
Implantació generalitzada de la xarxa bici secundària pels carrers interiors de Super-
mançana (proposta en plataforma única), amb la possibilitat del pas de bicicletes en 
ambdós sentits de circulació en tots els carrers (vial de serveis). 

Des de la fase 1, amb les primeres actuacions d’implantació de la nova xarxa de bi-
cicletes (bàsica i secundària), tots els residents de l’àmbit pilot es trobaran a menys 
de 300m de la xarxa. El 97% dels residents, a més, tindrà un aparcabicis a menys de 
100m del seu domicili.
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Xarxa bici existent 
Xarxa bici proposta

F1 - contrasentit segregat

Població <300m xarxa
Població >300m xarxa

Límit supermançana 

Itinerari bici en coexistència(puntejat)

F1 - coexistència zona 30
Punts ancoratge existents
Punts ancoratge proposats
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Aparcament de vehicles
L’aparcament dins de l’àmbit pilot de supermançanes es caracteritza per tenir una 
important oferta de places de veïns fora de calçada.  Segons les dades de l’ajunta-
ment, actualment a l’àmbit hi ha un total de 4.477 vehicles censats. L’oferta actual és 
de 487 places en calçada i 2.850 places fora de calçada dels quals un 16% correspo-
nen a aparcaments públics.

El model de supermançanes estableix mesures disuasòries a l’utilització del vehi-
cle privat i l’alliberació de l’espai públic de l’ocupació per l’aparcament. Per assolir 
aquests objectous s’estableix una reorganització de les places en calçada, l’elimina-
ció d’algunes d’aquestes i la previsió de dotació necesària fora de calçada. A conti-
nuació s’especifiquen les actuacions proposades a desenvolupar en aquest mandat i 
les que es proposen realitzar en un escenari d’horitzó a mig i llarg termini.

ACTUACIONS 2013 - 2015
(FASE 1)

Reordenació de les places en calçada
Es proposa que totes les places en la xarxa bàsica (sempre que no siguin de càrrega i descàrrega, de minusvàlids 
o reservades) passen a ser d’àrea blava. Les places de les vies interiors passen a ser d’àrea verda preferent. A partir 
d’aquesta fase, en els aparcaments fora de calçada es proposen places de bicicleta, en nombre equivalent a el 
10% de les places de vehicles. 

Per exemple, en l’aparcament de la supermançana 04H, de 200 places, es proposen 20 places per a bicicletes. 
Sempre que sigui possible, aquestes places no s’implantaran en detriment de les places de vehicles privats.
A la parcel·la no construïda existent en la cruïlla dels carrers Felipe de Paz i Benavent es proposa eliminar totes 
les places d’aparcament per tal d’alliberar i convertir-ho en un nou espai d’estada atractor dins de l’àmbit pilot. 

ACTUACIONS ESCENARI HORITZÒ
(FASES 1 I 2)

Reordenació de les places en calçada i augment de l’oferta fora de calçada
Al llarg de la segona fase es proposa que les places que no s’eliminen a la parcel·la del carrer Benavent passin 
a àrea verda exclusiva, i també es preveu que en aquesta fase s’implantin places de vehicle elèctric i places de 
temps màxim 15 minuts.

En la tercera fase també es proposa eliminar un considerable nombre de places en calçada, en trams no tant prio-
ritaris com els de la fase anterior. En la parcel·la no construïda existent en la cruïlla dels carrers Felipe de Paz i Be-
navent es proposa la construcció d’un aparcament subterrani de 276 places per tal d’assolir un major superàvit.

OFERTA DE PLACES (5.127)
63 Càrrega i descàrrega
5 Minusvalids
11 Reservat
102 Àrea blava
306 Àrea verda
755 Ap fora de calçada públic
3.885 Ap fora de calçada privat

ELIMINACIÓ PLACES (224)
Àrea verda preferent (113)
5 C/ d’Arizala 
7 C/ Regent Mendieta.
23 C/Felipe de Paz 
49 C/ Benavent
29 Solar C/Benavent
Àrea blava (100)
100 Solar C/Benavent
Càrrega i descàrrega (4)
4 C/Felipe de Paz
Reservat (7)
7 C/Felipe de Paz

OFERTA DE PLACES (4.961)
55 Càrrega i descàrrega
5 Minusvalids
11 Reservat
63 Àrea blava
187 Àrea verda

755 Ap fora de calçada 
públic
3.885 Ap fora de calçada 
privat

FASE 1 
(2014 - 2015)

SITUACIÓ ACTUAL

ELIMINACIÓ PLACES (117)
Àrea verda (94)
22 C/ Emérita Augusta
6 C/ María Barrientos. 
17 C/Comandante Benítez

Càrrega i descàrrega (10)
3 C/Benavent
4 C/ María Barrientos 
3 C/ Emérita Augusta. 

OFERTA DE PLACES (4.906)
44 Càrrega i descàrrega
5 Minusvalids
11 Reservat
54 Àrea blava
40 Àrea verda
77 Àrea verda exclusiva
19 Temps màx 15min
16 Vehicle elèctric

755 Ap fora de calçada 
públic
3.885 Ap fora de calçada 
privat

NOVES PLACES (62)
Àrea verda exclusiva (31)
C/Comte de Güell

Temps màxim 15min (19)
C/ Comte de Güell
C/ Comandante Benitez
Passatge Felipe de Paz
Travessera de les Corts
C/ d’Arizala

Vehicle elèctric (12)
C/ Comte Güell 
C/ Comandant Benítez
Passatge Felipe de Paz
Travessera de les Corts.
C/ d’Arizala

FASE 1 
(MIG TERMINI)

ELIMINACIÓ PLACES (60)
Àrea verda (43)
5 C/ Regent Mendieta 
23 C/Comte de Güell. 
15 C/ Emérita Augusta.

Càrrega i descàrrega (17)
3 C/Felipe de Paz, 
2 C/ Emérita Augusta. 
12 C/María Barrientos 

OFERTA DE PLACES (5.049)
27 Càrrega i descàrrega
5 Minusvalids
4 Reservat
54 Àrea blava
8 Àrea verda exclusiva
19 Temps màx 15 min
16 Vehicle elèctric

1.031 Ap fora de calçada 
públic
3.885 Ap fora de calçada 
privat 

NOVES PLACES (4)
Àrea verda exclusiva (4)
4 C/Conxita Supervía 

FASE 3 
(LLARG TERMINI)
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APARCAMENT 
Situació actual

Aparcament públics, municipals, públics privats i de veïns municipals

Aparcament per a minusvàlids

Càrrega i descàrrega

Àrea blava
Àrea verda
Aparcament reservat

Aparcament de veïns
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APARCAMENT 
Actuacions 2014 - 2015 

(Fase 1)

Proposta d’aparcament públics, 
municipals, públics privats i de veïns 

Aparcament públics, municipals, públics 
privats i de veïns municipals

Vehicle elèctric

Aparcament per a minusvàlids

Càrrega i descàrrega

Temps màxim de 15 minuts

Àrea blava
Àrea verda exclusiva
Aparcament reservat

Aparcament de veïns

Aparcament eliminat
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APARCAMENT 
Actuacions escenari horitzò

(Fase 3) 

Proposta d’aparcament públics, 
municipals, públics privats i de veïns 

Aparcament públics, municipals, públics 
privats i de veïns municipals

Vehicle elèctric

Aparcament per a minusvàlids

Càrrega i descàrrega

Temps màxim de 15 minuts

Àrea blava
Àrea verda exclusiva
Aparcament reservat

Aparcament de veïns

Aparcament eliminat
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Places de càrrega i descàrrega amb finestra horària
Menys de 30 activitats per ha
de 30 a 50 activitats per ha
de 50 a 80 activitats per ha
Més de 80 activitats per ha

Distribució urbana
Actualment l’àmbit de supermançanes compta amb un total de 25 places en calçada de 
càrrega i descàrrega distribuits principalment en els carrers  propers a l’Avinguda de Ma-
drid. En aquests moments s’estima un total de 333 activitats econòmiques de les quals es 
sumen un total de 3.025 operacions setmanals de càrrega i descàrrega.

El model de supermançanes planteja la reorganització d’aquestes operacions a través 
d’àrees de proximitat amb l’objectiu de reduir la circulació de transportistes en els carrers 
interiors de supermançana i reduir la fricció amb el vehicle privat en xarxa bàsica. Aquestes 
àrees estaran controlades per semàfors amb detectors de presència integrats que acti-
varan un temporitzador.  El temps de permanència del vehicles es gestiona a través d’un 
semàfor per així poder generar rotació de les places. Es recomana que els treballadors de 
control de l’àrees OTA i policies municipals responsables de tràfic siguin els qui portin el 
control d’ús d’aquestes places i pendre mesures persuasives en cada cas. 

La informació de l’ocupació de les places s’ofereix mitjançant uns panells informatius ubi-
cats en la xarxa bàsica que a temps real informaran de quantes places estaran disponibles 
i així ajudar a incrementar l’eficiència logística als transportistes. 

ACTUACIONS 2014- 2015
(FASE 1)
Es proposa com a primera actuació a l’àmbit pilot la implantació de tres àrees de proximi-
tat en els carrers Regent Mendieta, Benavent i Conxita Supervía, de manera que cobreixin 
la major part de l’àmbit pilot i a la vegada que es trobin properes a les illes amb major 
densitat d’activitats econòmiques. 

Les del carrer Regent Mendieta es proposen la ubicació on actualment hi ha places de 
zona verda, les del carrer Benavent a places de  càrrega i descàrrega i les de Conxita Su-
pervía a places de zona blava. Les places de càrrega i descàrrega existents tindran com a 
funció donar suport a les àrees de proximitat per facilitar la transició dels operadors d’un 
sistema a l’altre. 

ACTUACIONS ESCENARI HORITZÒ
(FASES 2 I 3)
A la darrera fase del mandat, es proposa com a model de distribució urbana, la cons-
trucció d’un Centre de Distribució Urbana (CDU) a llarg termini.  D’acord amb les da-
des actuals d’activitats econòmiques dins de l’àmbit pilot, s’estima un total de 3.025 
operacions i 630 palets.  Es proposa afegir aquest centre d’operacions logístiques 
dins del projecte de nou aparcament soterrat al solar entre els carrers Felipe de Paz i 
Benavent. 

Es proposa que el CDU sigui integrat al projece d’aparcament soterrani proposat al 
carrer Benavent amb la possibilitat d’accés des de xarax bàsica en el carrer de Tra-
vessera de Les Corts. S’estima que el CDU requerirà al voltant d’uns 500m2.

SITUACIÓ ACTUAL

SUPERMANÇANES

Places de càrrega i descàrrega 
amb finestra horària

Menys de 30 activitats per ha
de 30 a 50 activitats per ha
de 50 a 80 activitats per ha
Més de 80 activitats per ha

Àrea de proximitatCentre de Distribució Urbana (CDU)

Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)

Cobertura dels CDU (500 metres)

Panel informatiu 
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Places de càrrega i descàrrega amb finestra horària

< 30 activitats per ha
30 a 50 activitats per ha
50 a 80 activitats per ha
> 80 activitats per ha

Àrea de proximitat

Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)

DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES
Actuacions  2013 - 2015 

(Fase 1)
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Reformes a l’espai públic
El model de supermançana té com a objectiu alliberar l’espai públic de les funci-
ons destinades a la mobilitat motoritzada per tal de donar lloc a usos destinats al 
contacte i relació de les persones. Les pautes de transformació de l’espai públic es 
basen sobretot en millorar les condicions d’habitabilitat així com també crear nous 
espais d’estada i relació. 

Per altra banda, s’estableix com a pauta d’ordenació de l’espai públic que les 
seccions d’intervies siguin en plataforma única per tal de garantir l’accessibilitat i 
permetre una millor ordenació de l’arbrat viari. Per altra banda, s’estableix un ordre 
de prioritat a cadascun dels trams de carrer en funció del paper que juguen en la 
connexió d’activitat. Aquest ordre de prioritat permet donar una jerarquía global 
d’actuació.

ACTUACIONS 2014 - 2015
(FASE 1)
En els darrers anys, al Barri de Maternitat i Sant Ramon s’han donat lloc un seguit 
d’intervencions a l’espai públic que han millorat l’accessibilitat dels carrers. Tal és 
el cas dels carrers Felipe de Paz, Maria Barrientos, Pintor Pahissa i Regent Mendie-
ta, aquesta última rehabilitada recentement. No obstant, encara manca d’un espai 
neuràlgic a escala de barri. 

Dona`t a que aquest àmbit compta amb carrers de recent reforma es proposen 
dos tipus d’intervencions: transformació total de la secció del carrer1, i anivella-
ment de calçades. Es proposa el Carrer de Benavent com a secció nova en aquest 
mandat.  

El segon tipus d’intervenció és l’anivellament de les calçades, això vol dir, que la 
secció es converteix en plataforma ùnica sense tenir que enderrocar voreres. El 
criteri s’aplica sobretot en els carrers que hagin tingut alguna reforma recent o 
bé siguin carrers interior de supermançana sense un paper de connexió entre els 
barris.

ACTUACIONS ESCENARI HORITZÒ
(FASES 2 I 3)
De cara a la transformació dels carrers a mig i llarg termini es proposa com a sec-
ció nova el carrer Comandante Benitez. Es proposa l’anivellament de les calçades 
dels carrers Contxita Supervia, Comte Güell i Pintor Pahissa, per tal de garantir la 
plataforma única en tots els trams interiors de supermançana.

1 Es contempla l’enderroc i substitució total del paviment amb la corresponen adaptació a les xarxes i 
infraestructures.

ORDRE DE PRIORITAT D’ACTUACIONS 
Prioritat 1 (eixos principals de connexió d’activitat)

Prioritat 2 (eixos importants a escala de barri)

Prioritat 3 

Prioritat 4

PROPOSTA ESPAI PÚBLIC PER CLASSIFICACIÓ D’ESPAI
Fase 3 Supermançanes

CALÇADES

VORERES < 5m

VORERES DE 5 A 10m

PASSEJOS I CARRERS PEATONALS

PLACES

PARCS, JARDINS I COBERTES VERDES
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REFORMES A L’ESPAI PÚBLICFASE 1 (2014 - 2015)
Seccions noves
-C/Benavent

Anivellament de calçades 
-C/Felipe de Paz
-C/Maria Barrientos 
-C/Emèrita Augusta
-C/Regent Mendieta

Nous espais d’estada
- Microurbanització Benavent
- Configuració de plaça Felipe de Paz

Nova plantació d’arbrat
- C/ Felipe de Paz
- Microurbanització Benavent

FASES 2 I 3 (ESCENARI HORITZÒ)
Seccions noves
-C/Comandante Benitez 

Anivellament de calçades 
-C/Comte de Güell 
-C/Contxita Supervia
-C/Pintor Pahissa 

Nova plantació d’arbrat
- C/ Maria Barrientos
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Infraestructura del verd urbà
Les millores proposades en l’espai públic en el que a verd urbà es refereix van 
enfocades a consolidar l’àrea d’estudi com un teixit verd integral, abordant les àrees 
a millorar detectades en el càlcul d’indicadors. Una de les manques detectades en 
aquesta estructura és el dèficit d’espais verds, aspecte de difícil solució a causa de 
la baixa disponibilitat d’espais de verd potencial a nivell de carrer. És per això que 
han d’explorar-se noves opcions d’incorporació de verd, dins de les quals es troba 
la implementació del verd en altura. En concret, les propostes bàsiques de reforma 
d’espai públic en l’àmbit de verd es focalitzen en les 4 següents actuacions:

- Microurbanització Carrer Benavent
- Mur verd Jardins Josep Goday i Casals
- Coberta verda ampliació centre civic Joan Oliver

MICROURBANITZACIÓ CARRER BENAVENT 

En concordança amb els objectius del Pla del Verd i Biodiversitat de Barcelona, es 
contempla la creació d’un nou espai verd en la intersecció dels carrers Benavent i 
Felipe de Paz. La creació d’aquest espai permetrà disminuir el dèficit d’espais verds 
de la zona, alhora de formar un conjunt verd amb els propers Jardins de Bacardi.

Superficie potencial: 1.768 m2

Preu unitari 200€/m2

MUR VERD JARDINS JOSEP GODAY I CASALS
L’existència de parets mitgeres entre edificis de diferents altures es presenta com 
una possibilitat d’incorporació de verd en el teixit urbà. Si bé la zona presenta nivells 
d’arbrat suficients, la creació d’un jardí vertical sempre es planteja com un element 
atractiu i diferenciador. 

A l’àrea adjacent als Jardins de Josep Goda i Casals es troba una edificació amb un 
mur que presenta potencial per a l’establiment d’un jardí vertical. Es tracta d’un edi-
fici d’habitatges de 10 plantes d’altura (31 metres) en la façana dels quals sud-est és 
factible la instal·lació d’aquest mur verd.

Superficie potencial: 252 m2

Preu unitari 500€/m2

Microurbanització Carrer Benavent
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COBERTA VERDA VINCULADA  A L’AMPLIACIÓ CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER 
“PERE QUART”
La futura reforma d’aquest equipament és compatible amb les següents intervenci-
ons:
•	 Coberta verda accessible
•	 Recollida d’aigua de pluja
•	 Plaques solars tèrmiques
La incorporació de verd en altura consolida la integració dels diferents nivells de 
verd a la ciutat. En altres països, el desenvolupament de cobertes verdes en els ter-
rats dels edificis és vist com una actuació necessària i beneficiosa en termes ener-
gètics, paisatgístics i ecològics. En països mediterranis en canvi, la incorporació 
d’aquestes estructures s’ha desenvolupat d’una manera gradual, malgrat comptar 
amb les condicions climàtiques idònies per al desenvolupament del verd a aquest 
nivell. La condició idònia per a la instal·lació d’una coberta verda és que aquesta es 
trobi situada en un edifici de titularitat pública, la qual cosa facilita la instal·lació i 
gestió d’aquest element verd. 

El projecte d’ampliació del centre cívic Joan Oliver es presenta com una oportuni-
tat per a la incorporació d’una coberta verda en el terrat d’aquest equipament. 

Superfície potencial: 1132.4 m2

Preu unitari 300€/m2

NOVA PLANTACIÓ ARBRAT VIARI
A l’hora d’analitzar l’estructura de l’arbrat viari i l’espai públic en general, es defineix 
un eix verd coincidint amb els carrers María Barrientos i Felipe de Paz. Aquests car-
rers constitueixen un eix consolidat, en el qual la majoria dels valors d’arbrat viari 
superen el criteri òptim. En aquests trams puntuals es planteja el reforçament de 
l’arbrat, com per exemple al carrer Felipe de Paz entre el passatge de Jaume Roig i 
el carrer d’Arizala.

Arbrat de gran port: 5

Preu unitari:  82€

Mur verd Jardins Josep Goday i Casals

Coberta verda ampliació centre civic Joan Oliver

1_ Sistema de plaques FV 1

2

3

4

5

2_Paret vegetal amb especies gripadores
(Ficus rupens, Bouganville, Vitis americana)

3_Menjadors per a ocells

4_Jardinera amb vores de gavió i especies per a 
papallones (Thymus, Sàlvia, Asteriscus Maritimus)

5_Saulò
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Objectius 
Barri sostenible Un barri sostenible és aquell que preveu la funcionalitat del seu metabolisme basat 

en l’autoeficiència dels fluxos energètics i el tancament dels cicles de matèria.  L’ob-
jecte d’un barri sostenible és per tant, reduir els impactes sobre l’atmosfera i els eco-
sistemes naturals produïts per l’actual model de gestió dels recursos a nivell urbà. 

En aquest sentit la monitorització dels paràmetres metabòlics és imprescindible per 
ajustar la gestió tenint en compte el factor humà i el factor geogràfic. Per tant, es 
proposen dos àmbits estratègics d’actuació: la gestió dels recursos locals i la gestió 
de la mobilitat i l’espai públic.

Gestió dels recursos locals
La gestió dels recursos locals significa establir un seguit d’estratègies que busquen 
el màxim aprofitament de l’aigua, l’energia i la reutilització dels residus sòlids gene-
rats dins de l’àmbit del barri, en aquest cas, les supermançanes pilot. 

GESTIÓ DE L’ENERGIA

L’objectiu es establir mesures que permetin l’autosuficiència energètica a través de la 
reducció del consum energètic i per la producció local d’energia renovable. Es plan-
tegen com a sectors potencials d’actuació a la ciutat, el sector residencial, el terciari i 
el de transport. 

-Monitorització energètica d’edificis de titularitat pública (habitatges i/o equipaments)
-Promoure la producció d’energia renovable a nivell local a través de l’habilitació de superfícies  de captació 
solar fotovoltaica i la captació solar tèrmica tant en els edificis com a l’espai públic.
-Millora de l’eficiència de l’enllumenat públic.
-Reducció de l’utilització del vehicle motoritzat.
-Promoció del vehicle elèctric, especialment la bicicleta elèctrica.
-Creació d’illes autosuficients en les quals s’incorporen aquestes mesures a manera de prova pilot i que servei-
xin de referència en l’aplicació de criteris en altres indrets de la ciutat.

GESTIÓ DE L’AIGUA

L’eficiència del cicle de l’aigua bé donada per dos aspectes rellevants, el primer 
l’optimització de la demanda d’aigua domèstica, comercial i pública i el segon, la 
substitució d’una part de la demanda d’aigua no potable procedent de l’àmbit urbà, 
mitjançant l’aprofitament de les aigües de pluja, grises, subterrànies. Una de les 
estratègies per assolir aquest objectiu a Barcelona és la reutilització dels recursos hí-
drics locals com és l’aigua de pluja i l’aqüífer. En els casos d’edificacions d’obra nova 
es recomana la aplicació de separació de xarxes de sanejament per tal d’aprofitar les 
aigües grises també per usos no potables a l’interior dels edificis (inodors).
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-Monitorització del consum hídric en edificis de titularitat pública (habitatges i/o equipaments)
-Reducció de la demanda d’aigua potable a través de campanyes de sensibilització i facilitació de reductors de 
cabal en els domicilis i establiments comercials.
-Captació i reutilització d’aigua de pluja en edificis de titularitat pública (habitatges i/o equipaments)
-Utilització del freàtic per usos no potables (neteja espai públic i rec d’espais verds).
-Promoció de la fiscalització de mesures d’estalvi hídric especialment en hotels, equipaments esportius i d’al-
tres activitats amb un elevat consum d’aigua. 
-Augment de la permeabilitat del sòl a través de pavimentació semipermeable en places i augment de zones 
permeables en espais verds.
-Sistemes de rec per gota a gota en espais verds.
 
GESTIÓ DELS RESIDUS

L’eficiència en la gestió de residus es basa en el tancament del cicle de materials, per 
tal d’assolir aquest objectiu cal aplicar un seguit de mesures lligades a la prevenció 
i reducció del consum de recursos, millorar la producció dels materials (estalvi de 
matèries primes i reutilització dels residus) i comptar amb un adequat sistema de re-
collida i valoració dels residus. Les estratègies d’actuació vinculades a la implantació 
de supermançanes respecte a la gestió de residus són les següents:

-Garantir la proximitat de la població a les deixalleries (punt verd) en menys de 600 metres de distància i la 
proximitat als punts de recollida de residus de fraccions selectiva i orgànica en menys de 300 metres.
-Dotació de compostadors comunitaris pel tancament del cicle d’una part de la generació de matèria orgànica.
-Utilització de materials de baixa emissivitat en els projectes de reforma urbana, especialment en l’elecció de 
paviments i mobiliari urbà.

ALIMENTACIÓ

Els ecosistemes urbans es carcateritzen per l’entrada i sortida de materials i energia 
per tal de donar funcionament a la vida urbana. Els aliments formen part del conjutn 
de bens de consum que entren al sistema per donar abast a les demandes de la 
població. Entenen que el sòl productiu és també un recurs local, l’eficiència vindrà 
associada en la capacitat d’incorporar cicles productius dins de la ciutat. Algunes de 
les pautes que es poden incloure en els procesos de transfromació cap a un escenari 
més sostenible són:

- Promoció d’espai comunitaris que permetin l’aprofitament dels terrats dels edificis per la creació d’horts 
urbans.
- Foment d’horts urbans públics que siguin de gestió públic- privat a través d’associacions, centres educatius i 
voluntariat.
-   Promoció del consum d’aliments kilòmetre cero a través de mercats temporals i d’incentius per a que siguin 
incorporats pel comerç local. 
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Gestió de la mobilitat i l’espai públic
Els territoris adquireixen un paper estratègic donat a la seva infraestructura destina-
da al desplaçament de persones i mercaderies.  L’eficiència relacionada amb la mo-
bilitat urbana té a veure amb la seva aportació al canvi climàtic degut a les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle cap a l’atmosfera.  

El model de mobilitat es defineix principalment pel repartiment modal  i la tecnolo-
gia aplicada en el parc vehicular. Per tant, el grau de sostenibilitat d’un barri des del 
punt de vista de la mobilitat estarà donat per l’aplicació de mesures dissuasòries del 
vehicle privat i la paulatina substitució dels combustibles fòssils per energies renova-
bles.

- Gestió del trànsit i fluxos a través de TIC’s
- Gestió intel·ligent de les operacions de càrrega i descàrrega
- Monitorització de les variables ambientals que determinen el grau d’habitabilitat a l’espai públic.
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Plans de referènciaPla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Bar-
celona 2011 - 2020 (PECQ)
L’any 2002, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla de millora energètica de Bar-
celona (PMEB), un document que ha estat el marc de referència en la política ener-
gètica de la ciutat en el període 2002-2010. El PECQ és un document que actualitza 
i posa al dia el PMEB amb actuacions més transversals i ambicioses que volen donar 
resposta al compromís de Barcelona en el marc del Pacte dels Alcaldes de la Unió 
Europea. 

Es tracta d’una eina de planificació estratègica que defineix les pautes i mesures mu-
nicipals a desenvolupar en el període 2011-2020, tant en matèria d’eficiència ener-
gètica com a de gestió de la demanda energètica o de generació d’energia amb 
fonts alternatives.  El PCEQ té com a principals objectius:

-Reduir l’augment del consum d’energia al municipi
-Reduir l’increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades
-Millorar la qualitat de l’aire a la ciutat, sobretot amb referència als contaminants NOx 
i partícules.
-Millorar la qualitat del subministrament energètic.

El PECQ consta de dos programes independents però complementaris: el Programa 
ciutat, en què es tracten tots els aspectes relacionats amb la demanda i el consum 
d’energia dels diferents sectors – domèstic, transport, indústria, comerç i serveis...-, i 
el Programa Municipal, on es tracten els aspectes que depenen únicament i directa 
de l’Ajuntament (els edificis públics, l’enllumenat, les flotes públiques i els serveis 
urbans).

El projecte de les supermançanes és una eina que permet aproximar-nos als objec-
tius definits al PECQ, sobretot pels avantatges que brinda a l’ús de sistemes de mo-
bilitat col·lectius i/o no motoritzats. La pacificació de les vies interiors permet crear 
espais lliures dels fums dels cotxes i per tant amb una millor qualitat de l’aire. A més, 
en aquestes vies és possible reduir els nivells lumínics, el que representa un estalvi 
energètic en l’enllumenat públic. 

Immissió mitjana anual de NO2 a Barcelona al’any 2008. 
Font: Agència d’nergia de Barcelona, Barcelona Regional i Ajuntament de Barcelona
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Projecte Barcelona ciutat intel·ligent
Un dels aspectes clau de la implantació de supermançanes és el seu paper dins de 
la incorporació de les noves teconologies en la gestió urbana. En aquests moments 
a la ciutat es desenvolupa el Projecte Barcelona Ciutat Intel·ligent1 per un equip 
d’empreses i d’institucions de recerca liderats per Abertis Telecom amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya i de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Des-
envolupament Regional - Una manera de fer Europa. 

Els objectius del projecte són:

1. Dissenyar i validar una plataforma de gestió de xarxa i dades sensorials que esde-
vingui un model de referència, i sigui adoptat per altres ciutats arreu del món.

2. Dissenyar i validar una xarxa de comunicacions de sensors que permeti la comuni-
cació d’una part important dels sensors desenvolupats a Catalunya.

3. Definir i validar un marc de referència basat en estàndards oberts, intentant defu-
gir de solucions propietàries.

4. Desenvolupar una plataforma que sigui totalment replicable amb aplicació tant 
per a grans ciutats, com per a petites i inclús per a zones metropolitanes.

5. Estudiar, implementar i validar els models de servei i de negoci adients per a l’op-
timització de la gestió ciutadana.

El projecte contempla com principals accions el disseny, desenvolupament i valida-
ció de la plataforma de gestió de xarxa i dades sensorials. Per tal d’aconsseguri-ho 
proposa la creació d’una xarxa de sensors (sistema “multi tecnologia” i “multiplatafor-
ma”).  El projecte es centra en els següents aspectes:

- Especificar l’estructura de dades i els protocols d’aplicació que facilitin les comuni-
cacions concentrador – repetidor. 
- Especificar un (o diversos) sistemes de comunicacions Wireless Sensor Networks 
(WSN) per rebre la informació dels sensors fins al concentrador, amb els elements 
que cada tecnologia consideri.
- Integració de qualsevol altra plataforma de sensors a través dels protocols WSN i 
Wide Area Metwork (WAN).
- Desenvolupament d’una prova de concepte de la plataforma que inclourà el des-
plegament dels sistemes desenvolupats i que interactuaran amb infraestructures de 
sensors ja existents i d’altres addicionals que s’hi podran afegir.

1	http://smartbarcelona.cat/

Programes a Barcelona relacionats amb l’aplicació de TIC’s
Font: www.bcn.cat Ajuntament de Barcelona
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Pla d’enllumenat públic

El Pla Director d’Il·luminació marca les pautes i projectes concrets per tal d’aconse-
guir un equilibri entre l’ordre funcional i l’ordre estètic de l’enllumenat, optimitzant 
al màxim l’eficiència dels sistemes lumínics i amb la màxima cura ambiental en 
cadascun dels models d’il·luminació que es proposen. 

El PDI BCN tracta principalment 3 aspectes:

-Il·luminació en pla vertical en aquells edificis que, per diferents motius, formen part 
de l’imaginari arquitectònic i espacial que han aportat valors a Barcelona.

-Il·luminació amb prioritat pel vianant, que ara guanya tot el protagonisme enfront 
del trànsit, mitjançant la tecnologia adequada, els valors lumínics mínims i les 
uniformitats adequades. Es proposa l’ús de LED’s que ofereix llum blanca de gran 
qualitat de reproducció cromàtica.

-Optimització energètica de l’enllumenat mitjançant el la implantació d’un sistema 
dinàmic d’encesa i apagada, la substitució de les fonts lumíniques més ineficients 
(vapor de mercuri), adequació dels nivells lumínics, incorporar règim de reducció 
nocturna i ajustos en règim de funcionament.

També pretén incorporar tecnologies que potenciïn el concepte d’smart lighting i la 
seva participació en les aplicacions s’mart city i intel·ligència funcional. 
El PDI BCN fa un tractament específic a certes zones i espais de la ciutat que per la 
seva activitat requereixen d’un estudi i propostes particulars: itineraris culturals, ei-
xos comercials, espais públics de lleure, corredors verds, mobilitat sostenible, nuclis 
de nova centralitat.

Durant la fase d’implementació de les supermançanes cal tenir en compte totes 
les indicacions i recomanacions que inclou el PDI BCN. A les vies interiors a les SM 
caldrà reduir els nivells lumínics i en aquelles zones en que es prevegi una remo-
delació integral de l’espai públic caldrà realitzar una renovació del seu enllumenat, 
sobretoen aquells casos en que estigui obsolet i antiquat.

Espais i recorreguts singulars d’enllumenat.
Font: Pla d’enllumenat públic.  Ajuntament de Barcelona
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Propostes d’actuació 
àmbit pilot

Es proposa com a part de les actuacions al voltant de la implantació de supermança-
nes una sèrie de projectes de caràcter smart a través dels quals es pugui incorporar 
millores a la gestió urbana. Els projectes es formulen amb la intensió de agrupar el 
màxim possible les propostes per tal d’assolir un recull de dades i conslusions útils 
pel posterior trasllat a la resta de la ciutat. 

Illa intel·ligent (1)
Es proposa incorporar la monitorització energètica d’un edifici d’habitatges. En 
aquest cas, es proposa que sigui un edifici d’habitatges de protecció oficial localit-
zat al carrer Benavent i Travessera de Les Corts. En aquesta mateixa illa, a partir de 
les actuacions en la microrubanització d’espais verds es podràn incloure també la 
monitorització de variables. 

Carrer intel·ligent (2)
El carrer de Benavent es configura com l’escenari ideal per aquest cas pilot per la 
incorporacio dels criteris d’ordenació de l’espai públic basats en l’habitabilitat i la 
salut. Donat a que serà un de les actuacions amb secció nova es poden incorporar 
criteris constructius, de plantació d’arbrat i de monitorització de variables com deci-
bels, immissions, temperatura de l’aire, radiació solar i humitat.

Crüilla intel·ligent (3)
La intersecció dels carrers de Travessera de Les Corts i la Gran Via Carles III repre-
senta un punt conflictiu des del punt de vista de la mobilitat. És per això que des 
del Districte amb l’acord de l’Ajuntament de Barcelona, es proposa la instal·lació de 
sensors per tal de registar l’aforament de vehicles, afegint les bicicletes i persones.
En aquesta cruïlla es proposa també incoporar un nou diseny de marquesina que 
inclogui noves funcions i serveis al ciutadà.

Elements urbans @
Per últim, es proposen un sèrie d’elements urbans que incorporen mesures d’efici-
ència energètica, com és el cas de l’enllumenat públic o bé la producció d’energia 
in situ. Per altra banda, es proposen també aquells elements necessaris en la millora 
de la mobilitat i dels serveis urbans.



Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 8786

B
A

R
R

I S
O

ST
E

N
IB

LE



Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 8988 Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 8988

B
A

R
R

I S
O

ST
E

N
IB

LE

MONITORITZACIÓ ENERGÈTICA D’HABITATGES
62 vivendes
100€/vivenda

MILLORAR EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS HABITATGES
en les vivendes més ineficients
Cost en funció de l’actuació que es dugui a terme

PRODUCCIÓ ENERGÉTICA A PARTIR D’ENERGIA SOLAR
Producció elèctrica: 100 m2 de panell fotovoltaic  (mur verd-solar)
700€/m2

GESTIÓ ENERGIA: 76.200 €*
* No inclou les actuacions d’eficiència energètica

Illa intel·ligent
Es proposa com una de les actuacions pilot de la supermançana, la creació d’una 
illa intel·ligent. S’entenc com a illa intel·ligent, la plasmació del model de gestió de 
recursos sotenible (aigua, energia i residus) per una banda, y per altre,  la del foment 
de les relacions interveïnals que fomentin la cohesió social dins del barri.  L’objectiu 
es que els usuaris poden gaudir de les mateixes condicions de confort utilitzant una 
quantitat menor de recursos. 

DADES GENERALS

SUPERFICIE 6.837 m2

HABITATGES 151

HABITANTS 236

LOCALS 272

CONSUM ENERGÈTIC
46,7% demanda de calor 

(calefacció i ACS)
53,3% resta d’usos (Il·luminació, 

electrodoméstics, cuina)

1.429,8 MWh/any1

667,7 MWh/any

762,1 MWh/any

CONSUM D’AIGUA
% Demanda d’aigua no potable

% Demanda d’aigua potable

28,6 m3/dia1

7,8 m3/dia
20,8 m3/dia

GENERACIÓ MO 7,6 kg/família

1Aquests valors son una aproximació calculada a partir de ratis teòrics i característiques bàsiques dels edificis. Per conèixer 
amb més detall el consum hídric i energètic dels edificis és necessari realitzar una monitorització dels habitatges.

L’illa intel·ligent en el cas pilot de Les Corts inclou les següents propostes d’actuació: 
-Monitorització energètica d’habitatges
-Millora de l’eficiència energètica dels habitatges
-Producció energètica (solar i tèrmica) 
-Mesures d’estalvi hídric 
-Campanya de sensibilització 
-Compostadors públics

Vista a vol d’ocell de la illa  intel·ligent: T.de les Corts, C/Benavent, C/d’Arizala, C/Felipe de Paz



Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 8988

B
A

R
R

I S
O

ST
E

N
IB

LE

Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 8988

PROPOSTES GESTIÓ DE L’ENERGIA

MONITORITZACIÓ ENERGÈTICA D’HABITATGES
Es proposa realitzar un monitoratge dels 62 habitatges de protecció oficial de la illa. 
Aquest monitoratge consisteix en instaŀlar comptadors inteŀligents en cada un dels 
habitatges per poder obtenir en tot instant el seu consum elèctric i de gas natural. 
El cost aproximat dels comptadors inteŀligents és de 100 €/habitatge. En una fase 
posterior es proposa expandir aquesta monitorització a totes els habitatges de la 
illa. A partir d’aquesta monitorització es podran detectar els habitatges de major 
consum energètic. En aquests habitatges serà necessari realitzar una auditoria 
energètica per determinar les seves potencialitats de millora energètica.

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS HABITATGES
A posteriori es realitzaran vàries actuacions per tal de millorar l’eficiència energètica 
d’aquests habitatges (renovació de finestres, renovació de la façana, substitució 
de l’enllumenat...). Aquestes actuacions es definiran en funció de les condicions 
particulars de cada habitatge, de tal forma que es pugui maximitzar l’estalvi energètic 
al menor cost possible. Gràcies a la monitoratge es podrà avaluar quin és l’estalvi 
aconseguit per cada una de les actuacions.
El cost econòmic dependrà de l’actuació que es dugui a terme i de l’estat actual 
de l’edifici. En termes orientatius es poden utilitzar els següents ratis per m2 de 
superfície rehabilitada:

Actuació Cost inversió (€/m²)

Aïllament d'envolupant 34

Aïllament de coberta 17

Millora de buits d'envolupant 27

Proteccions solars passives 11

Reduccions de les infiltracions de l'aire 2,5

Aïllament de canonades 16

Caldera de condensació/ Baixa temperatura 14

Equips de fred eficients 13

Caldera centralitzada eficient 6,5

Reducció del cabal de dutxes i aixetes 0,35

Millora de l'eficiència en iŀluminació 1

Canvi d'electrodomèstics 14

Canvi de vitroceràmica per inducció 5,5

Proposta illa intel·ligent entre els carrers: Benavent, Travessera de Les Corts, Felipe de Paz i Arizala.
Font: Elaboració propia a partir d’una imatge googlemaps.

Superfície potencial per la captació solar fotovoltaica. Font: Elaboració propia a partir d’una 
imatge googlemaps.
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PRODUCCIÓ ENERGÈTICA  A PARTIR D’ENERGIA SOLAR
Per tal d’assolir un major nivell d’autosuficiència energètica es proposa generar part 
de l’electricitat consumida a la illa a partir de panells solars fotovoltaics. Aquests pa-
nells poden ubicar-se en les cobertes dels edificis o bé en indrets de l’espai públic 
amb bones condicions d’assolejament. 

En aquest sentit es proposa utilitzar la part superior d’un mur verd per instaŀlar un total 
de 100 m2 de panells solars fotovoltaics, amb el que s’aconseguiria una producció 
elèctrica d’uns 25 MWh/any (equivalent al consum dels elements comuns de l’edifi-
ci: iŀluminació de l’escala, ascensors i sala de rentadores). El cost del panell és d’uns 
700€/m2, per tant la inversió necessària és de 70.000 €.

PROPOSTES GESTIÓ DE L’AIGUA

ACTUACIONS 2014 - 2015

Instal·lació de comptadors per monitoritzar els consums d’aigua.
Es proposa la instal·lació de comptadors tant de potable com de no potable, i tant en 
l’àmbit privat com en el públic. Els que controlen l’aigua potable seran controlats per 
l’entitat subministradora del servei, Aigües de Barcelona, i els que registren el consum 
de l’aigua no potable (de pluja, grisa i freàtica).

Campanyes de sensibilització
Els objectius d’una campanya se sensibilització serien en primer lloc, sensibilitzar a la 
població sobre l’ús eficient de l’aigua; en segon lloc, informar-la sobre les tecnologies 
d’estalvi d’aigua; i en tercer lloc, generalitzar l’ús d’aquestes tecnologies.
Als inquilins se’ls informa dels elements instal·lats, les condicions d’ús, i els avantatges 
que aporten, tant econòmiques com ambientals, i amb l’entrega de claus als com-
pradors es pot proporcionar una guia d’estalvi d’aigua en les llars, convidant-los a 
adoptar hàbits que permetin reduir el consum d’aigua. Es poden col·locar elements 
identificatius en cada habitatge que indiquin l’existència de mecanismes d’estalvi.

Mesures d’estalvi hídric
Reguladors de pressió
serveixen per garantir la pressió adequada en cada alçada o nivell topogràfic d’entra-
da de l’aigua als edificis. L’aigua potable ha de sortir amb una pressió màxima de 2,5 
kg/cm2 durant tots els mesos de l’any en cada habitatge o en els pisos més alts dels 
edificis amb diverses plantes.

Mecanismes per aixetes i dutxes
els reductors de cabal son sistemes que permeten regular o reduir el cabal d’aigua, 
de manera que per a una pressió de 2,5 kg/cm2, les aixetes tinguin un cabal màxim 
de 8 l/min i les dutxes un de 10 l/min. A més d’aquests, les aixetes d’ús públic poden 
disposar de temporitzadors o altres mecanismes de tancament automàtic que dosifi-
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quen el consum d’aigua limitant les descàrregues a un màxim de 0,5 l d’aigua per ús.

Aprofitament d’aigua freàtica per a usos públics
El sistema de reg dels jardins Bacardi es troba quasi-connectat a la xarxa que distribu-
eix l’aigua freàtica extreta en el pou del Doctor Dolsa, amb un cabal concessionat de 
30.000 m3/any segons dades de l’Ajuntament de Barcelona. Aquests jardins es poden 
doncs regar sense dificultats amb aigua freàtica.

Adopció de tecnologies de reg de baix consum
Degoteig i sensors d’humitat del sòl.

ACTUACIONS ESCENARI HORITZÓ

Aprofitament d’aigües pluvials i/o d’aigües grises en equipaments públics i hotels de 
nova construcció
Les aigües pluvials recollides en teulades, després d’un tractament mecànic, s’em-
magatzemen per a ser usades pel reg d’espais verds de la pròpia instal·lació o per la 
neteja. Caldrà construir, a més dels dispositius de captació, tractament i emmagatze-
matge, una xarxa de distribució pròpia senyalitzada al llarg del seu recorregut i en els 
punts de sortida, per evitar creuaments i connexions amb l’aigua potable.

Les aigües grises (provinents de dutxes i rentamans), després d’un tractament físi-
co-químic, seran usades per a les descàrregues dels inodors. Les instal•lacions de 
tractament es poden ubicar en el soterrani, i han d’existir dues xarxes de distribució 
específiques: la que recull l’aigua grisa i la condueix al tractament, i la que un cop 
tractada la condueix als dipòsits dels inodors. En ambdós casos les xarxes han d’estar 
convenientment senyalitzades per evitar creuaments i connexions amb la xarxa d’ai-
gua potable.

PROPOSTES GESTIÓ DE RESIDUS

Respecte a la gestió de residus, es proposa la instal·lació de compostadors comunita-
ris públics en el nou espai verd com a part de les equipacions. Per veure més detalls, 
a l’apartat d’elements urbans, s’especifiquen els altres punts de compostadors que es 
proposen dins de  l’àmbit de supermançanes pilot.
En el cas de l’illa intel·ligent, es tractaria de promoure aquest punt de compostatge 
comunitari amb el seguiment d’ús i manteniment per part d’alguna associació local i 
amb el suport del Districte.
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MONITORITZACIÓ FLUXOS DE TRÀFIC
aforament vehicles, bicicletes, transport públic. 4 punts de mesurament

MONITORITZACIÓ AMBIENTAL
qualitat de l’aire, nivells sonors. 1 punt de mesurament

INSTAL·LACIÓ XARXA DE SENSORS
 ~1.000 €

Cruïlla intel·ligent
Es proposa com una de les actuacions pilot de la supermançana, la integracció de un 
programa de monitorització dels fluxos de tràfic i de lla qualitat de l’aire en les cruïlles. 
Es tracta d’una plataforma basada  en la tecnologia OTA (over the air provisioning), 
formada per una xarxa (network) de sensors connectats amb wireless a un router de 
referència que emmagatzema i transmet les dades recollits a un servidor d’elaboració  
central (cloud). 
Els sensors de monitorització de les condicions de l’aire es  col·locaran en els fanals o 
en la part alta de les façanes, i es connecteran amb els llums. També es poden alimentar 
amb una petita cel·la fotovoltaica. Els sensors d’aforament, en canvi, s’encastaran en 
les calçades dels dos carrers que formen la cruïlla.  A més, la instal·lació d’aquest 
sistema de monitorització permetrà compartir l’informació amb els ciutadans, a través 
de mapes gràfics elaborats en temps real. La proposta inclou:

- Monitorització dels fluxos de tràfic (avans i després de l’intervenció)
- Monitorització de la qualitat de l’aire (avans i després de l’intervenció)

La xarxa de sensors de la cruïlla intel·ligent consta dels següents elements:

1. Sensors de tràfic encastats en la calçada dels 4 trams de carrer formant la cruïlla 
per mesurar l’aforament de vehicles i bicicletes que passen. 

Els sensors mesuren la variació del camp magnètic, a causa del transito d’un vehicle 
amunt. Per tant serà necessari col·locar un sensor en el centre de cada carril.

2. Dispositiu amb sensors per a la recollida de dades ambientals que utilitza diferents 
protocols de comunicació (ZigBee, Bluetooth i GPRS).

Algunes posibles tipologies de sensors  a integrar en aquest dispositiu son: 

-Temperatura: Sensor analògic  amb sortida de voltatge. Abast -40 ~ 125 ºC

-Humitat relativa: Sensor analògic  amb sortida de voltatge. Abast 0 ~ 100%

-Soroll: Micròfon. Abast 50 ~ 100 dBSPLA

-Contaminació: Sensors per a: NO2 i particules.  Abast: 350 ~ 10000ppm

3. Router multi-protocol per a l’entrada dels dades de la xarxa de sensors compatible 
amb els interfaces de radio:  WiFi 2.4GHz, WiFi 5GHz, 3G/GPRS, Bluetooth i ZigBee. 

El router recull tots els dades ambientals i la informació relativa a l’aforament de 
tràfic.

Vista a vol d’ocell de la cruïlla  intel·ligent: Travessera de les Corts / Gran Via Carles III
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Esquema de dislocació de la xarxa de sensors en la cruïlla

Configuració del sensor

Esquema de funcionament de la xarxa

Sistema de muntatge dels sensors de tràfic

Sensor  encastat en la calçada

Dislocació dels sensors ambientals

LLegenda:

Dislocació dels sensors d’aforament de tràfic

Router central de recollida dades

Àrea de cobertura sensors d’aforament persones
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MONITORITZACIÓ CONDICIONS MEDIAMBIENTALS 
2 punts de mesurament

MONITORITZACIÓ AFORAMENT DE VEHICLES 
2 punts d’aforament 

MONITORITZACIÓ AFORAMENT DE PERSONES
3 punts d’aforament

INSTAL·LACIÓ XARXA DE SENSORS
 ~5.000 €

Carrer intel·ligent
Es proposa com una de les actuacions pilot de la supermançana, la integracció de un programa de monitorització 
de les condicions de confort urbà i de l’aforament del carrer per als vianants i als cotxes. Es tracta d’una plataforma 
basada  en la tecnologia OTA (over the air provisioning), formada per una xarxa (network) de sensors connectats 
amb wireless a un router de referència que emmagatzema i transmet les dades recollits a un servidor d’elaboració  
central (cloud). 
Els sensors de control mediambiental es  col·locaran en correspondència de diferentes seccions del carrer, posats 
en els fanals i es connecteran amb els llums. També es poden alimentar amb una petita cel·la fotovoltaica. Els 
sensors d’aforament de cotxes, en canvi, s’encastaran en les calçades i en les voreres.  Els routers  se situaran en la 
part alta de les façanes. A més, la instal·lació d’aquest sistema de monitorització permetrà compartir l’informació 
amb els ciutadans, a través de mapes gràfics elaborats en temps real. La proposta inclou:

- Monitorització dels paràmetres mediambientals objectius (avans i després de l’intervenció)
- Monitorització de l’aforament de persones i cotxes en el espai pùblic (avans i després de l’intervenció)

COMPONENTS

A nivell esquemàtic, la xarxa consta dels següents elements principals:

1.   Dispositiu amb sensors per a la recollida de dades ambientals que utilitza diferents protocols de 
comunicació (ZigBee, Bluetooth i GPRS).

Algunes posibles tipologies de sensors  a integrar en aquest dispositiu son: 

-Temperatura 
-Humitat relativa
-Soroll
-Velocitat aire
-Radiación solar
-Il·luminancia
-Contaminació

2.   Router multi-protocol per a l’entrada dels dades de la xarxa de sensors compatible amb els interfaces de 
radio:  WiFi 2.4GHz, WiFi 5GHz, 3G/GPRS, Bluetooth i ZigBee. 

A mes, el router inclou un sistema de mesura d’aforament de persones, a traves de la detecció de dispositius 
IPhone, Android, Wifi i Bluetooth. Té unabast de cobertura de 10 ~ 50 m, i la potència del senyal rebut (dBm) 
proporciona informació sobre la distància de la font.      

3. SENSORS PER A LA MESURA D’AFORAMENT DE VEHICLES   

Sensor de camps magnètics empotrat en la calçada i en els aparcaments laterals
                        

Vista a vol d’ocell del C/Benavent entre C/Felipe de Paz i C/Maria Barrientos

(Sensor analògic  amb sortida de voltatge. Abast -40 ~ 125 ºC) 
(Sensor analògic  amb sortida de voltatge. Abast 0 ~ 100%)
(Micròfon. Abast 50 ~ 100 dBSPLA)
( Anemòmetre. Abast 0 ~ 240 km/h )
(2 sensors: 1 per al rang espectral visible i 1 per al rang ultraviolat)
(Sensor resistivo i foto sensible. Abast fins 10 lux)
(Sensors per a: NO2 i particules.  Abast: 350 ~ 10000ppm)
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Dislocació dels sensors ambientals

LLegenda:

Dislocació dels sensors d’aforament de tràfic

Router central de recollida dades

Àrea de cobertura sensors d’aforament personesPunt de recollida de dades ambientals (sensors) 
situat  en la part alta d’un fanal

Router central situat a la part superior d’un pal (esquerra) i en una 
façana (dreta)

Esquema de dislocació de la xarxa de monitorització: secció tipus

1

2

3 33

Esquema de dislocació de la xarxa de sensors al llarg del carrer
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REDUCCIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS EN VIES PACIFICADES
c/ del Compte de Guell (6 punts de llum)

c/ Regent Mendieta (8 punts de llum)
c/ Emerita Augusta (11 punts de llum)

c/ de Benavent (34 punts de llum)
c/ Felipe de Paz (16 punts de llum)

50€/punt

RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT OBSOLET
Travessera de Les Corts (45 punts de llum): 1.000 €/punt

ENLLUMENAT EFICIENT: 48.750€

Elements urbans @
ENLLUMENAT PÚBLIC

L’enllumenat públic és necessari per garantir la seguretat i el comfort dels ciutadants  
en l’espai públic durant periodes nocturns. El consum de l’enllumenat representa un 
dels majors costos econòmics per l’administració.

En l’àmbit de les Corts caldrà prioritzar la substitució dels equips més ineficients i 
antiquats.També caldrà ajustar correctament els horaris d’encesa i apagada a l’horari 
nocturn i realitzar un bon manteniment de neteja i reparació. Per altre banda cal 
adaptar els nivells d’iŀluminació al tipus de via. Cal considerar que totes les vies 
pacificades podran reduir els seus nivells d’iŀluminació.

En l’àmbit d’estudi es contabilitzen un total de 480 punts de llum els quals en termes 
generals presenten uns nivells d’eficiència força elevats. S’estima que el consum 
energètic de l’ámbit és de 481,5 MWh/any. Les principals característiques de 
l’enllumenat son:

- La majoria de punts van ser instal·lats posteriorment al 1996. Només a la Travessera 
de Les Corts l’enllumenat té una antiguitat superior al 1976 i per tant es pot considerar 
obsolet.
- La gran majoria de les bombetes son de Vapor de Sodi d’Alta Presió (VSAP).
- En general les lluminàries tenen un nivell de contaminació llumínica baix.

REDUCCIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS EN VIES PACIFICADES
La majoria de carrers on es preveu actual disposen d’una il·luminació eficient, 
amb lluminàries de VSAP i instal·lades en els darrers anys. En aquestes vies només 
es proposa reduir els seus nivells d’il·luminació a 10 lux ja que a partir del nou 
planejament passaran a ser carrers peatonals. Aquesta reducció unicament implica 
substituir la bombeta actual per una de menor potència.

El cost aproximat per sustituir una bombeta de VSAP és de 50 €/punt. En total caldrà 
substituir 75 punts de llum, per tant la inversió necessària serà de 3.750 €, amb el 
que s’estima que es podrà obtenir un estalvi energètic de 8,9 MWh/any.

RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT OBSOLET
La Travessera de Les Corts, tot i que també disposa d’il·luminació a base de VSAP, les 
lluminàries tenen una antiguitat major a 25 anys. Es considera que és una il·luminació 
obsoleta on caldria actuar per garantir els nivells de seguretat i d’eficiència energètica 
requerits a les instal·lacions d’avui en dia.

Es proposa la utilització de llum blanca, ja que ofereix un Índex de Reproducció 
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Cromàtica més elevat que la llum groga i per tant permet reduir els nivells 
d’il·luminació i de potència. Es recomana la utilització de LED’s amb temperatura de 
color de 3.000 ºK a 4.000 ºK, i amb un IRC >75., que gràcies al ràpid desenvolupament 
que ha tingut en els darrers anys ha superat l’eficiència dels halogenurs metàl·lics. A 
més els LED’s permeten focalitzar la llum allà a on es desitgi, amb el que es poden 
aconseguir índexs d’uniformitat majors al 80%.

Per implantar llums de LED’s no es poden aprofitar les lluminària existents, caldrà 
doncs una renovació completa del punt de llum, el que encarirà sensiblement 
el preu de la instal·lació. Tanmateix aquest sobrecost s’amortitzarà en pocs anys 
gràcies a l’estalvi en el consum d’electricitat. En total es calcula que caldrà substituir 
45 punts de llum.

El sistema de regulació d’una part dels punts de llum d’aquesta via es realitza a 
partir de cèl·lules fotoelèctriques. Es tracta d’un sensor que segons la intensitat 
lluminosa solar dóna ordre a la instal·lació d’encendre’s i apagar-se. Aquest sistema 
pot presentar desajustos, per tant es proposa la seva substitució per sistemes de 
control centralitzat, que permeten una precisió total i absoluta dels horaris d’encesa 
i apagada, a més de la possibilitat de detecta immediatament possibles avaries.

Els nivells d’il·luminació requerits seran de15lux ja que es tracta d’una via amb 
trànsit elevat. Al ser una zona de protecció de la contaminació lumínica moderada 
el FHS (Factor de Hemisferi Superior) haurà de ser menor al 15%.

La inversió necessària per cada punt de llum és d’uns 1.000 €, pert tant caldrà 
realitzar una inversió d’uns 45.000 €. Es calcula que l’estalvi anual serà de 37,4 MWh.

Tot i aquestes indicacions generals, serà necessari realitzar un estudi luminotècnic 
més detallat per definir les característiques tècniques més específiques del projecte.

Esquema del sistema d’enllumenament (esquerra) i detall de lluminaria de LED’s (dreta)
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PRODUCCIÓ D’ENERGIA 
MOLINS MINIEÒLICA - PÉRGOLES FOTOVOLTAIQUES

Per aconseguir un model de ciutat més sostenible és important reduir el consum 
energètic, però també és necessari potenciar la producció energètica local i d’origen 
renovable. Les energies renovables són fonts netes en emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i permeten reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils. A 
més, si aquesta producció és d’origen local, s’eviten de manera substancial les pèrdues 
energètiques relacionades amb el transport de l’energia (electricitat i calor).

Dins d’un municipi o d’un sector urbà, les possibilitats de captació energètica es 
limiten, principalment, a l’energia solar (solar tèrmica i solar fotovoltaica) i l’energia 
eòlica (generadors minieòlics). 

INSTAĿLAR MINIGENERADORS EÒLICS
L’energia minieòlica és l’aprofitament de recursos eòlics mitjançant la utilització 
d’aerogeneradors de potència inferior als 100 kW. Segons les normatives 
internacionals, els molins amb aquesta tecnologia han de tenir una àrea que no 
superi els 200 m2 (equival a uns 16 m de diàmetre). Dins de l’àmbit pilot es proposa 
la instal·lació de  turbines molt més petites, amb una potència màxima de 3 kW (es 
poden considerar turbines microeòliques), sobretot per les limitacions espacials i per 
reduir el seu impacte visual. Existeixen dues possibilitats segons l’eix de rotació dels 
aerogeneradors:

- Eix horitzontal 
Els més comuns i econòmics. El principal problema és el seu impacte visual (1 molí 
de 1 kW té unes dimensions d’uns 2 metres de diàmetre). El cost aproximat d’aquests 
molins és de 3.000 €/kW. Per cada kW instaŀlat a un indret amb bon règim de vents es 
podrien obtenir uns 1.500 kWh.
 
- Eix vertical
És una tecnologia menys implantada, però visualment son més agradables i ocupen 
una superfície menor (1 molí de 1 kW podria tenir unes dimensions de 1,5 metres de 
diàmetre i 1,5 metres d’altura). El principal problema és el seu elevat cost econòmic, 
uns 4.000 €/kW (depenent del model). Pel que fa a la producció energètica tenen 
l’avantatge que poden arrencar a velocitats menors, idoni per àmbits urbans on el 
règim de vents sigui baix, tanmateix el seu rendiment acostuma a ser menor. Per cada 
kW instaŀlat a un indret amb bon règim de vents es podrien obtenir uns 650 kWh.

Aquests molins podran estar ubicats en les teulades d’edificis municipals o bé en punts 
estratègics de l’espai públic (grans avingudes, places, parcs o jardins) on existeixi un 
bon règim de vents. La mitjanera del c/ Riera Blanca, la Gran Via Carles III i la entrada 
al túnel XX son indrets que a priori es consideren idonis per instaŀlar els molins. Caldrà 
realitzar un estudi de vents per tal de identificar els punts ideals per instaŀlar  aquests 

INSTAL·LAR MINIMOLINS EÒLICS A L’ESPAI PÚBLIC
Molins d’eix horitzontal

3.000 €/kW
Molins d’eix vertical

4.000 €/kW

INSTAL·LAR PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS A L’ESPAI PÚBLIC
700 €/m2
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Diferents tipologies de minigeneradors  eòlics

Implantació d’una pergola fotovoltaica en un parc

elements.

Una altre possibilitat és instaŀlar faroles que incorporin molins eòlics. La Travessera 
de Les Corts és el indret idoni per aquesta tecnologia doncs a més a més de tractar-
se d’una via amb una amplada elevada, també es proposa la renovació del seu 
enllumenat.

INSTAĿLAR PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS:
Es proposa incrementar la producció energètica  a partir de panells solars fotovoltaics 
per generar electricitat. Existeixen varis indrets aptes per a la instal·lació de panells 
solars:

- Implantar una pèrgola solar. La ampliació dels Jardins de Bacardí seria un lloc idoni 
per instaŀlar aquesta pèrgola.
- Als Jardins de Josep Goday i Casals també es planteja construir un mur verd, el 
qual la part superior es pot destinar a la instal·lació de panells solars. La superfície 
disponible per a la captació solar seria d’uns 360 m2.
- Una altre possibilitat és instaŀlar faroles que incorporin panells fotovoltaics. La 
Travessera de Les Corts és el indret idoni per aquesta tecnologia doncs es proposa la 
renovació completa del seu enllumenat.

Amb les condicions de radiació de Barcelona, per cada m2 de panell fotovoltaic 
es podria generar entre 200 i 250 kWh. El preu del panell fotovoltaic ha tingut una 
reducció significativa durant els darrers anys i actualment es situa en uns 700€/m2.
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COMPOSTADORS COMUNITARIS

Es proposa localitzar tres àrees de compostadors comunitaris com a part d’un 
estratègia pel foment del tancament del cicle de matèria.  noves dotacions en la Plaça 
de Ceràmiques Vicens, Jardins de Bacardí i Jardins de Josep Goday i Casals. S’estima 
una proximitat a menys de 150 metres del 37,9% de la població de la supermançana 
i del 88,7% a menys de 300 metres. 

Els requeriments d’espai d’aquest tipus de dotacions depenen del tipus del model de 
compostador, però es calcula al voltant de 10m2. El criteri de dotació de les àrees de 
compostatge públic consisteix en trobar la conciliació entre proximitat a la població 
i superfície disponible per ubicar-ho.  El nombre de compostadors està vinculat a la 
densitat de població i la seva demanda teòrica de tancament del cicle de matèria 
orgànica. A més mòduls, més famílies servides y més % de absorció de matèria 
orgànica. 

Es recomana que el lloc on es situïn sigui de sòl pla, permeable o semi permeable 
i on les hores de sol i ombra no siguin extremes. S’ha de pensar en l’harmonització 
estètica amb l’entorn a més de la seva senyalització. Els parcs i places urbanes son la 
millor opció. 

Per aquest àmbit pilot s’han pensat tres àrees de compostatge amb 12 mòduls. Cada 
mòdul pot abastar a 7,6 famílies. En total s’estima que serien 273,6 famílies servides, 
amb un 6,2 % de absorció de la M.O.

Jardins de Josep Goday i Casals
En aquest espai verd amb espais a diferents alçades que formen part del seu disseny, a més, part d’aquests no 
son permeables. Amb això, es compte amb un potencial espai permeable i ombrejat en la zona contigua a la 
entrada, al carrer d’Emèrita Augusta. 
S’ha identificat aquesta zona amb un alt potencial d’ús per la població resident, a més esta just al davant de 
l’àrea de jocs permet que els pares facin l’activitat de compostar mentre els nens estan jugant en l’àrea tancada.
De nou, es proposta un espai format per 4 mòduls (10m2) donat que la ubicació esta al costat de l’entrada i 
no hi seria adequat bloquejar-la o generar situacions de coŀlapse entre uns usuaris i uns altres.

Plaça de les Ceràmiques Vicens
Es recomana habilitar una agrupació de 3 - 4  (8m2 a 10m2), per tal de no tenir una ocupació molt gran de 
l’espai donat, a més, que hi ha poc permeable. La localització es pot aprofitar la zona permeable existent, al 
centre de la plaça, tal i com es mostra a la vista aèria. 

Jardins de Bacardí
En aquest espai verd, accessible des del carrer Comandant Benítez, es compte amb un espai permeable i ombrejat 
i d’alt potencial, donat que està al costat del punt verd municipal. Això pot generar interessants sinergies de cara 
a la motivació i mobilització de les persones, que poden veure multiplicada la seva activitat en el mateix destí.  
Aquesta àrea de compostatge es recomana igualment que sigui de 4 mòduls (10m2).

ÀREES DE COMPOSTADORS COMUNITARIS:
3 PUNTS

3.216€/punt

Jardins Bacardi: 1 punt de 4 mòduls 1000l
Jardins de Josep Goday i Casal: 1 punt de 4 mòduls 1000l

Plaça de les Ceràmiques: 1 punt de 4 moduls 1000l

Població  total  amb proximitat < 150 m: 37,9% 
Població  total  amb proximitat < 300 m: 88,7% 

N. families servides: 273,6 
% d’absorció de M. O. : 6,2% 

COMPOSTADORS COMUNITARIS: 9.648€
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Plaça de les Ceràmiques Vicens vista des del carrer de Benavent i vista aèrea.

Jardins de Josep Goday i Casals des del carrer d’Emèrita Augusta. Font: Googlemaps Proposta de compostadors comunitaris. Font: elaboració propia

Jardins de Bacardí des del carrer Comandant Benítez.

Com a prova pilot respecte a la incorporació d’aquest tipus de gestió dintre de la ciutat, els punts de compos-
tatge de la supermançana pilot cobren rellevància ja que donarien servei a una de les zones més denses de tot 
l’àmbit de supermançanes de Les Corts. 

Distribució dels nous moduls

Àrea d’influencia (150 m)
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AREES DE PROXIMITAT - DISTRIBUCIÓ URBANA

Es proposa la implantació de tres àrees de proximitat en els carrers Regent Mendieta, 
Benavent i Conxita Supervía, de manera que cobreixin la major part de l’àmbit pilot i a la 
vegada que es trobin properes a les illes amb major densitat d’activitats econòmiques. 

Aquestes àrees estaran controlades per semàfors amb detectors de presència 
integrats que activaran un temporitzador, el qual gestionarà el color del semàfor per 
així gestionar el temps de permanència dels vehicles i poder generar rotació de les 
places que estaran vigilades per treballadors de controlar les àrees OTA i policíes 
municipals responsables del tràfic que realitzaran un control de l’ús de les places i 
pendres mesures persuasives en cada cas. La informació de l’ocupació de les places 
s’oferirà mitjançant uns panells informatius ubicats en la xarxa bàsica que a temps 
real informaran de quantes places estaran disponibles i així ajudar a incrementar 
l’eficiència logística als transportistes. 

Llavors amb aquesta informació semafòrica, “retransmetre-la” en temps real mitjançant 
uns panells informatius ubicats en diferents punts de la xarxa bàsica per facilitar l’accés 
als transportistes a les àrees de proximitat.

COMPONENTS

Longitud de les places de les àrees de proximitat:

Si les places estan col·locades en cordó, hauran de mesurar 7,5 metres de longitud, 
considerant vehicles de 6,5 metres de llarg i deixant un espai d’1 metre per 
executar la càrrega o descàrrega. Si les places estan col·locades en bateria, hauran 
de mesurar 7,25 metres de longitud per 5 metres d’amplada.

Tipus de semàfors:

Semàfors de dos colors de leds vermella i verda. Construït amb policarbonat. 
Alimentació de 230V. Suport  de columna galvanitzat de 2,4m.

Panells informatius: 

Pantalla retolada amb dos digits d’informació i un sistema d’informació i gestió.  

3 ÀREES DE PROXIMITAT
8 places

200€/plaça

3 PANELLS INFORMATIUS
Cruïlla Travessera Les Corts/Arizala: 1 panell

Cruïlla Arizala/Av. Madrid: 1 panell
Cruïlla Av. Madrid/Comandante Benitez: 1 panell

200€/panell

ÀREES DE PROXIMITAT: 2.200€
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DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES. Fase 3

Configuració de les places de vehicles (esquerra) i semafor de leds (dreta)

Places de càrrega i descàrrega amb finestra horària

Menys de 30 activitats per ha

de 30 a 50 activitats per ha

de 50 a 80 activitats per ha

Més de 80 activitats per ha

Àrea de proximitat

Centre de Distribució Urbana (CDU)

Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)

Cobertura dels CDU (500 metres)
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SISTEMES DE CONTROL
3 PUNTS

7.629 €/punt

TARGETES DE PROXIMITAT
4.477 VEHICLES CENSATS

 2,70 €/punt

SISTEMES DE CONTROL D’ACCÉS: 40.475€

Per a la implementació del servei es proposa l’ús de tòtems amb un sistema dual de 
bluetooth i targeta contactless. 
Aquest model permetrá que els usuaris -previ registre- puguin accedir de manera 
senzilla a la zona delimitada per les pilones. En el cas que l’usuari disposi d’un telèfon 
amb bluetooth, el sistema detectarà l’identificador del dispositiu i procedirà a obrir 
la pilona , si l’usuari no disposa d’un dispositiu bluetooth, podrà usar targetes de 
tipus contactless habilitades per al mateix  fí.

Aquest sistema pretén donar una gran flexibilitat i comoditat als usuaris que disposin 
d’un dispositiu bluetooth ,que podran accedir a la zona delimitada per pilones de 
manera totalment desatesa, sense oblidar la resta d’usuaris, que podran accedir 
activant el sensor del totem mitjançant targetes contactless.

El totem haurà d’estar connectat a Internet mitjançant una connexió dual WIFI / 3G 
per accedir a la base de dades d’usuaris autoritzats en temps real.

Els requisits d’urbanització són els següents:

· Conexió a internet de l’estació de control (ethernet o wifi). 
· Router wifi. 
· Sensor d’activació emisor de bluetooth. 
· Smartphone (TAG bluetooth). 
· Distancia d’ús: fins 5 metres (per limitar el radi de lectura).

SISTEMES DE CONTROL D’ACCÈS

Sistema de control d’accés d’alta velocitat basat en pilones retràctils automàtiques  
controlats per un sistema de reconeixement de mòbils i de targetes de proximitat. 
Els vehicles censats a la supermançana tindrien accès a través del reconeixement del 
mòbil (identificador únic associat) o bé amb una targeta assignat per vehicle.
D’aquesta forma es pot donar servei de les dues formes sense condicionar la tinença 
d’un mòbil.
Algunes dels avantatges dels sistemes de control d’accès són elssegüents:

Impacte a l’espai públic: Baix impacte visual. 

Velocitat de detecció: Alta, detecció automàtica de l’usuari. 

Velocitat d’apertura de barrera: Alta, (6 segons.)

Accidentalitat: Baixa. 

Flexibilitat circunstancial: Mitja, necesitat d’actualització de la base de dades.  

Cost: Baix.   
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Bolardos móviles accionados con tarjeta de proximidad o bien con Smartphone a través de conexión Bluetooth

3_SENSOR DE ACTIVACIÓN: lector de proximidad

 - modelo / empresa: 
 S1820 / Platinum (Simec) 
 - especificaciones: 
 frecuencia; 125KHz. 
 - coste unitario: 
 297€

4_EMISOR DE ACTIVACIÓN: tarjeta de proximidad

 - modelo / empresa: 
 S1855-A / Platinum (Simec)

 - especificaciones: 
 frecuencia; 125KHz. 

 - coste unitario: 
 2,70€

COMPONENTES

1_BARRERA: bolardo automático

 - modelo / empresa: 
 HDB-6014 / Platinum (Simec)

 - especificaciones: 
 tiempo de operación = 6 seg. 

 - material: 
 acero inox. AIS-I316 mate

 - dimensiones: 
 60 x 14 cm

 - coste unitario: 
 4.732€

2_ESTACIÓN DE CONTROL: tótem cilíndrico

 - modelo / empresa: 
 inox pintado / Platinum (Simec)

 - especificaciones: 
 interfono emergencia y semáforo

 - material: 
 acero inox. AIS-I316 mate

 - dimensiones: 
 h= 165 cm. 

 - coste unitario: 
 2.600€

7_SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICO

- coste unitario: 
5.500€

5_SENSOR DE ACTIVACIÓN: Receptor bluetooth
 
 - especificaciones: 
 rango de lectura, 5 metros.
 

6_DISPOSITIVO DE DETECCIÓN:  Smartphone
 
 - especificaciones: 
 bluetooth y aplicación específica 
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MOBILIARI URBÀ

Es proposa incorporar la dotació de mobiliari urbà de aquelles tipologies que 
requereixen assolir una major cobertura als habitants del barri. 

USOS RECREATIUS: Es proposa la instal·lació de jocs infantils a la Microurbanització 
(C/ Benavent).

USOS LUCRATIUS: Es proposa incorporar la instal·lació de mòduls- bar juntament 
amb un àrea de terraces al voltant de les reformes que es realitzaran a l’espai públic 
(Microurbanització i Jardins Josep Goday i Casals). 

USOS ESPORTIUS: Es proposen l’habilitació de tres zones de joc en funció de les 
possibilitats dels espais: Jardins Goday i Casals, Connexió espais verds i Cruilla C/
Contxita Supervia i C/Comandante Benitez.

ZONES DE JOC
Es proposa l’instal·lació de tres  zones de joc (15m2 - 20m2), els quals es proposen 
de diferents tipologies. Un circuit biosaludable (que inclou instal·lacions per persones 
amb mobilitat reduïda) al voltant dels jocs infantils dins del nou espai verd que 
connectarà els Jardins de Bacardi i l’Àmbit Benvent. Un cop es realitzi la secció nova 
al Carrer Comandante Benitez a la segona fase d’implantació, es proposa habilitar 
alguna zona de joc dins de la nova configuració de la Plaça Mossèn Josep Pedragosa. 

JOCS INFANTILS
Es proposa l’instal·lació d’una zona de jocs infantils a la zona de la Microurbanització 
al carrer Benavent adjacent a la PLaça de Les Ceràmiques. Aquesta dotació permetrà 
donar millor servei als nens que viuen en la part Oest de l’àmbit, on hi ha manca 
d’aquest tipus d’espais. La proposta integra jocs pels nens amb discapacitat.

TERRACES I MÒDULS BAR
Es proposa un mòdul bar de 80m2 aproximadament a la Microrubanització del carrer 
de Benavent i un altre d’entre 80 i 100m2 davant dels Jardins de Josep Goday al carrer 
Emèrita Augusta.

ZONES DE JOC (2 PUNTS)
18.000€ /PUNT

JOCS INFANTILS (1 PUNT)
18.000€/PUNT

MÒDULS AMB TERRACES (2 PUNTS)
10.000€/PUNT
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Cabina telefònica

Quioscos proposats

Once

Terraces existents

Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)

Població amb proximitat 

Zones de joc  i pistes esportives existents

Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)

Població amb proximitat 

Zones de joc  i pistes esportives proposades

Terraces proopsades

Quioscos existents

Jocs infantils existents

Fonts i elements d’aigua

Banc

USOS RECREATIUS

USOS ESPORTIUS

USOS LUCRATIUS

Cobertura de les àrees de proximitat (150 metres)

Població amb proximitat a < 150 metres

Jocs infantils proposats
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05 Programa d’implantació
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Es proposa com a estratègia l’organització del procés d’implantació a través de 
programes d’actuació. La idea es que aquests programes vagin acompanyats de 
la participació de les associacions de veïns i del conjunt d’agents i entitats del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012 - 2022 ja ben siguin a nivell de barri 
o a nivell de ciutat.

Alguns dels programes que es sugereixen a desenvolupar són:

Llars sostenibles
Al voltant de la monitorització d’edificis d’habitatges, establir un programa  dirigit 
a qualsevol que vulgui participar en el monitoratge dels consums d’energia, aigua 
i generació de residus. Aquest programa tindría com a principal objectiu promou-
re estils de vida més sostenibles pel que es refereix als hàbits dins dels habitat-
ges.

OBJECTIUS RELACIONATS DEL COMPROMÍS CIUTADÀ
Objectiu 3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lencia.
Objectiu 4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona 
Intel·ligent.
Objectiu 5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.

Equipaments i comerç sostenibles
També al voltant de la monitorització dels equipaments públics, aquest programa 
es podria extendre a qualsevol entitat privada que vulgui participar en la monito-
rització dels seus consums d’energia, aigua i generació de residus.

OBJECTIUS RELACIONATS DEL COMPROMÍS CIUTADÀ
Objectiu 3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lencia.
Objectiu 4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona 
Intel·ligent. 
Objectiu 5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.
Objectiu 6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectoria a la coordinació efectiva.

Alimentació i consum responsable
Dirigit a fomentar un millor aprofitament dels aliments i una reducció de la gene-
ració de residus associat al consum de bens i serveis.

OBJECTIUS RELACIONATS DEL COMPROMÍS CIUTADÀ
Objectiu 5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.
Objectiu 8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economía que 
s’hi fonamenti.
Objectiu 10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global.

Proposta
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Natura al barri
Dirigit a fomentar el coneixement de la natura dins del barri a través d’activitats diri-
ges a famílies com poden ser tallers de caixes nius, o bé l’observació de les especies 
en el nostre voltant urbà.

OBJECTIUS RELACIONATS DEL COMPROMÍS CIUTADÀ
Objectiu 1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat.
Objectiu 4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona 
Intel·ligent. 
Objectiu 5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.
Objectiu 10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global.

Accessibilitat universal
Un programa dirigit a millorar les condicions d’accessibilitat en edificis i a l’espai 
públic. A cadascun dels àmbits es pot vincular també amb l’inclusió de les persones 
amb mobilitat reduïda en els parcs i recorreguts habituals de les persones.

OBJECTIUS RELACIONATS DEL COMPROMÍS CIUTADÀ
Objectiu 2: Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi.
Objectiu 3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lencia.
Objectiu 5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.
Objectiu 7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.

Activitats temporals al carrer
A través del procés de participació al voltant de l’implantació de supermançana els 
caps de setmana es proposa desenvolupar un programa d’activitats temàtiques un 
cop al mes durant el periòde pilot.

OBJECTIUS RELACIONATS DEL COMPROMÍS CIUTADÀ
Objectiu 2: Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi.
Objectiu 6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectoria a la coordinació efectiva.
Objectiu 7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.
Objectiu 9. Eduació i acció ciutadana: de la conscienciació a la corresponsabilització amb coneixement 
de causa.

En aquests moments, es treballa conjuntament amb l’equip del Compromís per 
la Sostenibilitat i Hàbitat Urbà per tal d’identificar els agents i signants potencials 
els quals poden ser convidats a participar en el procés d’implantació de les sue-
prmançanes pilot. La intensió es la de sumar els esforços que estan encaminats en 
programes existents, o bé la creació de nous per tal d’assolir els objectius plantejats.
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OBJECTIUS
Reduir el consum energètic a les llars
Augmentar el nivell d’autosuficiència energètica
Reduir el consum d’aigua a les llars
Reduir el volum de residus, afavorir el reciclatge i compostatge in situ.

ELEMENTS CATALITZADORS

Monitorització habitatges
Mur Solar Fotovoltaic
Àrea de compostatge comunitari

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ
Campanya de sensibilització en els habitatges de monitoritage
Activitats al carrer aprofitant les fites:
14 de Febrer Dia Internacional de l’Energia
22 de Desembre Dia Mundial de l’Aigua

ENTITATS I AGENTS POTENCIALS - AGENDA 21BCN
AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS
AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA
ENERGIEHAUS
FAVB
APROMA
AMAISYS TECHNOLOGIES, S.L
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
NECHI GROUP
THIGIS SERVEIS AMBIENTALS, SL.
RENÉ + QUE ELECTRODOMÈSTICS
AZIMUT 360 SCCL
ECO-UNION

LLars 
Programa per l’estalvi d’energia, 
aigua i residus

El programa Llar Sostenible impulsa a les famílies cap a la cultura de la sostenibilitat en la gestió de les 
seves llars, per tal d’aconseguir un estalvi d’energia i d’aigua i una reducció en la generació de residus, així 
com la seva reutilització i separació. En aquest sentit el programa busca promoure un canvi en els hàbits de 
les famílies i l’adquisició d’elements i equips que permetin millorar l’eficiència a les llars.

MUR SOLAR FOTOVOLTAIC
Edifici VPO Travessera de Les Corts
360 m2 de panells fotovoltaics
L’electricitat generada serà mesurada per tal de veure quina part de l’energia consumida a l’edifici és 
generada pels panells fotovoltaics i d’aquesta manera calcular el percentatge d’autosuficiència energètica de 
l’edifici. S’estima que amb la instal·lació de 360 m2 es podrà aconseguir generar el 25% de l’energia consu-
mida a l’edifici, un valor que podria augmentar fins a un 35% si s’aconsegueixen aplicar mesures d’eficiència 
energètica.  Amb 100 m2 es podria generar l’electricitat consumida en els elements comuns de l’edifici.
Tot i que el dimensionament de la superfície de captació solar es proposa fent equivalència als consums 
de l’edifici es recomana optar per vendre l’electricitat produïda a la xarxa en comptes de l’autoconsum.  En 
aquests moments, la legislació vigent perjudica la viabilitat econòmica de les instal·lacions per l’autoconsum 
elèctric afavorint l’opció de venda a la xarxa.  
Els resultats de producció elèctrica de la instal·lació així com dels seu balanç econòmic també seran inclosos 
en les diferents campanyes informatives per tal d’aconseguir que les instal·lacions fotovoltaiques siguin una 
tecnologia més pròxima a la població.

ÀREA DE COMPOSTATGE COMUNITARI
Plaça de les Ceràmiques
1 Àrea de compostatge
Es proposa la instal·lació d’una àrea de compostatge comunitari en l’edifici de protecció oficial que permeti 
introduir l’hàbit de separació de matèria orgànica i tancar part del cicle in situ. Considerant que a les actua-
cions de la supermançana pilot contempla la dotació d’àrees de compostatge públic en els espais verds del 
voltant, es proposa instal·lar tres compostadors a l’edifici d’habitatges monitoritzat que donarien servei a 30 
famílies. 

MONITORITZACIÓ HABITATGES
Edifici VPO Travessera de Les Corts
61 habitatges de lloguer
La monitorització consta en mesurar el consum elèctric, de gas natural, d’aigua i el volum de residus gene-
rats per cada habitatge. Es proposa realitzar una enquesta prèvia als residents per avaluar els seus hàbits de 
consum i generació de residus per tal de tenir el seu perfil i la seva evolució al llarg de la monitorització. 

CONSUM D’ENERGIA
Pel que fa referència al consum energètic, es proposa instal·lar comptadors intel·ligents que permetin 
visualitzar en tot moment a partir d’una pantalla digital els consums reals de l’habitatge. A més si s’instal·la 
un identificador en els principals elements de consum de l’habitatge (nevera, rentadora, rentaplats, forn, 
etc.) serà possible mesurar el consum elèctric per cada ús de l’energia i d’aquesta manera identificar les 
actuacions que tinguin un major potencial d’estalvi energètic. La monitorització també constarà en calcular la 
producció energètica a partir d’energies renovables en el propi edifici (panells solars tèrmics i fotovoltaics).
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CONSUM D’AIGUA
Per poder establir una comparativa entre les llars amb mesures d’estalvi d’aigua i les que no en tenen, es 
pot realitzar un monitoratge durant un temps d’uns i altres habitatges. Posteriorment a aquest període 
comparatiu, es farà entrega dels mecanismes de d’estalvi comentats més endavant.  Aquestes comptadors, 
de manera similar als comptadors de consum elèctric, permeten visualitzar en tot moment els consums, i 
poden registrar les hores del dia en les quals tenen llocs els majors consums. Així es podrà conèixer quines 
activitats consumeixen més aigua i es poden millorar. 

GENERACIÓ DE RESIDUS
Per a mesurar els residus es pot donar una balança adequada i un full de registre que permeti anotar el pes 
dels diferents residus separats a les llars.

Gràcies a la monitorització serà possible valorar la reducció real aconseguida per cada una de les mesures 
adoptades per l’habitatge, així com el seu estalvi econòmic i el seu impacte sobre el medi ambient (estalvi 
de CO2, equivalència amb arbres plantats...). Aquests resultats seran inclosos en les posteriors campanyes de 
conscienciació per tal de poder convèncer als ciutadans dels avantatges, tant pel que fa al medi ambient com 
a l’economia familiar.

PROCÉS D’IMPLANTACIÓ
1. Campanya de sensibilització.
Es realitzaran diverses campanyes informatives i de conscienciació dirigides a tots els ciutadans de l’àmbit. La 
campanya constarà principalment en tres actuacions:
-Visita porta a porta dels educadors a les llars de monitorització.
-Ocupar l’espai públic amb un punt d’informació temporal (2 setmanes): fer entrega de formularis d’auto-
avaluació sobre els hàbits de les famílies, panells i tríptics informatius de les possibilitats i els mecanismes 
d’estalvi, activitats dirigides a menors que fomentin l’estalvi.
-Projecció de pel·lícules i/o documentals de temàtica ambiental a l’aire lliure.
La campanya ha de permetre oferir consells generals i específics per  cada habitatge tal de millorar els hàbits 
dels residents, especialment en aquells que seran monitoritzats. Aquests consells estaran relacionats amb les 
dades obtingudes a partir de la seva monitorització i l’enquesta. 

2. Paquet d’instruments per llar monitoritzada
Es proposa el subministre per llar d’un paquet d’instruments per a l’estalvi d’energia, aigua, i per a la gestió 
eficient dels residus (reguladors de cabal, bombetes eficients, termòstat, cubells per separar els residus i 
bosses compostables).

PLANS DE REFERÈNCIA
Plan Renove
Programa Hogares Verdes
Plan Ahorra Energía
Plan Integral de Ahorro de Agua para Cantabria
Andorra, agua y ahorro
Campaña de promoción del uso eficiente de agua:
“USO SOSTENIBLE DEL AGUA. CONSERVA TU FUTURO”.

Consells per millorar l’eficiència energètica 

Calefacció i refrigeració
-Regular la temperatura interior de l’habitatge a 21ºC a 
l’hivern i 24ºC a l’estiu.
-Apagar la calefacció durant la nit.
-Al hivern tancar persianes i cortines durant la nit.
-Al hivern ventilar només durant 10 minuts.
-Implantar sistemes passius per tal de captar el màxim de 
radiació solar a l’hivern i minimitzar-la a l’estiu.
-Potenciar la ventilació natural durant l’estiu.
-Millorar els aïllaments tèrmics de les façanes, cobertes i 
tancaments.

Aigua calenta sanitària (ACS)
-Disminuir la temperatura del termòstat.
-Incorporar elements limitadors de cabal i difusors en les 
dutxes i aixetes.
-Adoptar bons hàbits i reduir al màxim l’ús d’aigua calenta 
(tancar l’aixeta quan es freguin els plats, controlar el temps 
de la dutxa...).

Il·luminació
-Instal·lar lluminàries d’alta eficiència
-Incorporar reactàncies de baix consum
-Incorporar temporitzadors i detectors de presència en zones 
de pas (escala, garatge, jardí, etc.).
-Aprofitarment al màxim de la llum natural.
-Mantenir netes les làmpades i tubs fluorescents.
-Adaptar correctament el nivell d’il·luminació a l’activitat que 
es realitzi.

Cuina i electrodomèstics
-Utilitzar electrodomèstics bitèrmics (rentadora i rentaplats) i 
que siguin de classe A.
-Rentar la roba amb aigua freda o bé a baixa temperatura.
-Seleccionar electrodomèstics adaptats a les necessitats, és a 
dir, evitar equips sobredimensionats.
-Apagar completament els aparell elèctrics quan no 
s’utilitzin.
-Realitzar un correcte ús i manteniment dels electrodomès-
tics.
-Utilitzar el calor residual dels forns i vitroceràmiques.
-Utilitzar l’olla a pressió per cuinar i tapar les olles.

Consells per reduir el consum d’aigua 

Xarxa d’aigua
-Tancar o reparar les aixetes que gotegen, poden arribar a 
suposar 30 l/dia.
-Tancar la clau de pas de l’aigua en llargues absències.
Cuina i electrodomèstics
-Utilitzar rentadores de baix consum, amb un màxim de 44 li-
tres per rentat si és de 5 kg de capacitat de càrrega, o un màxim 
de 47 litres si és de 7 kg de capacitat.
-Utilitzar rentavaixelles de baix consum, de menys de 10 litres 
per rentat.
-Seleccionar programes de rentat eficient, tant en rentadores 
com en rentavaixelles (en aquest cas, seran programes ràpids).
-Instal·lació en les aixetes de la cuina de mecanismes reductors 
de cabals: airejadors difusors o limitadors de cabal.
Bany
-Escollir la dutxa en comptes del bany, representa un 75% 
d’estalvi.
-Controlar el temps de dutxa i d’obertura d’aixetes.
-Utilitzar un gibrell per recollir l’aigua de la dutxa fins que surti 
calenta. Amb ella es poden regar les plantes, fregar els terres, 
etc.
-Evitar fer servir l’inodor com a paperera.
-Instal·lació reductors de cabals en les aixetes.
-Bon ús de la cisterna de l’inodor: si la cisterna té un polsador 
doble, utilitzar la opció de descàrrega reduïda quan es necessiti 
poca aigua.
Terrasses i balcons
-Seleccionar espècies de baix consum d’aigua, com poden ser 
les típicament mediterrànies.
-Regar en les hores més fresques del dia, per evitar pèrdues per 
evaporació i danys a les plantes.

Consells per reduir la generació de residus i 
incrementar la recollida selectiva 

-Seleccionar objectes i aliments que generen menys residus 
(major vida útil, menor embalatge,  envasos reomplibles, etc.)
-Potenciar l’ús de serveis per davant de la compra d’objectes 
(carsharing, ús comunitari de rentadores-assecadores, regals 
immaterials, etc.)
-Realitzar un correcte ús i manteniment dels electrodomèstics i 
altres objectes per allargar-ne la vida útil.
-Fomentar la reparació.
-Potenciar l’intercanvi i donació d’objectes que encara tenen 
vida útil.
-Fomentar el compostatge comunitari en espais verds privats 
comuns o espais públics propers.
-Introduir bones pràctiques de separació de residus a les llars.
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Natura al barri
Programa pel foment i coneixement de 
la natura urbana

Estan demostrats els beneficis  ambientals, socials i econòmics que aporta l’ infraestructura verda a la ciutat, 
infraestructura que suporta i generar biodiversitat.  La funcionalitat dels espais verds s’incrementa en quan 
aquests s’enriqueixen i s’estructuren en diferents nivells que permetin generar econínxols  que  atrauen avi-
fauna i generen més complexitat. Es tracta d’aconseguir una vegetació abundant i estratificada que potencií 
i/o afavoreixi la biodiversitat. El programa Natura al barri  impulsa a el foment del coneixement d’aquests 
valors i beneficis a escala de barri a través d’activitats al voltant de les actuacions en la supermançana.  

MUR VERD - SOLAR
Jardins Josep Goday i Casals
A la supermançana pilot hi ha la possibilitat de  generar un mur verd de forma senzilla, barrejant diferents 
espècies  d’enfiladisses  i aprofitant  aquest creixement  i diversificació de vegetació per instal·lar caixes 
nius  per determinades espècies d’aus  i ratpenats. Si a l’elecció d’espècies d’enfiladisses es tenen en compte 
els  requeriments de les aus a potenciar, es pot afavorir el procés de “colonització” dels nius i fomentant la 
creació de nous micro-hàbitats. Si la separació de la plantació d’enfiladisses es fes amb gabions de pedres  es 
poden donar les condicions necessàries  perquè els petits rèptils duguin a terme els seus cicles vitals.

L’ instal·lació de les caixes niu pot ser un procés d’elaboració  proposat pel centre cívic i adreçat a les famílies, 
endegant un procés  d’interacció entre la comunitat i l’entorn  per conèixer,  potenciar i conservar la  biodi-
versitat .

COBERTA VERDA
Centre Cívic Joan Oliver
La coberta verda al centre cívic, propera a aquest jardí és una oportunitat per teixir la trama del verd al dis-
tricte, generant una unitat estructurada i funcional  que serveixi com a detonant per conèixer els valors del 
patrimoni natural a la ciutat i com  protegir-lo i conservar-lo.

Aprofitar tant el mur com la coberta verda del centre cívic com a “laboratoris de la natura”  a on  aprendre  la 
dinàmica d’aquests hàbitats i com fomentar la biodiversitat amb una conducta responsable amb els animals 
de companyia, tenint als balcons determinades especies  que afavoreixin les papallones i insectes pol-
linitzadors que a la vegada seran l’aliment d’ocells insectívors.

PROGRAMACIÓ
Es proposa posar en marxa un seguit d’activitats dirigides al conjunt de veïns del barri a través de l’implicació 
dels diferents agents potencials en la matèria. Es proposa que el programa tingui en compte les següents 
activitats dirigides.

Tallers de fabricació de caixes niu
Es poden proposar activitats-tallers per a famílies per la construcció de caixes nius. El disseny de les mateixes  
està en funció dels requeriments i hàbits de l’espècie , informació que es facilita  a l’activitat i a on es poden 
desenvolupar altres continguts relacionats amb  les condicionants que tenen les espècies  que es volen 
potenciar/afavorir. 

OBJECTIUS

Difondre coneixement sobre la biodiversitat a la ciutat.
Potenciar l’infraestructura del verd urbà
Enriquir el paisatge de la ciutat amb nous paisatges de colors i olors.

ELEMENTS CATALITZADORS

Mur verd Jardí Josep Goday i Casals
Coberta verda Centre Cívic Joan Oliver

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

Tallers dirigits a famílies i centres educatius.
Difusió dades monitorització
Festa de la natura:
22 de Març Dia Mundial de la Biodiversitat

ENTITATS I AGENTS POTENCIALS 
AGENDA 21BCN
ACCIÓNATURA
ADDA PROGAT PER FER TALLERS 
AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA
ALTERNATIVA VERDA
ASSOCIACIÓ BLUE PLANET
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL BOSC DEL TURULL
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL JARDÍ BOTÀNIC
ASSOCIACIÓ HÀBITATS, GRUP PER A LA CONSER-
VACIÓ DE L´ENTORN NATURAL
ASSOCIACIÓ PER A L’ESTUDI DE L’ECOLOGIA I EL 
MEDI AMBIENT - ECOIMA
COL·LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA

CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE 
COLLSEROLA
ECOHORTUS
GALANTHUS ASSOCIACIÓ
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
NIHAO FILMS, SCP
NUSOS. ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I CULTURALS 
SCCL
OH!BCN
SUBMÓN
UNA SOLA TERRA
ÚNETE AL PLANETA ASOCIACIÓN CULTURAL
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - UAB

ALTRES
INSTITUT JANE GOODALL
DEPANA- LLIGA DE LA DEFENSA DEL PATRIMONI 
NATURAL.
FAADA - FUNDACIÓN PARA LA ADOPCION, APA-
DRINAMIENTO Y DEFENSA DE LOS ANIMALES 

CISTUS. ASSOCIACIÓ D’AMICS DELS JARDINS DE 
PAPALLONES I INSECTES.
ZERYNTHIA- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS MARIPOSAS Y SU MEDIO.
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Tallers de jardineria i horticultura
Es proposa realitzar tallers que difonguin i fomentin la biodiversitat a través de criteris adequats de selecció 
d’especies vegetals que permetin atraure papallones ja que es consideren un dels millors bioindicadors per-
què són sensibles a les alteracions ambientals.  Per altra banda, aquests tipus de tallers poden donar pautes 
i consells per gestionar de manera més sostenible els espais verds domèstics.

Jornada d’observació (Bioblitz)
Es proposa organitzar un parell de sesions estacionals d’observació de la flora i fauna al Jardí Bacardi, com 
a espai verd emblemàtic de la supermançana pilot.  Aquestes jornades es poden vincular a la Festa de la 
Natura el 22 de Març o bé realitzar-la en qualsevol altre cap de setmana.  

Campanya de sensibilització de tinença responsable d’animals de companyia
Es proposa desenvolupar una activitat de cap de setmana dirigida als propietaris d’animals de companyia 
per fomentar la identificació, vacunació i esterilització. L’objectiu per una banda és el foment de la tinença 
responsable i per l’altra propiciar la col·laboració entre associacions, centres veterinaris, propietaris d’animals 
i entitats públiques responsables d’aquests temes.

PLANS DE REFERÈNCIA
Pla Estratègic del Verd i la Biodiversitat Urbana a Barcelona



P
R

O
G

R
A

M
A

 D
’I

M
P

LA
N

TA
C

IÓ

Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 117116 Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 117116

Programa
2014

Es proposa la pacificació dels carrers interiors de supermançanes (intervies) com a Zones 
30 i disuadir l’ús del vehicle privat amb el foment dels mitjans de transport sostenibles 
(bicicleta i transport públic) i la regulació de l’aparcament en calçada.

Per tal d’aconseguir-ho, l’estratègia d’aquest primer any radica en donar la màxima pri-
oritat a l’habilitació de la xarxa de bicicletes, tant els eixos principals a la xarxa bàsica, 
com el conjunt d’eixos secundaris a les intervies. 

Al llarg d’aquest any, s’han de consensuar les propostes d’actuació a l’espai públic amb 
els ciutadans i licitar els corresponents projectes executius. 

La revitalització de l’espai públic comença amb l’ocupació temporal els caps de setmana 
a través del programa d’activitats.  

BARRIS INCLUSIUS
GOVERNANÇA
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

OBJETIU ESTRATÈGIC: 
PROCESOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ
ORGANITZACIÓ LOCAL

Durant el primer any, es veurà caracteritzat per l’implantació i desenvolupament dels 
projectes pilot de gestió eficient. L’objectiu d’aquest primer any és establir els protocols 
de seguiment i generar les dades de la situació de partida, és a dir prévies a la reforma 
urbana i restricció permanent de la circulació de pas a l’interior de la supermançana.

BARRI SOSTENIBLE
GESTIÓ EFICIENT
PROJECTES ESPECIALS D’INNOVACIÓ

OBJETIU ESTRATÈGIC: 
APORTACIONS AL PROJECTE BARCELONA INTEL·-
LIGENT

Al llarg del primer any d’implantació de les supermançanes pilot es desenvoluparan 
principalment els treballs i tasques relacionades amb el procés de participació ciuta-
dana,.

Es proposa la creació d’una xarxa d’actors implicats en el procés fomentant la sinergia 
entre entitats públiques, del tercer sector i privats.

Aquest primer any es veurà també caracteritzat per l’elaboració dels projectes de refor-
ma urbana i els seus corresponents tramits de licitació i adjudicació. 

Es proposa el desenvolupament d’una pàgina vinculada al Districte que mantingui in-
formats sobre l’agenda d’activitats i tallers al voltant de les supermançanes pilot.

BARRI A VELOCITAT HUMANA
REVITALITZACIÓ ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA D’ACTIVITATS 

PROJECTES URBANÍSTICS

OBJETIU ESTRATÈGIC: 
TANCAMENT SUPERMANÇANES CAP DE SETMANA
ADAPTACIÓ PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE 
BARCELONA
APORTACIONS AL PLA ESTRATÈGIC DEL VERD URBÀ

ACTUACIONS D’IMPLANTACIÓ 
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- Pacificació del trànsit vehicular, Zona 30. (coexistèn-
cia de vehicles i bicicletes en calçades intervies).

- Canvis de sentit carrers Emèrita Augusta i Contxita 
Supervia i senyalització corresponent.

- Senyalització de camins escolars.

- Implantació Xarxa ortogonal d’autobusos BCN.

- Projecte executiu del Mur verd - solar Jardins Josep 
Goday i Casals per la promoció del verd en alçada. 

- Projecte executiu de les actuacions a l’espai públic:  
carrer Benavent, microurbanització entorn Benavent i 
anivellament de calçades en Felipe de Paz i Emèrita 
Augusta.

- Programació dels tallers de participació ciutadana 
per la implantació de supermançanes pilot i prepara-
ció de material.

- Convocatòria de participació a la programació d’acti-
vitats al carrer.

- Preparacio de la campanya de comunicació i difusió 
de les supermançanes.

- Preparació de campanya de sensibilització.

- Programació gestió dels compostadors de MO.

- Tramitació i licitació de reformes de carrers.

- Tancament caps de setmana (restricció de l’accés 
del vehicle de pas a l’interior de supermançanes i 
limitacio de la velocitat a 10km/h els diumenges i 
dies festius.

- Restricció d’aparcament en calçada els diumenges i 
dies festius on l’ocupació temporal de l’espai públic 
ho necessiti per alotjar les activitats programades.

- Dotació de mobiliari urbà. 

- Licitació i contractació dels serveis de monitorització 
(illa; carrer i cruïlla intel·ligent).

- Redacció dels protocols de monitorització (Illa, carrer 
i cruïlla  intel·ligent).

- Instal·lació sensors a la Cruïlla intel·ligent.

- Llançament de campanya de comunicació de su-
permançanes.

- Llançament de campanya de sensibilització.

- Llançament de web local.

- Consens ciutadà sobre les actuacions a l’espai públic i 
procés de participació amb comerciant i transportistes 
(tema distribució urbana).

- Programació consensuada d’activitats al carrer amb el 
suport i participació d’entitats i associacions.

- Preparacio de la campanya de comunicació i difusió de  
les supermançanes.

- Preparació de campanya de sensibilització.

- Assignació entitat gestora dels compostadors MO

1º QUATRIMESTRE
(GENER 2014 - AVRIL 2014)

2º QUATRIMESTRE
(MAIG 2014 - JULIOL 2014)

3º QUATRIMESTRE
(AGOST 2014 - DESEMBRE 2014)

FITES D’ASSOLIMENT
(2014)

- Monitoratge edifici habitatges (Illa intel·ligent) i 
instal·lació mur solar.

- Monitoratge carrer benavent (carrer intel·ligent).

- Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic.

- Nova instal·lació d’enllumenat públic al carrer Tra-
vessera de Les Corts.  

- Tramitació i licitació del projecte Mur verd - solar Jar-
dins Josep Goday i Casals per la promoció del verd en 
alçada

- Habilitació d’eixos principals de bicicleta a xarxa bàsica 
Travessera de Les Corts i Avinguda Madrid.

- Implantació de la nova xarxa ortogonal d’autobusos de 
Barcelona.

- Instal·lació sensors edifici habitatges de protecció (illa 
intel·ligent) i començament de monoitorització.

- Licitació projecte mur solar.

- Instal·lació de sensors al carrer de Benavent (carrer 
intel·ligent),  previ a les obres de transformació de l’es-
pai públic.

- Monitoratge Cruïlla intel·ligent.

- Licitació i instal·lació de compostadors comunitaris.

- Licitació i instal·lació de les arees de proximitat per la 
gestió eficient dela distribució urbana.

Tancament caps de setmana.

Revitalització de l’espai públic.

Tallers de participació

Consens i coresponsabilitat en la pro-
gramació d’activitats temàtiques.

Campanya de comunicació

Tramitació i licitació dels projectes de 
reforma urbana.

Monitoratge de la situació de partida 
(dades de referència per cada cas). 

Projectes executius:
Mur verd-solar Jardi Josep Goday 

Mur solar Habitatges REGESA Benavent.

Posta en marxa dels compostadors co-
munitaris.
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Programa
2015

En aquest segon any d’implantació, els procesos de governança estaran dirigits al se-
guiment del procés de transformació de l’àmbit tenient com a eina principal els mitjans 
de comunicació establerts.

Suport a programes d’inclusió social i de sensibilització ambiental i ecològica dins del 
barri.

Enquestes sobre la percepció ciutadana després d’un any d’implantació  o recull d’opi-
nions a través de la pàgina local.

ACTUACIONS D’IMPLANTACIÓ 

BARRIS INCLUSIUS
GOVERNANÇA
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

OBJETIU ESTRATÈGIC: 
PROGRAMES D’INCLUSIÓ SOCIAL
PROGRAMES DE SENSIBILITZACIÓ

BARRI SOSTENIBLE
GESTIÓ EFICIENT
PROJECTES ESPECIALS D’INNOVACIÓ

OBJETIU ESTRATÈGIC: 

MONOTORIZATGE DE LES ACTUACIONS I COM-
PARATIVA RESPECTE L’INICI DE LA PROVA PILOT 
DE TRANSFORMACIÓ.

BARRI A VELOCITAT HUMANA
REVITALITZACIÓ ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA D’ACTIVITATS 

PROJECTES URBANÍSTICS

OBJETIU ESTRATÈGIC: 
TANCAMENT SUPERMANÇANES 
CAP DE SETMANA
EXECUCIÓ DE LES REFORMES A 
L’ESPAI PÚBLIC

Un cop instal·lats els sistemes de monitorització, aquest segon serà el periòde de recull 
de dades posteriors a les primeres intervencions a l’espai públic.

Al llarg del segon any d’implantació de la supermançanes pilot , es portaran a terme les 
obres de reforma de l’espai públic en la seva totalitat.

Continuaran les activitats programades els caps de setmana al llarg de l’any.
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Reorganització de les places d’aparcament en eixos 
de vianants i carrers amb reforma urbana.

Ocupació temporal de l’espai públic per alotjar activi-
tats temporals els caps de setmana. 

Valoració de la instal·lació de sistemes de control 
d’accés a l’interior de la supermançana.

Reforma dels carrers Benavent, Felipe de Paz i Emè-
rita Augusta.
Dotació de mobiliari urbà.

Llançament de campanya de sensibilització: estils de 
vida sostenibles, inclusió social i economia verda.

Preparació del material i continguts de les campanyes 
de comunicació reformes a l’espai públic. 

Manteniment i dinamització de la web local

Revisió del calendari d’activitats els caps de setmana 
amb les associacions i entitats participants.

1º QUATRIMESTRE
(GENER 2015 - AVRIL 2015)

2º QUATRIMESTRE
(MAIG 2015 - JULIOL 2015)

3º QUATRIMESTRE
(AGOST 2015 - DESEMBRE 2015)

FITES D’ASSOLIMENT
(2015)

Tancament caps de setmana.

Valoració de la instal·lació de siste-
mes de control i amb quina tecnolo-
gia.

Programa d’activitats a l’espai públic.

Excecució de les actuacions urbanísti-
ques previstes.

Tallers de participació

Consens i coresponsabilitat en la 
programació d’activitats temàti-
ques.

Campanya de comunicació

Tramitació i licitació dels projectes 
de reforma urbana.

Informe de l’evolució de les dades 
obtingudes de monitoriatge al 
llarg de la prova pilot. 

Projectes executius:
Mur verd Jardi Josep Goday 
Mur solar Habitatges REGESA Bena-
vent.

Posta en marxa dels compostadors 
comunitaris.

- Monitoratge Edifici habitatges protegits (illa intel-
ligent)

- Monitoratge Cruïlla intel·ligent

- Monitoratge Carrer intel·ligent

- Monitoratge d’ús dels compostadors comunitaris.

- Monitoratge arees de proximitat

- Monitoratge Edifici habitatges protegits (illa intel-
ligent)- Monitoratge Cruïlla intel·ligent

- Monitoratge Carrer intel·ligent 

- Monitoratge d’ús dels compostadors comunitaris.

- Monitoratge arees de proximitat

- Monitoratge Edifici habitatges protegits (illa intel-
ligent)

- Monitoratge Cruïlla intel·ligent

- Monitoratge Carrer intel·ligent 

- Monitoratge d’ús dels compostadors comunitaris.

- Monitoratge arees de proximitat.

- Informe de l’evolució de les dades recollides.

Ocupació temporal de l’espai públic per alotjar activi-
tats temporals els caps de setmana. 

Ocupació temporal de l’espai públic per alotjar activi-
tats temporals els caps de setmana. 

- Habilitació de l’eix secundari amb carril en contrasen-
tit al llarg dels carrers: Maria Barrientos,  Felipe de Paz 
i Regent Mendieta.  Senyalització vertical i horizontal. 

Campanyes de sensibilització: estils de vida sosteni-
bles, inclusió social i economia verda.

Manteniment i dinamització de la web local

Programes de gestió comunitaria i voluntariat orienta-
des a l’acció social del barri.

Campanyes de sensibilització: estils de vida sosteni-
bles, inclusió social i economia verda.

Manteniment i dinamització de la web local

Programes de gestió comunitaria i voluntariat orienta-
des a l’acció social del barri.
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TASQUES PRELIMINARS

DESENVOLUPAMENT

DESENVOLUPAMENT 
SEGÜENTS MANDATS

Barri inclusiu 
2014

GENER - AVRIL MAIG - JULIOL AGOST - DES
2015

GENER - AVRIL MAIG - JULIOL AGOST - DES HORITZÒ LLARG TERMINI

Participació ciutadana 

Consens ciutadà
Tallers de participació amb veïns, comerciants, associacions, transportistes

Consens del programa d'activitats al carrer

Communicació
Campanyes de sensibilització ambiental

Campanya de comunicació i difusió de la supermançana pilot

Web local
Disseny de continguts i desenvolupament de la web

Manteniment

Programes d’inclusió social
Accessibilitat a l’espai públic (camins escolars) 

Assistència a la gent gran i població vulnerable

Support a les associacions de l’Espai Inclusiu Les Corts 

Programes socials (alimentació, inclusió)

Programes d’activitats al carrer
Simulacres de tancament de vehicle de pas cap de setmana

Dotació mobiliari espai públic (jocs infantils i parcs biosaludables)

Activitats temàtiques mensuals
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TASQUES PRELIMINARS

DESENVOLUPAMENT

DESENVOLUPAMENT 
SEGÜENTS MANDATS

Barri sostenible
2014

GENER - AVRIL MAIG - JULIOL AGOST - DES
2015

GENER - AVRIL MAIG - JULIOL AGOST - DES HORITZÒ LLARG TERMINI

Projectes de gestió eficient
Illa intel·ligent: Travessera de Les Corts/ Benavent/Felipe de Paz/
Arizala
Protocol de monitorització

Instal·lació de sensors

Monitorització edifici habitatges protegits

Informe de seguiment i correcció

Carrer intel·ligent: Benavent/Felipe de Paz/Maria Barrientos
Protocol de monitorització

Instal·lació de sensors

Monitorització carrer 

Informe de seguiment i correcció

Cruïlla intel·ligent: Travessera Les Corts/Gran Via Carles III
Protocol de monitorització

Instal·lació de sensors

Monitorització aforaments

Informe de seguiment i correcció

Actuacions en equipaments públics
Ampliació Centre Cívic Joan Oliver

Biblioteca Riera Blanca

Elements urbans @
Enllumenat públic  - Travessera de Les Corts i mesures d’estalvi

Compostatge comunitari

Àrees de proximitat (distribució urbana)
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Barri a velocitat humana
2014

GENER - AVRIL MAIG - JULIOL AGOST - DES
2015

GENER - AVRIL MAIG - JULIOL AGOST - DES HORITZÒ LLARG TERMINI

Reformes a l’espai públic 

Seccions de carrer noves

Projecte i tramitació del Carrer Benavent

Construcció secció nova

Secció nova Carrer Comandante Benitez

Anivellament de calçades 

Projecte i tramitació 

C/Felip de Paz

C/Emèrita Augusta

C/Regent Mendieta

C/Contxita Supervia

C/Comte de Güell 

C/Pintor Pahissa 

Infraestructura del verd
Microurbanització Carrer Benavent

Projecte i tramitació del Carrer Benavent

Construcció secció nova

Mur Verd – Solar Josep Goday i Casals

Licitació i elaboració de projecte

Construcció

Monitoratge de la colonització d’espècies.

Nova plantació d’arbrat en carrers

Xarxes de mobilitat
Canvi de sentits

Noves línies xarxa ortogonal

Canvi de parades de bus

Xarxa principal de bicicleta



06 Mesura de la sostenibilitat
Supermançana Pilot Les Corts 
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SITUACIÓ ACTUAL

>240 

160 - 240
80 - 160

Habitathes/ha

40 - 80
< 40

Codi supermançana 

Límit supermançana 

A

7,5%

8,8%

11,6%

20,6%

51,5%
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Objectiu desitjable

Densitat d’habitatges

Habitatges/Ha

[Nombre d’habitatges/Unitat de Superfície1]
 1Malla de referencia de 200 m per 200 m 

>80 habitatges/ha >100 habitatges/ha

Perquè un teixit urbà tingui una adequada tensió 
cal que hi hagi una quantitat suficient de població 
que li proporcioni vida. El rang de densitat ade-
quat se sol moure entre els 200 i 400 habitants/ha, 
el que es tradueix en un nombre d’habitatges més 
o menys variable (80-160 habitatges/ha) en funció 
de l’ocupació mitjana que tingui la ciutat. 

Les densitats que es troben molt per sobre o per 
sota d’aquests valors no són desitjables en un es-
cenari més sostenible. El primer cas, representa 
una congestió que suposa un cost per a la població 
en termes d’espai públic i de serveis i, el segon, 
respon a una tipologia edificatòria massa dispersa, 
que comporta un major consum de recursos i que 
no proporciona suficient tensió perquè es desen-
volupin amb normalitat les funcions urbanes.

L’estàndard fixat correspon a un paràmetre de mí-
nima densitat per evitar ciutats disperses. Per evi-
tar la sobredensificació de les ciutats existents es 
contemplen altres indicadors que garanteixen la 
reserva d’espais descompressors de qualitat (veure 
indicadors de Compacitat corregida i Espai d’esta-
da per habitant).

Les dues supermançanes que formen part d’aquest 
àmbit obtenen un resultat que arriba a l’objectiu 
desitjable. En total son 259 habitatges per ha. És 
tracta d’una xifra molt alta fet que apunta a una 
situació de congestió i que apunta a una sobre-
compactació del sòl en aquest àmbit. Això s’anirà 

matisant amb els indicadors de compacitat abso-
luta i compacitat corregida en el que es mesurarà 
la pressió edificatoria i l’efecte descompressor de 
l’espai públic.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 259 100 100               10

OBJECTIU

Reunir, en un mateix espai, la suficient població per incentivar intercanvis i noves rela-
cions comunicatives entre persones, ens i activitats. 

Desenvolupar amb eficiència aquelles funcions urbanes lligades a la mobilitat sosteni-
ble i a la dotació de serveis, tant en l’àmbit del transport públic i de les infraestructures 
lligades als fluxos metabòlics com en l’àmbit dels equipaments i serveis tècnics.

L’indicador descriu el nombre d’habitatges que es concentren en una área determina-
da. Aquest indicador mostra una primera aproximació de la configuració urbana i de 
la organització territorial d’un determinat teixit urbà: grau de compactació – dispersió 
urbana.

La representació gràfica es realitza sobre una malla quadriculada de 200x200 metres, 
podent així mostrar la comparació entre les diferents àrees d’estudi i detectar la localit-
zació de les àrees amb major i menor densitat d’habitatges. 

Els paràmetres d’avaluació però, s’apliquen sobre els resultats obtinguts de densitat 
d’habitatges per hectàrea sobre el total de l’àrea de Supermançana.
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7,8%

14,3%

23,0%

22,4%

32,6%

SITUACIÓ ACTUAL

<2,5 

2,5 - 5
5 - 7,5

Metres

7,5 - 10
>10

Codi supermançana 

Límit supermançana 
A
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OBJECTIU

DEFINICIÓ

Objectiu desitjable

Compacitat absoluta

La Compacitat absoluta (CA) és la relació entre el volum edificat sobre la superfície de 
l’àmbit d’estudi. Informa de la intensitat edificatòria que exerceix l’edificació de qualsevol 
tipus (residencial, terciària o industrial) sobre un determinat teixit urbà.

La compacitat incideix en la forma física de la ciutat, en la seva funcionalitat i, en general, 
amb el model d’ocupació del territori i l’organització de les xarxes de mobilitat i d’espais 
lliures.  Per tal d’afavorir un model d’ocupació compacta del territori i assolir l’eficiència en 
l’ús dels recursos naturals i disminuir la pressió dels sistemes urbans sobre els sistemes de 
suport, una compacitat absoluta major de 5 m assegura una base perquè es doni aquests 
objectius.

metres

[Volum edificat/Unitat de superficie1]
 1Malla de referencia de 200 m per 200 m 

> 5 m en més del 50% de la 

superfície de l’àmbit d’estudi

> 5 m en més del 75% de la 

superfície de l’àmbit d’estudi

Crear teixits compactes per apropar distàncies entre usos, espais públics, equipaments i 
altres activitats. Desenvolupar patrons de proximitat de manera que els desplaçaments 
es realitzin majoritàriament a peu. Potenciar les relacions de veïnatge entre residents, 
visitants i persones jurídiques. 

L’àmbit de les supermançanes de les Corts assoleix 
un resultat òptim amb el 78% de la superficie de 
l’àmbit amb una CA >5 m, per aquest indicador. 

Per tant, i ja com apuntava la densitat d’habitat-
ges, es tracta d’una zona densament construida. 
La morfologia urbana d’aquesta zona de Les Corts 
es caracteritza per estar densament construït en 
general a excepció d’un parell de illes tocant al 
Travessera de Les Cots on es situen els Jardins de 
Bacardí. El reste de illes estan colamatades d’edifi-
cicació formant illes tancades o semi obertes.

Una de les premises bàsiques a l’hora de valorar si 
una ciutat  tendeix a un urbanisme sostenible és la 
compacitat, un sòl compacte potencia les funcions 
urbanes.

L’indicador de la Compacitat corrigida acabarà d’in-
formar si existeix un equilibri entre aquesta edifi-
cació i l’espai lliure.

El resultat del càlcul de la Compacitat corregida 
(CC) a la situació actual dona com a resultat que 
el 35,7% de la superfície de l’àmbit format per 
les dues supermançanes assoleixen una CC amb 
valors adequats (de 10 m a 20 m). Per tant, no s’ar-

riba al llindar mínim requerit, situat en el 50% de 
la superfície.

Això es tradueix en un excés de allò construït en 
detriment d’espais públics d’estada, el que implica 
un cert desequilibri en la ocupació del sòl.

Si analitzem l’escenari futur plantejat a partir de la 
implementació de les supermançanes, s’obtenen 
resultats que difereixen molt de la situació actual.
El valor resultant és que el 77,3% de la superfície 
de l’àmbit obté un valor de Compacitat corregida 
de 10 m a 20 m. Per tant, s’assoleix l’objectiu de-

sitjable.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 78,0 100 100               10
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SITUACIÓ ACTUAL

SUPERMANÇANES

Sense espais 
d’estada 

1 - 10
10 - 20 

Metres

20 - 50 
50 - 100

Codi supermançana 

Límit supermançana 
A

100 - 150
>150

8,9%

14,9%

62,4%

13,8%

8,6%

35,7%

40,5%

13,8%

1,4%
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Objectiu desitjable

Compacitat corregida

La compacitat corregida relaciona el volum construït amb l’espai d’estada (espais de rela-
ció, esbarjo i verd urbà) d’un determinat teixit urbà.

Aquest indicador corregeix la compacitat absoluta ja que una compacitat excessiva pot 
ocasionar problemes de congestió i saturació urbana.

La compacitat corregida (CC) relaciona el volum edificat i aquells espais públics d’estada 
presents en una àrea determinada. S’entén per espai públic d’estada aquell que, per les 
seves característiques morfològiques i funcionals, permet en diferent grau, la interacció 
entre persones o la interacció d’aquestes amb l’entorn de caràcter públic i accessible: es-
pais verds, places, carrers de vianants, espais interiors d’illa, bulevards, rambles i voreres 
amb més d’un ample específic (5 m d’amplada).

metres

[Volum edificat/Superfície d’espais d’estada]1

 1Malla de referencia de 200 m per 200 m 

de 10 m a 20 m en més del 

50% de la superfície de l’àmbit 

d’estudi

de 10 m a 20 m en més del 

75% de la superfície de l’àmbit 

d’estudi

Buscar l’equilibri entre els espais construïts i els espais lliures i de relació per a una àrea 
determinada. Establir una proporció adequada entre els espais relacionats amb l’activi-
tat i l’organització del sistema urbà (l’espai construït) i aquells espais descompressors 
de la tensió urbana orientats a satisfer les necessitats d’esbarjo, estada a l’aire lliure i 
de relació (espai d’estada).

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 35,7 71,4 47,6               4
Escenari futur amb Supermançanes 77,3 100 100               10

El resultat del càlcul de la Compacitat corregida 
(CC) a la situació actual dona com a resultat que 
el 35,7% de la superfície de l’àmbit format per 
les dues supermançanes assoleixen una CC amb 
valors adequats (de 10 m a 20 m). Per tant, no s’ar-
riba al llindar mínim requerit, situat en el 50% de 
la superfície.

Això es tradueix en un excés de allò construït en 
detriment d’espais públics d’estada, el que implica 
un cert desequilibri en la ocupació del sòl.

Si analitzem l’escenari futur plantejat a partir de la 
implementació de les supermançanes, s’obtenen 
resultats que difereixen molt de la situació actual.
El valor resultant és que el 77,3% de la superfície 
de l’àmbit obté un valor de CC de 10 m a 20 m. Per 
tant, s’assoleix l’objectiu desitjable.

Implementar les supermançanes implica que els 
carrers interiors de ambdues supermançanes que-
darien alliberades del trànsit de pas. Es recupera 
així l’ample total del carrer que es destina a l’ús 
quasi exclusiu per als vianants transformanse així 
en un veritable espai d’estada. Aquest fet aulleuge-
ra la pressió del volum construït arribant a un bon 
equilibri entre edivicació versus espais d’estada.

La zona d’estudi es caracteritza per ser molt densa-
ment poblada. Si a això afegim una manca d’espais 
d’estada, el resultat de espais d’estada per habitant  
evidencia aquestes dues premisses. Com espais 
d’estada el més significatiu són els Jardins de Ba-
cardí i el Jardins de Josep Goday i Casals. També 
es te en compte la Plaça de les Ceràmiques Vicens

Actualment, la dotació d’espais d’estada per habi-
tant és de 3,5 m2.

Aquesta xifra està per sota del mimin requerit es-
tablert en 10 m2 d’espais d’estada per habitant, 
per tant es valora de forma negativa el resultat 
d’aquest indicador. 

En quant a l’escenari de la proposta, augmenta el 
doble la dotació d’espais d’estada passant d’un 3,5 
m2 a 6,3 m2 habitant



Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 131130

SITUACIÓ ACTUAL

SUPERMANÇANES

Sense espais 
d’estada 

<5
5 - 10
10 - 15 

15 - 20

>20 

m2/habitant

Codi supermançana 

Límit supermançana 
A

59,7%
25,6%

6,1%

8,6%

53,0%

23,3%

14,9%

0,2%
8,6%
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Objectiu desitjable

Espais d’estada per habitant

Garantir una reserva mínima d’espais d’estada per habitant. La cobertura d’espais d’es-
tada a les ciutats és de gran importància ja que afecta de manera molt directa a la qua-
litat de vida dels seus ciutadans. Els passejos, les rambles, els parcs i les places entre 
altres, juguen un paper fonamental tant en el medi ambient i la biodiversitat de la 
ciutat com per la seva funcionalitat com a espais de relació, d’esbarjo o relax. Aquests 
espais formen part de la morfologia de la ciutat, de la seva estructura i actuen com 
espais descompressors del volum edificat. Una dotació equilibrada d’espais d’estada 
contribueix al benestar físic, emocional i de relació dels ciutadans.

m2/habitant

[Superfície d’espais d’estada/Població]1

 1Malla de referencia de 200 m per 200 m 

>10 m2 d’espai d’estada per 
habitant

>20 m2 d’espai d’estada per 
habitant

Es tracta d’un indicador complementari al de compacitat corregida. La presència d’aquests 
tipus d’espais a la ciutat atorga qualitat de vida als seus habitants i estan íntimament rela-
cionats amb l’estructura morfològica urbana.

L’espai públic d’estada és aquell que, per les seves característiques morfològiques i funci-
onals permet, en diferent grau, la interacció entre persones o la interacció d’aquestes amb 
un espai de qualitat.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 3,5 34,5 17,3              2
Escenari futur amb Supermançanes 6,3 63,1 31,6              3
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SITUACIÓ ACTUAL

RELACIÓ h/d 

Òptim < 0,50

Molt bé 0,50 a 1,0

Adequat 1,0 a 2,0

Insuficient 2,0 a 3,5

Molt 
insuficient

> 3,5

0% 0%

34%

42%

24% 1

2

3

4

5
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Proporció del carrer

Nivell d’obertura entre les façanes que emmarquen un carrer o un es-
pai obert (alçada h) respecte a la distància (d) que hi ha entre aques-
tes façanes. La proporció de carrer o d’un espai obert expressa la 
tipologia de secció a partir de les seves característiques morfològi-
ques. 

En les nostres latituds, es considera com equilibrat un valor que gira al voltant de l’1 i 
fins al 1,5, com és el cas de gran part dels eixamples europeus del segle dinou, mentre 
que els valors per sobre del 2 són el reflex d’espais amb massa densitat edificatòria i on 
la volumetria genera mancances de llum i de ventilació natural sobretot en les plantes 

% metres lineals de carrer

[Trams de carrer (metres lineals) amb una relació h /d <2 / 
Longitud total del viari (metres lineals)]

Proporció de carrer h/d <2 en 
més del 50% dels trams de carrer 
(metres lineals).

Crear una relació entre l’amplada del carrer i l’alçada dels edificis que permeti 
una obertura de vista al cel que proporcioni uns nivells d’insolació i d’iŀluminació 
suficients.  Com més equilibrada sigui aquesta proporció, majors seran els nivells de 
confort a l’interior dels edificis com en els espais exteriors adjacents, el que millora el 
grau d’habitabilitat a la ciutat.

L’àmbit de les supermançanes pilot es caracteritza 
per una tipologia de teixit urbà compacte d’illes 
tancades amb la presència d’espais verds singu-
lars que trenquen la morfologia d’algunes de les 
seccions de carrer.

Els carrers presenten una relació entre 
l’alçada mitja dels edificis i la distància 
entre façanes menor a 2,0 en la major 
part. Això vol dir que la proporció com-
pleix en tots els casos amb un nivell 
d’assolejament adequat.

El 34% de l’extensió de carrers tenen 
una proporció h/d entre 1,0 i 2,0 i es 
situen en la supermançana 04H.  El 
24% de la l’extensió del viari presenta 
la major insolació ja que tenen una 
proporció menor a 0,5. Aquests casos 
corresponen a les seccions més amples 
com és Travessera de Les Corts o bé els 
trams que donen al front dels parcs i 

places.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 100 100 100            10
Escenari  amb Supermançanes 100 100 100            10 

Proporció de carrer h/d <2 en 
més del 75% dels trams de carrer 
(metres lineals).

h/d > 2 h/d > 1 < 2 h/d > 0,5 < 1

h/d < 0,25h/d > 0,25 < 0,5
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66,8%

18,0%

15,2%

<60 60 a 65 dB 65 a 70 dB >70

79,2%

8,4%

12,4%

<60 60 a 65 dB 65 a 70 dB >70

NIVELL SONOR DIÜRN: Ld [dB(A)]

Òptim <60 

Adequat 60 a 65

Insuficient 65 a 70

Molt 
insuficient

>70

Distribució actual de la població segons els 
nivells sonors sotmessos

Distribució futura de la població segons els 
nivells sonors sotmessos
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Confort Acústic

Proporció de població exposada a diferents nivells de molèstia per causa del soroll. 
L’escala es defineix per al període diürn, en funció de valors basats en les Pautes sobre 
el Soroll Urbà (Guidelines for Community Noise, 1999) de l’OMS, en combinació amb 
els valors objectiu de qualitat acústica per a zones tipus “a “ ( Sectors del territori amb 
predomini de sòl d’ús residencial) definits en la taula A de l’annex II del RD 1367/2007.

El confort acústic es calcula mitjançant una simulació de soroll de l’àrea d’estudi consi-
derant únicament el trànsit com a font emissora.  El nombre de ciutadans afectats per a 
cada nivell de soroll s’obté mitjançant una anàlisi del cas més desfavorable: s’atribueix 
a la població el nivell sonor més desfavorable que repercuteix sobre cadascuna de les 
façanes de l’edifici.

% de població afectada

[Població amb afectació sonora inferior a 65 dB diurnos / Població total] x 100

>75% població afectada 
per nivells de soroll  diürns            
permesos (≤ 65dB(A) )

Prevenir la contaminació acústica per evitar i reduir els efectes nocius que puguin 
derivar per a la salut humana. Crear un espai públic confortable acústicament on la 
gran majoria de la població estigui exposada a nivells de soroll per sota dels nivells 
admissibles. 

Adoptar mesures per reduir l’impacte acústic derivat de la pròpia activitat urbana: 
restringir l’espai pel vehicle de pas, reduir la velocitat als carrers d’ús prioritari per a 
vianants, utilitzar paviments fonoabsorbents, entre d’altres.

La contamianció acústica és un mal endèmic en el 
model de ciutat actual, on els vehicles amb motor de 
combustió són els ocupes de l’espai públic. 

La ciutat de Barcelona no s’escapa d’aquest mal. Al 
diagnòstic dels nivells de soroll a les Supermança-
nes analitzades 04H i 04I del districte de les Corts, es 
mostra que hi ha nivells elevats a les grans vies com 
Travessera de Les Corts, Gran Via Carles III, Av. Ma-
drid i Riera Blanca, però també a altres carrers com  
al carrer d’Arizala i al carrer del Comandante Benitez.

El model de movilitat i espai públic que es proposa 
allibera de soroll totes les vies que es consideren  no 
bàsiques permeten un nou paisatge sonor on els 
motors no són la nota predominat. Les víes bàsiques, 
queden als mateixos nivells o inferiors gràcies a la 
disminució de desplaçaments que s’aconsegueix i a 
la possibilitat de millora el paviment.

La implantació de les supermançanes a Les Corts 
representa, a nivell de conforrt acústic una petita 
millora generalitzada en tot l’àmbit. 

Exceptuant casos concrets com és el cas de la pobla-
ció resident a prop de les vies bàsiques, l’allieració 
de l’espai interior d’illa suposa que un nombre més 

gran d’habitants gaudeix d’uns nivells acustics cor-
rectes.

Per tal de superar l’inconvenient sorgit per la cana-
lització del trànsit per les vies bàsiques, es proposa 
que aquests carrers gaudeixin de paviment sonoro-
reductor.

En aquest escenari es consegueix una reducció de 
l’emissió de soroll de entre 1 i 3 db(A) deguts a la mi-
llora del paviment i a la reducció del trànsit, per tant 
millora el confort acústic de la població pasant del 
84,8% al 87,6% de població que escolta un escenari 
de soroll diürn igual o inferior a 65dB(A).
Aquests registres superen els llindar mínim de l’in-
dicador però no arriben al llindar desitjable, el 100% 
de la població.

Pels habitants que resideixen en edificis molt a prop 
de les grans vies bàsiques,  amb una alta intensitat 
de trànsit, s’hauria de tenir present potenciar les 
millores en els aïllaments dels edificis, per tal de 
almeny reduir  el nivell sonor a l’interior de l’habi-
tatge. 

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 84,8 75 100        7,0
Escenari amb Supermançanes 87,6 75 100        7,5

> 100% població afectada 
per nivells de soroll  diürns             
permesos (≤ 65dB(A) )



A
V

A
LU

A
C

IÓ
 G

LO
B

A
L

Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 137136

67,5%

17,8%

8,8%
5,8%

<30 30-35 35-40 40-45 >45

65,6%

29,6%

3,9% 0,9%

<30 30-35 35-40 40-45 >45

NIVELL D’IMMISSIONS NO2

Òptim < 30 mg/m3

Molt bé 30 -35  mg/m3

Adequat 35 - 40 mg/m3

Insuficient 40 - 45 mg/m3

Molt 
insuficient

> 45 mg/m3

Distribució actual de la població per   
nivells d’immisions

Distribució futura de la població per   
nivells d’immisions
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Qualitat del’aire

Proporció depoblació exposada a nivells d’immissió no superiors als objectius de qualitat 
de l’aire (valors límit per a la protecció de la salut humana, nivell crític per a la protecció 
de la vegetació) que estableix l’annex I del Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, 
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
S’analitzen els dos contaminasts més preocupants en l’àmbit d’estudi, el diòxid de 
nitrogen (NO2)  i les particules de tamany inferior a 10 micres (PM10). L’estimació de la 
qualitat de l’aire realitzada, considera el trànsit com a font principal de contaminació, re-
collint les altres fonts en termes de contamianción atmosfèrica de fons. A més contempla 
la meteorologia general de la zona, l’orientació dels carrers i la tipologia de canó.

% metres quadrats de carrer

[Superfície de viari públic amb potencial de confort a l’estiu superior al 50% / super-
fície de viari públic total] x 100

> 50% d’hores de confort al dia 
per a un mínim del 50% de la 
superfície total de carrers.

Afavorir un espai públic confortable des del punt de vista de la qualitat de l’aire.

Evitar, prevenir i reduir els efectes nocius de les substàncies contaminants sobre la sa-
lut humana, el medi ambient en el seu conjunt i altres béns de qualsevol naturalesa.

La ciutat de Barcelona es troba dins de la zona de 
protecció especial  de l’àmbit atmosfèric pels conta-
miants NO2 i PM10. El Govern de la Generalitat de 
Catalunya va presentar un pla per tal de restablir els 
nivells de qualitat de l’aire del territori.

Per a definir el llindar referencial de l’indicador es 
tenen en compte els valors límits permesos per la 
legislació espanyola, definits a l’annex I del Reial 
decret 102/2011 relatiu a la qualitat de l’aire:

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 85,4 75 100         7,1
Escenari amb Supermançanes 99,1 75 100        9,8 

> 50% d’hores de confort al dia 
per a un mínim del 75% de la 
superfície total de carrers.

Contaminant
Valor 

límit
Període Valor

NO2

Horari 1 hora
200 μg/m3, no superable en més de 18 oca-

sions per any civil.

Anual 1 any civil 40 μg/m3

PM10

Diari 24 hores 50 μg/m3, no superable en més de 35 ocasions 
per any civil.

Anual 1 any civil 40 μg/m3

Les Supermançanes 04H i 04I pertenyents al 
districte de Les Corts, degut a la seva ubicació a 
l’extrem sud-oest de la ciutat i tocant al parc natural 
de Collserolla presenten en general una qualitat de 
l’aire admissible. El problema, en termes de conta-
mianció atmosfèrica, resideix principalment a les 
dues grans vies AV. Madrid i Travessera de Les Corts. 
Aquestes vies són relativament amples però als 
edificis confrontants resideix una elevada quantitat 
de població així que gran quantitat de persones 
respiren una baixa qualitat de l’aire (>40 mg/m3).

La implantació del model de mobilitat de superman-
çanes a Les Corts representa, a nivell de qualitat de 
l’aire, una millora general sobretot en l’interior de 
illes.  La disminució generalitzada del trànsit així 
com la seva derivació per les vies bàsiques, allibe-

ra els carrers d’interior de supermançana dels fums 
dels vehicles.

Considerant els habitants residents a les superma-
çanas 04H i 04I es millora el resultat obtingut en 
l’indicador passant d’un 85,4% a 99,1% de població 
que suporta nivells d’immissió inferiors o iguals a 
40 mg/m3 .

En aquest context, la millora tecnològica dels ve-
hicles te força importància. La renovació del parc 
vehicular, la introducció de la norma Euro 6, la im-
plantació de filtres i la introducció del vehicle elèc-
tric, poden reduir molt les emissions  del trànsit en 
general i millorar així la qualitat de l’aire de les vies 
amb elevada intensitat de circulació.
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% Hores útils de confort tèrmic al dia

Òptim >80% (>12h)

Molt bé 66% a 80% (10h - 12h)

Adequat 50% a 66% (7,5h a 10h)

Insuficient 35% a 50% (5h a 7,5h)

Molt 
insuficient

< 35% (> 5h)

Distribució actual de la superfície del viari 
per rang d’hores de confort al dia

0%

25%

20%
51%

4%

1

2

3

4

5

Distribució futura de la superfície del viari 
per rang d’hores de confort al dia

0%

22%

17%

33%

28% 1

2

3

4

5
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Confort tèrmic

Percentatge d’hores al dia entre les 8h i les 22h en les quals un carrer ofereix les condici-
ons adequades de confort tèrmic per a una persona. El confort tèrmic té en consideració 
els següents aspectes: el clima, la morfologia del carrer, els materials en paviments i 
façanes, la presència de vegetació i activitat metabòlica de l’individu. 

S’han de classificar els trams de carrer segons orientació, proporció de carrer i presència 
de vegetació. Es calcula el balanç tèrmic en base als valors horaris de temperatura, vent 
i humitat relativa i també pels valors d’activitat metabòlica de l’individu, vestimenta i 
permeabilitat de la mateixa.

% metres quadrats de carrer

[Superfície de viari públic amb potencial de confort a l’estiu superior al 50% / super-
fície de viari públic total] x 100

> 50% d’hores de confort al dia 
per a un mínim del 50% de la 
superfície total de carrers.

Identificar el potencial de confort tèrmic de la trama urbana en unitats d’hores útils de 
confort al llarg del dia.  Aquests nivells de confort corresponen els requeriments me-
tabòlics d’un vianant. L’indicador resumeix les condicions microclimàtiques, fruït de 
la morfologia urbana, el clima urbà, les característiques dels materials en paviments i 
la presència d’elements d’obstrucció de la radiació solar a l’espai públic, a partir de la 
seva utilitat en temps útil de confort per a les persones usuàries de l’espai.

Les característiques morfològiques de l’àmbit pilot 
de supermançana corresponen a les d’un teixit 
urbà compacte d’illes tancades. 

El traçat de les illes dona com a resultat una ori-
entació dels carrers diversa. No obstant predomi-
na en extensió l’orientació Est - Oest i l’orientació 
Nord-Sud. Les proporcions dels carrers són en 
majoritàriament menors de 1,0 que conjuntament 
amb les orientacions predominants defineixen un 
àmbit amb una consideràble incidència de radia-
ció solar al llarg del dia.

Cal destacar que hi ha una important presència 
d’arbrat de port gran i mitjà en la major part de les 
seccions. Aquest aspecte permet assolir un balanç 
tèrmic favorable i al voltant d’un 75% de la super-
fície del viari amb  un potencial d’hores útils de 
confort a l’estiu superior a 7,5h.

La implantació de supermançanes proposa com a 
principi l’adequació de les seccions de carrer en 
plataforma única. Això vol dir que en la majoria 
dels casos es planteja l’anivellament de les actuals 
calçades. 
Com a criteri bàsic pel tractament tèrmic de l’espai 
públic es proposa evitar l’utilització d’asafalt ne-

gre. En tot cas, es proposa substituir-lo per mate-
rials que tinguin un coeficient d’absorció menor a 
0,7 i un albedo de 0,3 màxim.

Per altra banda, es proposa l’increment de la pre-
sència de vegetació a l’eix de connexió  al llarg dels 
carrers Maria Barrientos, Felipe de Paz i Regent 
Mendieta.

Tenint en compte aquests dos aspectes s’estima 
una millora considerable del potencial d’hores 
de confort dins de l’àmbit. Segons els càlculs, es 
passaria d’un 4% de la superfície de carrers amb 
nivells òptims fins a un 28%.

La microurbanització 

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 74,5 100 99,3            9,9
Escenari amb Supermançanes 77,8 100 100        10,0 

> 50% d’hores de confort al dia 
per a un mínim del 75% de la 
superfície total de carrers.
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Grau 
d’accessibilitat

Amplada de voreres i/o 
pasos de vianants

Pendent

Òptima ≥ 3,7 metres <= 6%

Bona ≥ 2,5 a 3,7 metres <= 6%

Suficient ≥ 1,8 a 2,5 metres <= 6%

Insuficient < 1,8 metres <= 6%

≥ 1,8 metres > 6%

Molt 
insuficient

< 1,8 metres > 6% 

Distribució actual de la longitud del viari 
per  grau d’accessibilitat

0%

5%
8%

23%
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Distribució futura de la longitud del viari 
per  grau d’accessibilitat
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Accessibilitat

Grau d’accessibilitat dels carrers en funció de l’ample de les voreres (dreta i esquerra) i 
pendent del tram. 

L’accessibilitat del viari es mesura en funció del seu impacte en la mobilitat dels vianants. 
El criteri de valoració es basa en dos requeriments bàsics d’accessibilitat per a les persones 
amb mobilitat reduïda. És per això, que l’indicador pondera l’accessibilitat dels trams de 
carrer en funció de l’ample de les voreres i del pendent del traçat, assumint que ambdós 
atributs poden limitar els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda.

% metres lineals de carrer

[Trams de carrer (metres lineals) amb accessibilitat suficient o superior / 
Longitud total del viari (metres lineals)] x 100

Accessibilitat suficient o superior 

< 50% dels trams de carrer 

(metres lineals).

Reduir el nombre de barreres físiques que incideixen en els desplaçaments de les per-
sones per facilitar el seu pas sense friccions i el seu accés a l’espai construït, serveis 
urbans bàsics, parcs i altres espais públics d’estada.
Com més gran sigui el grau d’accessibilitat, més segur, atractiu i multifuncional pot 
arribar a ser l’espai públic. 

L’àmbit pilot es caracteritza per tenir un bon nivell 
d’accessibilitat en el conjunt de carrers que el 
conforma. El 94,7% de la extensió total del viari 
presenta les condicions adequades d’accessibili-
tat.

En el cas dels carrers Comandante Benitez, 
Benavent , Pahissa i Comte de Güell es presenten 
trams amb una accessibilitat suficient que pot 
ser millorable. Això és degut a que les voreres no 
superen els 2,5m d’amplada.

Les actuacions derivades de la implan-
tació del model d’espai públic amb 
supermançanes, permetrà que el 100% 
del viari assoleix un grau òptim d’acces-
sibilitat.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 94,7 100 100               10
Escenari futur amb Supermançanes 100 100 100               10

Accessibilitat suficient o superior 

< 75% dels trams de carrer 

(metres lineals).
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% ESPAI VIARI DESTINAT AL VIANANT

Òptim > 75%

Molt bé 62% a 75%

Adequat + 60% (58% a 62%)

Insuficient 40% a 58%

Molt 
insuficient

< 40%

Distribució actual de la longitud del viari per  
rang d’espai destinat al vianant

6%

38%

0%
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56%
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Distribució futura de la longitud del viari per  
rang d’espai destinat al vianant
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Espai viari destinat al vianant

Percentatge d’espai de carrer destinat al vianant en relació a l’ample total de viari. Un cop 
calculat el percentatge de viari de vianants en cada tram, es procedeix al seu càlcul per a 
tot l’àmbit d’estudi.

L’indicador avalua una condició ergonòmica de l’espai públic i posa de manifest el grau 
d’ocupació dels usos destinats a la mobilitat a peu i al contacte entre persones respecte a 
l’ocupació dels usos vinculats amb la mobilitat motoritzada. 

% metres lineals de carrer

[Trams de carrer (metres lineals) amb un repartiment vianants igual o superior al 
60% / Longitud total del viari (metres lineals)]

Espai viari de vianants igual o 
superior al 60% en més del 50% 
dels trams de carrer (metres 
lineals)

Crear recorreguts de vianants amplis, segurs i sense friccions amb el trànsit de vehicles 
motoritzats i, alhora, afavorir un espai públic de qualitat que pugui acollir múltiples 
usos per a la convivència i per a la interacció entre les persones.

Tot i que es tracta d’un àmbit amb una important 
dotació d’espais d’estada respecte a molts altres 
barris de la ciutat, el repartiment de l’espai viari 
té un clar predomini cap a les funcions del vehicle 
privat.

 Actualment, s’estima que el 21,1% de l’espai viari 
es destina a usos i funcions de les persones a peu. 
Els carrers que presenten un percentatge adequat 
d’espai viari pel vianant són Maria Barrientos, 
Felipe de Paz i Pintor Pahissa (recentment amb 
ampliació de voreres).

La implantació de supermançanes comporta 
l’anivellament de les seccions interiors de super-
mançana, fet que augmenta l’espai amb prioritat 
per vianants. 

S’estima que amb l’escenari futur, hi haurà un 
55,7% de l’espai viari destinat al vianant, assolint 
així l’objectiu mínim de l’indicador.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 21,1 42,4 28,3            1,1
Escenari  amb Supermançanes 55,7 100,0 74,3            6,1 

Espai viari de vianants igual o 
superior al 60% en més del 75% 
dels trams de carrer (metres 
lineals)
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% Ocupació de la Mobilitat motoritzada

Òptima <25%

Bona 25% a 50%

Deficient 50% a 75%

Molt deficient >75% 

% d’Ocupació de les Xarxes de mobilitat 
motoritzada

55%

45%

ACT

motor

vianant

% d’Ocupació de les Xarxes de mobilitat 
motoritzada

32%

68%

SMP

motor

vianant

Espai MotoritzatsEspai Vianants

Espai MotoritzatsEspai Vianants
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Ocupació de la mobilitat motoritzada

El predomini de les funcions destinades a la mobilitat motoritzada en les nostres 
ciutats és un factor determinant en la qualitat de l’espai públic, especialment,  en 
termes de contaminació de l’aire, soroll i d’intrusió visual en l’entorn.
A mesura que aquesta ocupació tendeixi cap a una jerarquia inversa, la qualitat 
urbana podrà millorar, ja que entre d’altres coses, el tipus d’activitats a l’espai públic 
es podrà anar diversificant. 
La proposta d’ordenació amb supermançanes permet establir estratègies que ofe-
reixin sol·lucions a la mobilitat urbana al mateix temps, que millora el paisatge 
urbà. Els resultats fruit d’aquest anàlisi mostren el benefici potencial que es pot 
obtenir a partir d’una nova jerarquització del viari. 

% metres quadrats de carrer

[Superfície viaria destinada a la mobilitat motoritzada/Superfície viaria total]*100

< 40% d’Espai del viari destinat 
a la mobilitat motoritzada

Recuperar la urbanitat de l’espai públic, alliberant-lo de la seva funció imperant al 
servei del cotxe, per convertir-lo en espai de convivència, d’oci, d’exercici, d’inter-
canvi i d’altres usos. En actuacions de rehabilitació, la implantació de supermança-
nes permet que les proporcions entre l’espai ocupat pel vehicle i per la resta d’usos 
s’inverteixin. 
L’estudi de disseny en diferents teixits urbans corrobora que el percentatge de cal-
çada es pot reduir fins el 25% i el de la vorera i altres usos augmentar fins un 75%.

L’ocupació de la mobilitat motoritzada al viari es 
determina a partir del percentatge d’espai viari 
destinat a la calçada. Segons l’anàlisi realitzat, s’es-
tima que actualment, al voltant del 55% de l’espai 
viari de l’àmbit pilot es destina a la calçada.

La proposta d’ordenació amb supermançanes per-
met reduir significativament l’ocupació del viari 
per part de la mobilitat motoritzada. S’estima que 
en un escenari de futur es podria arribar a tenir 
només un 32% del total de l’espai viari ocupat pel 
cotxe, apropant-se a l’objectiu òptim del 25%.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 44,6 74,3 59,5            3,7
Escenari amb Supermançanes 68,3 100 91,1            7,8

< 25% d’Espai del viari destinat 
a la mobilitat motoritzada
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% Ocupació de la Mobilitat motoritzada

Òptima 3 xarxes

Bona 2 xarxes

Deficient 1 xarxa

Proximitat simultània a Xarxes de Transport 
Alternatiu

59%

41%

Proximitat simultània a Xarxes de Transport 
Alternatiu

7%

93%

Proximitat a 3 XarxesProximitat a 2 Xarxes

Proximitat a 3 XarxesProximitat a 2 Xarxes
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Proximitat simultània a xarxes de 
transport alternatiu

L’accés a les xarxes de mobilitat pública es configura clau en la promoció d’una 
mobilitat racional, sostenible i democràtica. La proximitat als mitjans de transport 
alternatius és un criteri bàsic per a reduïr el tràfic motoritzat privat. La distància 
considerada d’accés a aquests mitjans - 300 metres - té una component psicològica: 
menys de 5 minuts a peu és una distància perfectament assumible per accedir-hi- 
Per altra banda, la reorganització de les xarxes de mobilitat amb supermançanes, 
on el transport públic de superfície circula per les vies bàsiques, implica, en una su-
permançana tipo de 400 x 400 metres de costat, que des del punt central d’aquesta 
la distància màxima d’accés a la via bàsica sigui de 300 metres. 

% població

[Població amb cobertura simultània a les 3 xarxes de transport alternatiu considera-
des/Població total]*100

75% de la població amb ac-
cés simultani a les 3 xarxes 
considerades

Incrementar el nombre de viatges quotidians realitzats en mitjans de transport al-
ternatius a l’automòbil privat. Garantir l’accés a peu o en vehicles de dues rodes 
a la xarxa de transport públic de la ciutat (parades d’autobús urbà i/o de metro o 
tramvia), especialment en àrees habitades i punts de generació i atracció de viatges. 
Afavorir l’ús de la bicicleta com a vehicle de desplaçament urbà mitjançant el diseny 
i construcció d’una xarxa que sigui accessible en temps i distància, i segregada de la 
resta de modes de transport de superfície.

Pels mitjans de transport amb infraestructura fixa, 
com són el metro i el tramvia, es considera una dis-
tància d’accés de 500 metres, ja que es tracte de 
mitjans de transport amb un gran nombre d’usua-
ris i amb una gran conectivitat amb altres línies en 
els nodes de transport públic més importants, com 
poden ser les estacions de trens. 

De manera que pel càlcul de l’indicador, les cober-
tures considerades són sobre les parades de bus 
(300 metres), sobre les estacions dels transports 
d’infraestructura fixa (metro i tramvia, a 500 me-
tres), i sobre la xarxa de carrils bici (300 metres).

La implementació de les supermançanes pilot re-
presenta una millora de la proximitat simultània 
de la població a les tres xarxes de transport públic 
considerades. En el global de l’àmbit, es passa d’un 
41% de població coberta pels 3 tipus de xarxes en 
la Situació actual a un 93% un cop implantades les 
noves mesures.

Les Xarxes contemplades son les xarxa fixa de 
tramvia, ferrocarrils i metro, la xarxa d’autobusos 
de TMB i la xarxa de carrils bici.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 41,0 54,7 41,0      2,7     
Escenari amb Supermançanes 93,0 100 93,0      8,6   

100% de la població amb 
accés simultani a les 3 
xarxes considerades

Proximitat a 3 Xarxes

Proximitat a 3 Xarxes
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Població propera a un punt d’ancoratge  de 
bicicletes en superfície

32%

68%

97%

3%

Població propera a un punt d’ancoratge  de 
bicicletes en superfície

Població <300m xarxa
Població >300m xarxa

Punts ancoratge existents
Punts ancoratge proposats

Xarxa bici existent 
Xarxa bici proposta

F1 - contrasentit segregat
Itinerari bici en coexistència(puntejat)

F3 - coexistència 2 sentits
Límit supermançana 
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Proximitat a aparcament de bicicletes

Percentatge de població amb cobertura a una o més places d’aparcament per a bicicle-
tes, a una distància inferior als 100 metres.

Per tal de determinar la proximitat de la població a aquest servei s’ha de fer una àrea 
d’influència de 100 metres al voltant dels aparcaments per a bicicletes. Aquesta àrea 
s’intersecciona amb les parceŀles o amb la capa d’informació cartogràfica que contingui 
el nombre d’habitants. En aquest cas es disposava de la població per finca del parcel-
lari, i s’ha pogut realitzar l’extrapolació fins al portal, fet que ha permès afinar força el 
resultat. 

% població coberta

[Població que resideix a <100m d’un punt d’ancoratge de bicicletes / total població]  
x 100

> 75% de la població a menys 
de 100m de distància d’un punt 
d’ancoratge de bicicletes.

Proveir d’una bona infraestructura d’aparcaments per a la bicicleta i garantir uns crite-
ris d’accessibilitat per a l’ús habitual d’aquesta alternativa de transport.

L’aparcament proper de bicicletes contribueix a mantenir l’espai públic més endreçat, 
alhora que fomenta patrons de desplaçaments més sostenibles, de menor consum 
energètic, menys sorollosos, més segurs i adequats per a la pacificació del trànsit i 
menys contaminants. 

L’ús quotidià de la bicicleta com a transport urbà 
requereix de la reserva d’espais segurs destinats 
al seu estacionament propers als punts d’origen i 
destí dels desplaçaments: barris amb activitat resi-
dencial, equipaments urbans i punts centrals d’ac-
tivitat, parcs, places i zones verdes, intercanviadors 
modals o la pròpia xarxa de bicicletes.

Quan l’oferta d’aparcament per a bicicletes és infe-
rior a la demanda, o bé en situacions de mancança 
d’estacionament proper, se sol produir una eleva-
da ocupació dels aparcabicis existents i la presèn-
cia de bicicletes estacionades en l’espai públic, 
fixades a l’arbrat i a diversos elements del mobi-
liari urbà com faroles, senyals de trànsit, bancs o 
papereres. Aquest fet comporta certs problemes, 
com ara l’obstaculització de l’espai públic, conflic-
tes amb els vianants o increment dels robatoris, 
situacions que poden desincentivar l’ús de la bici-
cleta a la ciutat. 

Per aquest motiu és necessari detectar aquelles 
zones que mostren una manifesta manca de pla-
ces d’aparcament i que, en conseqüència, puguin 
presentar conflictes amb l’ús de l’espai públic, 
així com realitzar un anàlisi de la dotació d’aparca-
ments per a bicicletes al municipi.

L’àmbit pilot compta actualment amb un 32% de 
la població resident situada a menys de 100m 
d’un punt d’ancoratge en superfície, en particular 

la població que està més propoera a la Travessera 
de les Corts. Amb la proposta, molt vinculada a les 
previsions d’ampliació de la xarxa bicicleta al barri, 
es cobrirà la major part de la població de l’àmbit. 
fins el punt que més del 97% dels residents tin-
guin un punt on ancorar la seva bicicleta a prop del 
seu domicili.  

Pel que fa al càlcul de la dotació necessària, és a 
dir de la quantitat d’ancoratges que ha de contenir 
cada punt d’estacionament de bicicletes, dependrà  
en gran mesura de la demanda real de la zona. Per 
tant s’aconsella iniciar una dotació mínima de 4-5  
Us (capacitat per a 8-10 bicicletes) que s’haurien 
d’anar ampliant en funció de la demanda real de 
cada emplaçament.

El fet de dotar la ciutat d’aparcament en superfície   
no treu que sigui del tot necessari incrementar 
l’oferta d’aparcament segur fóra de calçada: crea-
ció de places per a bicicletes (abonats i rotació) en 
aparcaments soterrats existents, tant públics com 
privats (recomanació del 10% de les places desti-
nades a cotxes que siguin places per a bicicletes), 
facilitació de l’ús de locals actualment en desús per 
a iniciatives públiques o privades d’aparcaments 
segurs, promoció de la creació d’estacionament 
segur en estacions ferroviàries, etc. 

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 31,7 42 32          2,1
Escenari amb Supermançanes 97,2 100 97          9,4

100% de la població a menys 
de 100m de distància d’un punt 
d’ancoratge de bicicletes.
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SITUACIÓ ACTUAL

SUPERMANÇANES

% de places d’aparcament fora de calçada
Aparcament de veïns
Aparcament en calçada
Aparcament públics, municipals, públics 
privats i de veïns municipals
Proposta d’aparcament públics, municipals, 
públics privats i de veïns municipals

Aparcament soterrani públic
Aparcament soterrani privat

Aparcament soterrani públic
Aparcament soterrani privat
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Percentatge de places d’aparcament per a vehicles localitzades fora de la calçada i dis-
ponibles per a els residents.

En la planificació de la mobilitat s’està fent cada vegada més patent la necessitat de 
combinar tant estratègies d’incentivació dels modes més sostenibles (peu, bicicleta i 
transport coŀlectiu) com de dissuasió de l’ús del vehicle privat per aconseguir un canvi 
modal en detriment del cotxe. La combinació d’estratègies d’estímul i dissuasió és un 
requisit indispensable per aconseguir una mobilitat més sostenible.

% 

> 80% places d’aparcament de 
vehicles fora de la calçada

Assolir una major planificació i control de l’aparcament en l’espai públic per alliberar i 
recuperar aquest espai per al vianant, sense obstacles ni friccions. Localitzar les places 
d’aparcament per a vehicles automòbils fora de la calçada i establir una dotació màxima 
de places per aconseguir un repartiment modal modèlic. Es recomana que l’aparca-
ment s’organitzi en edificis tècnics en planta i no annexats al propi habitatge.

En el mandat vigent, en la supermançana 04H, es 
preveu la supressió de places d’àrea verda als car-
rers d’Arizala i de Regent Mendieta. El motiu de la 
supressió és la implantació d’un carril bici contra-
sentit. Per aquest mateix motiu es proposa la su-
pressió en la supermançana 04I, concretament els 
aparcaments que es preveu eliminar places d’àrea 
blava en el carrer María Barrientos, d’àrea verda i 
de  càrrega i descàrrega en el carrer Felipe de Paz. 

La resta de places es reordenarant: les places en 
la xarxa bàsica (sempre que no siguin de càrrega 
i descàrrega, de minusvàlids o reservades) passen 
a ser d’àrea blava, i les de les vies interiors (excep-
te el casos esmentats) passen a ser d’àrea verda. A 
partir d’aquesta fase, en els aparcaments fora de 
calçada es proposen places de bicicleta, en nom-
bre equivalent a el 10% de les places de vehicles.  

En el següent mandat, es proposa la supressió 
d’un nombre significatiu de places d’àrea verda en 
la supermançana 04I, repartides en els carrer Be-
navent, Emérita Augusta, en María Barrientos. 

A la parcel·la no construïda existent en la cruïlla 
dels carrers Felipe de Paz i Benavent es proposa 
eliminar places d’àrea verda exclusiva i places 
d’àrea blava. Totes aquestes places es proposa que 
s’eliminin per alliberar trams de carrers on es con-
sidera prioritari millorar l’habitabilitat. En la super-
mançana 04H no es proposa l’eliminació de places 
en aquesta fase. De les places que no s’eliminen, 
les d’àrea verda preferent es proposa que passin 
a àrea verda exclusiva, i també es preveu que en 
aquesta fase s’implantin places de vehicle elèctric 
i places de temps màxim 15 minuts. També es pro-
posa la reubicació de places reservades del carrer 
Felipe de Paz a la parcel·la no construïda a tocar. 
També es reubiquen les places de l’àrea verda ex-
clusiva del carrer Comandante Benítez tant a Tra-
vessera de les Corts com a Conxita Supervía, aprofi-
tant l’espai de la parada de bus que s’elimina.

Es finalitza el mandat 2016 - 2020 amb la cons-
trucció d’un aparcament al solar del carrer Felipe 
de Paz i Benavent.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 91 80 90        10,0
Escenari amb Supermançanes 97 80 90        10,0

> 90% places d’aparcament de 
vehicles fora de la calçada

[Nombre de places d’aparcament fora de la calçada/Nombre 
total de places dins i fora de la calçada]*100

Aparcament per a vehicles                   
fora de la calçada
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SITUACIÓ ACTUAL

SUPERMANÇANES

% de places d’aparcament demandades cobertes

100% de les places d’aparcament cobertes
> de 100% de les places d’aparcament cobertes

Aparcament públics, municipals, públics privats 
i de veïns municipals

Proposta d’aparcament públics, municipals, públics 
privats i de veïns municipals

*Sino es té en compte la creació de l’aparcament soterrani proposat i es mante-
nen les 56 places en superfecie, la dotació seria d’un 92% aproximadament.

90% de les places d’aparcament cobertes

Càrrega i descàrrega
Àrea blava
Minusvàlids

Àrea verda preferent
Reservat

Càrrega i descàrrega
Àrea blava
Minusvàlids

Àrea verda preferent
Reservat
Àrea verda
Temps màxim 15 minutsElèctric
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Percentatge de places d’aparcament demandades pels usuaris residents (amb vehicle 
censat), localitzades fora de la calçada, que estan cobertes per la oferta existent.

L’indicador expressa la cobertura de places d’aparcament per a vehicles privats, de-
mandades pels residents (en un escenari nocturn), en relació a l’oferta total de places 
ubicades fora de la via pública (aparcaments privats de veïns, aparcaments públics, 
aparcaments privats d’ús públic).

% volum verd

> 80% de les places demanda-
des fora de la calçada cobertes 
per la oferta

Garantir un nombre suficient de places d’aparcament per al vehicle privat, fora de la 
calçada, per a donar cobertura a una demanda teòrica de places per a residents de 
l’àrea d’estudi.

La dotació d’aparcament actualment dins de l’àm-
bit de supermançanes pilot  és favorable, ja que 
compta amb una significativa oferta d’aparcament 
fora de calçada.  

La proposta de futur contempla la reorganització 
de les places d’aparcament en calçada. En alguns 
casos es proposa l’eliminació i en altres un canvi 
de tipologia per tal de donar lloc a places amb 
prioritat de veins.

Per altra banda, considerant que pot haver una 
repercussió sobre les zones adjacents a  l’àmbit, 
en el moment de treure places d’aparcament en 
calçada,  es proposa la construcció d’un aparca-
ment soterrani al voltant dels carrers Benavent i 
Felipe de Paz.  Aquesta actuació es projecta cap a 
un horitzó a llarg termini.

L’indicador per tant de dotació de places d’aparca-
ment per a vehicles de residents assoleix l’objec-
tiu desitjable en les dues supermançanes.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 104 70 90        10,0
Escenari amb Supermançanes 110 70 90        10,0 

> 90% de les places demanda-
des fora de la calçada cobertes 
per la oferta

[OFERTA DE PLACES D’APARCAMENT FORA DE CALÇADA/DEMANDA  

TEÒRICA DE PLACES D’APARCAMENT PER A RESIDENTS]*100

Dotació de places d’aparcament 
per a vehicles
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SITUACIÓ ACTUAL
>5,5 

5 a 5,5
4,5 a 5

Bits d’informació

4 a 4,5
2 a 4

32%

35%

2%

24%

7%

<2
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Objectiu desitjable

Índex de diversitat urbana

L’índex de diversitat urbana indica el nombre de bits d’informació per individu (grau d’in-
formació organitzada) en una àrea determinada; Forma part de la teoria de la informació 
i calcula la quantitat d’informació que conté un missatge; mostra el nivell d’informació 
organitzada d’un sistema urbà.

L’índex contempla la quantitat d’espècies presents a l’àrea d’estudi (riquesa) i la quantitat 
relativa d’individus de cadascuna d’aquestes espècies (abundància). Els individus, a la ciu-
tat, es tradueixen en persones jurídiques: activitats econòmiques, associacions, entitats 
i equipaments. En sistemes urbans els valors osciŀlen entre 0 i 7, essent 7 els teixits de 
major complexitat urbana. 

Bits d’informació

 1Malla de referencia de 200 m per 200 m 

>5 bits en més del 50% de la 

superfície de l’àmbit d’estudi

>5 bits en més del 75% de la 

superfície de l’àmbit d’estudi

Augmentar la informació organitzada de la ciutat; Incrementar les probabilitats de con-
tacte, regulació, intercanvi i comunicació entre els diferents agents del sistema urbà, és 
a dir, els portadors d’informació; Potenciar una estratègia urbana basada en el coneixe-
ment i la informació i no en el consum massiu de recursos.

El caràcter comercial de proximitat del teixit urbà 
conformat per les dues supermançanes pilot es 
reflecteix en un índex de diversitat insuficient; úni-
cament el 32,4% de la superfície assoleix el valor 
referencial de 5 bits d’informació per individu.

Una diversitat urbana de 5 bits d’informació es tra-
dueix en una densitat mínima de 30 persones jurí-
diques per hectàrea. Aquest escenari mostra teixits 
amb una bona mescla d’usos i funcions urbanes, 
espais dinàmics i amb major presència d’activitats 
diverses (serveis més especialitzats).

En els teixits urbans amb un índex menor a 4 bits 
d’informació, les activitats que hi són presents són 
de primera necessitat, orientades a satisfer les ne-
cessitats quotidianes i activitats relacionades amb 
l’hoteleria.

La supermançana 04H presenta uns resultats més 
satisfactoris en comparació amb la 04I. La primera, 
aconsegueix una puntuació total de 8.6 punts i, la 
segona, 1.7 sobre 10.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 32,4% 64,8 43,2               3,2

On:
H: Índex de diversitat urbana.
n: Nombre de tipus d’activitats diferents (riquesa d’espècies).
Pi: Probabilitat d’ocurrència (abundància relativa de cada espècie).

32%

35%

2%

24%

7%



Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTSAgencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013 SUPERMANÇANES PILOT BARCELONA. DISTRICTE DE LES CORTS 157156

[H = -∑Pi Log2 Pi]1

SITUACIÓ ACTUAL
>50 

30 a 50
20 a 30

Superfície construïda d’ús comercial, 
terciari i productiu %

10 a 20
<10

18%

10%

71%

1%
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Objectiu desitjable

Equilibri entre activitat i habitatge

L’equilibri entre els usos lligats a l’activitat i l’habitatge determina el percentatge de super-
fície construïda no residencial en relació a la superfície construïda total.

La superfície construïda no residencial és la suma de la superfície d’ús comercial, ús ofi-
cines i ús industrial; la superfície construïda total inclou la superfície no residencial i la 
superfície cadastral d’ús habitatge. El càlcul no inclou els usos administratius o lligats a 
equipaments (ús religiós,cultural o administratiu).

Les dades provenen del cens de finques i locals del cadastre immobiliari.

%

 1Malla de referencia de 200 m per 200 m 

>20%
Ús comercial, terciari i productiu

Aconseguir una ciutat complexa, no especialitzada, en la qual es barregin les diferents 
funcions i usos urbans compatibles.

Generar patrons de proximitat treball-residència per millorar l’autocontenció de la mo-
bilitat i la satisfacció de les necessitats quotidianes per part de la població resident.

Afavorir l’ocupació del carrer com a connector d’activitats i com a espai d’estada i de 
convivència, fomentant els vincles socials, comercials i productius.

El percentatge global de superfície construïda 
destinada a usos no lligats amb l’habitatge és del 
16,6%. Aquest valor es tradueix en un teixit urbà 
de caràcter mig, és a dir, de característiques mixtes 
entre un teixit residencial (amb presència única-
ment d’activitats de primera necessitat) i un teixit 
central (amb presència de serveis especialitzats i 
alta diversitat de funcions urbanes). Els teixits  de 
tipus mig generalment són capaços de donar ser-
vei i llocs de treball a gran part de la seva població 
però no exerceixen un paper atractor sobre altres 
àrees de la ciutat.

El resultat global assoleix una puntuació final de 
4,2 sobre 10, just per sota de l’objectiu mínim. Per 
supermançanes, la supermançana 04H presenta 
un 12,5% de superfície construïda lligada a usos 
terciaris i productius i, la supermançana 04I, un 
18,7%.

El percentatge de superfície construïda d’ús tercia-
ri i productiu manté una relació lineal amb el nom-
bre d’activitats i locals comercials presents a l’àrea 
d’estudi i, per tant, amb el grau organització urba-
na (diversitat de persones jurídiques) de la ciutat.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 16,6% 83 66,4               4,2

[Superfície construïda (m2c) d’ús comercial+terciari+industrial / 
Superfície construïda total (m2c) x 100]1

>25%
Ús comercial, terciari i productiu
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MOLT ALTA 

ALTA
SUFICIENT

Continuïtat del carrer
GRAU D’INTERACCIÓ DEL CARRER

INSUFICIENT
MOLT INSUFICIENT

9%

19%

43%

29%

SITUACIÓ ACTUAL

SUPERMANÇANES

8%

20%

38%

12%

22%
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Objectiu desitjable

Continuïtat espacial i 
funcional del carrer

La continuïtat espacial i funcional del carrer es medeix a partir del grau d’interacció de 
cada tram, en funció de dues variables: 
(1) Nombre d’activitats en planta baixa i 
(2) Espai viari destinat al vianant en relació a l’espai viari total (vianants i vehicular).
La densitat d’activitats s’obté a partir del nombre d’activitats, en ambdós fronts de carrer, 
respecte a la longitud total del tram. Per altra banda, per obtenir l’espai viari destinat al 
vianant és necessari calcular el percentatge, per a cada tram de carrer, d’espai viari mitjà 
destinat al vianant (voreres, rambla, passeig, zona de vianants) respecte a l’espai viari total 
(vianants més calçada, espai de aparcament i divisors de trànsit). Per més informació con-
sultar l’indicador Espai destinat al vianant.

%

>25% dels trams (metres 
lineals) amb interacció 
alta o molt alta

Crear espais urbans amb eixos interactius que garanteixin la continuïtat de la intensitat 
d’informació i la continuïtat amb l’estructura urbana existent.

Conformar trajectòries que siguin atractives per als vianants, mitjançant la disposició 
de locals comercials en planta baixa, i segures, mitjançant un repartiment del viari ade-
quat. Aquests eixos permeten crear llaços amb els teixits consolidats per al manteni-
ment dels vincles socials i comercials.

La densitat d’activitats informa, de forma indirec-
ta, de l’atracció que exerceixen les activitats cap 
als vianants en tant que susciten la seva atenció 
i interès. També és un indicador de concurrència i 
ocupació de l’espai públic.

El conjunt de les supermançanes que conformen 
l’àmbit pilot presenta un total del 28,6% dels seus 
carrers amb una densitat d’activitats igual o supe-
rior a 10 activitats per cada 100 metres lineals, és 
a dir, presenta un promig d’una activitat per cada 
10 metres recorreguts. El resultat assolit compleix 
amb el paràmetre mínim exigit. 

Aquest resultat incrementa amb la implantació de 
les supermançanes assolint un 34% dels carrers 
amb interacció alta o molt alta. Aquest fet es deu 
a la reconversió dels carrers interiors de super-
mançana en carrers amb prioritat per a vianants i 
al projecte de revitalització dels carrers de l’entorn 
de Benavent.  L’experiència urbana en indrets on

s’han desenvolupat supermançanes cons-
tata que, l’augment de l’habitabilitat a l’es-
pai públic propicia l’aflorament d’activitats 
tant a l’àmbit privat com a l’espai públic.

Cal remarcar, a més, el fet que l’esclat de la bom-
bolla immobiliària i la crisi financera ha provo-
cat el tancament d’una quantitat nombrosa de 
locals comercials i oficines en l’àmbit d’estudi. 
Aquest impacte es tradueix en un 22,5% de lo-
cals buits a la supermançana 04H i d’un 26,8% 
de locals buits a la supermançana 04I. Aquests 
locals no s’han comptabilitzat  en l’anàlisi de l’in-
dicador i, per tant, quan tornin a estar en actiu  
els resultats encara podrien ser més satisfactoris.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 28,6% 100 57,2               5,7
Escenari futur amb Supermançanes 34,0% 100 68,0                  6,8

[Trams de carrer (metres lineals) amb interacció alta o molt alta / 
Metres lineals totals de carrer]  X 100

GRAU D’INTERACCIÓ DEL CARRER DENSITAT D’ACTIVITATS 
Nombre d’activitats/100 metres lineals

ESPAI VIARI DESTINAT AL VIANANT
(% metres de viari)

Interacció molt alta ≥10 activitats/100 metres lineals (i) ≥75%

Interacció alta ≥10 activitats/100 metres lineals (i) <75%

Interacció suficient 5-10 activitats/100 metres lineals -

Interacció insuficient 2-5 activitats/100 metres lineals -

Interacció molt insuficient <2 activitats/100 metres lineals -

>50% dels trams (metres 
lineals) amb interacció 
alta o molt alta
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SITUACIÓ ACTUAL
>30 

1 a 30
5 a 10

Activitats @

<5

Activitats @

Persones jurídiques
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Objectiu desitjable

Activitats denses en coneixement

Percentatge d’activitats denses en coneixement en relació al total de persones jurídiques 
presents en l’àrea d’estudi. 

Les activitats denses en coneixement o activitats @ són aquelles que més informació or-
ganitzen i gestionen. Es tracta d’activitats que fomenten la investigació, la innovació i la 
creativitat. 

%

>10% d’activitats denses en 
coneixement.

Crear espais urbans amb equipaments o activitats denses en coneixement.

Fomentar la producció, intercanvi, comercialització i difusió de coneixement com ele-
ments claus del creixement i la competitivitat de les ciutats a partir de la innovació, la 
investigació i la creativitat.

El percentatge d’activitats denses en coneixement 
o activitats @ representa únicament el 4,8% de les 
activitats totals, molt per sota de l’objectiu mínim. 

Les activitats @ i les activitats que incorporen la 
@ en els seus processos, són les que millor con-
trolen el present i més anticipen el futur, és a dir, 
són aquelles que més informació i coneixement 
controlen. Aquestes activitats afavoreixen les estra-
tègies basades en la informació i el coneixement 
i, amb això, la disminució de la pressió sobre els 
recursos materials.

Per altra banda, la densitat d’activitats @ fomenta 
el desenvolupament d’agrupacions o clústers de 
activitats especialitzades que, al seu torn, atrauen 
noves activitats econòmiques. Les activitats denses 
en coneixement atreuen i retenen creatius i treba-
lladors altament qualificats i estudiants.

Per tal d’augmentar aquest tipus d’activitats a l’es-
pai privat es pot desenvolupar un pla d’usos per 
reconvertir o ampliar espais que puguin allotjar 
nova activitat econòmica de petita escala i desen-
volupar espais de treball compartit (co-working) 
per fomentar el treball col·laboratiu d’emprene-
dors i petites empreses i l’intercanvi d’idees.

Classificació de les activitats @:

• Activitats relacionades amb el sector de les Tec-
nologies de la Informació i Comunicació (TIC). 
Per exemple: fabricació de productes informàtics, 
electrònics i telecomunicacions, radiodifusió i te-
lecomunicacions, activitats en el sector Internet, 
multimèdia,  editorial i audiovisual, entre d’altres.

• Activitats productives de serveis avançats. Per 
exemple: centres de disseny, assessorament, pu-
blicitat, serveis jurídics, marketing, serveis infor-
màtics, etc.

• Centres de recerca, centres culturals i de creació 
artística, de desenvolupament i formació superior. 
Per exemple: centres d’investigació, centres de 
formació superior, activitats relacionades amb les 
ciències de la salut, equipaments culturals, activi-
tats artístiques, activitats relacionades amb la sos-
tenibilitat, entre d’altres.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 4,8% 48 24               2,4

[Nombre d’activitats denses en coneixement (activitats @) / Nombre 
total d’activitats]  X 100

>20% d’activitats denses en 
coneixement.
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39%
1
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4
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67%

1

2

3

4

< 1 kWh/m2/any

1 - 2 kWh/m2/any

2 - 3 kWh/m2/any

>3 kWh/m2/any
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Consum energètic de 
l’enllumenat públic

L’enllumenat públic és necessari per garantir la seguretat i el confort dels ciutadans  en 
l’espai públic durant períodes nocturns. El consum de l’enllumenat representa un dels 
majors costos econòmics per l’administració, el qual es pot reduir de forma molt impor-
tant a partir de la millora de la seva eficiència. L’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic està determinada per diversos factors:
- Tipologia de llums: vapor de sodi, vapor de mercuri, halogenurs metàŀlics, LED’s...
- Tipologia de lluminària: les lluminàries son els elements que focalitzen la llum cap als 
espais que es desitgen il·luminar.
- Nivells d’iŀluminació: s’han d’adaptar els nivells d’iŀluminació en funció de la tipolo-
gia de via (peatonal, transport viari, zona verda...) i de l’activitat que es realitzi.
- Gestió de l’enllumenat: l’horari d’encesa i apagada de l’enllumenat ha de coincidir 
amb la posta i sortida del sol.

 

> 2,5 kWh/m2/any > 1 kWh/m2/any

Reduir el consum energètic de l’espai públic a partir del foment de l’estalvi i l’efici-
ència energètica. L’estalvi implica renunciar a la utilització de recursos energètics que 
no siguin estrictament necessaris per cobrir unes determinades funcions bàsiques i 
adquirir uns nivells estàndards de confort. L’eficiència implica maximitzar la prestació 
d’un servei (iŀluminació) amb el mínim consum energètic possible.

Les principals característiques de l’en-
llumenat actual a l’àmbit d’estudi son:

- La majoria de punts van ser instaŀlats 
posteriorment al 1996, excepte a la 
Travessera de Les Corts on l’enllumenat 
va ser instaŀlat abans del 1976.
- La gran majoria de les bombetes son 
de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP).
- El control de la majoria de punts es re-
alitza centralitzadament, tot i que hi ha 
varis punts de llum controlats a partir 
de cèŀlules fotoelèctriques.

En un futur es proposa la utilització de 
llum blanca, ja que ofereix un Índex de 
Reproducció Cromàtica més elevat que 
la llum groga i per tant permet reduir 
els nivells d’iŀluminació i de potència. 

Es recomana la utilització de LED’s 
amb temperatura de color de 3.000 
ºK a 4.000 ºK, i amb un IRC >75, que 
gràcies al ràpid desenvolupament que 
ha tingut en els darrers anys ha superat 
l’eficiència dels halogenurs metàŀlics. 
A més els LED’s permeten focalitzar la 
llum allà a on es desitgi, amb el que es 

poden aconseguir índexs d’uniformitat 
majors al 80%.

Per implantar llums de LED’s no es 
poden aprofitar les lluminària existents, 
caldrà doncs una renovació comple-
ta del punt de llum, la qual encarirà 
sensiblement el preu de la instal·lació. 
Tanmateix aquest sobrecost s’amor-
titzarà en pocs anys gràcies a l’estalvi 
elèctric obtingut.

També es recomana aplicar sistemes 
de control centralitzar per tal d’ajustar 
correctament els horaris d’encesa i 
apagada a l’horari nocturn.

Per altre banda cal adaptar els nivells 
d’iŀluminació al tipus de via. Cal con-
siderar que totes les vies pacificades 
podran reduir els seus nivells d’iŀlumi-
nació a 10 lux.

A partir de la renovació de l’enllumenat 
s’estima que es podrà reduir el consum 
elèctric de 321,5 a 134,9 MWh/any, el 
que representa un estalvi energètic del 
58,0%.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 2,55 - -               4,9
Escenari futur amb Supermançanes 1,08 - -               9,7

[Consum anual de l’enllumenat públic/Superfície d’espai públic]

kWh/m2/any
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SITUACIÓ ACTUAL

SUPERMANÇANES

< 50 kWh/m2/any

50 - 75 kWh/m2/any

75 - 100 kWh/m2/any

100 - 150 kWh/m2/any

>150 kWh/m2/any

5%

35%

37%

22%

1%

23%

75%

1% 1%
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Consum energètic 
de l’edificació

El consum energètic dels edificis és necessari per tal de satisfer la 
demanda de climatització (calefacció i refrigeració), aigua calenta 
sanitària (ACS) i dels equips elèctrics (iŀluminació, electrodomès-
tics, ordinadors, etc.) dels edificis. L’ús, la tipologia edificatòria, la 
orientació, els elements passius i el nombre d’usuaris  d’un edifici 
són factors que influeixen directament a la demanda i al consum 
energètic. 
Per aconseguir reduir el consum energètic cal fomentar l’aplicació 
de mesures d’eficiència energètica (rehabilitació d’envolvents i 
tancaments dels edificis, adquisició de nous equips de consum...), a 
més de fomentar les bones pràctiques a partir de l’educació i cons-
cienciació de la població.

 

> 94,6 kWh/m2/any > 66,2 kWh/m2/any

Reduir el consum energètic dels edificis mantenint uns nivells 
adequats per al benestar dels ciutadans. L’estalvi energètic permet 
aconseguir una reducció de les despeses econòmiques dels ciuta-
dants i del impacte ambiental dels edificis.

L’àmbit d’estudi inclou principalment 
edificis d’ús residencial que tenen ratis 
de consum menors als d’equipaments i 
serveis. S’estima que el consum ener-
gètic de l’àmbit és de 48.393 MWh/any, 
el que suposa un rati de 84,5 kWh/m2 
any. 

Aquest consum ha estat calculat a partir 
de ratis teòrics, tenint en compte la 
tipologia de l’edifici, el seu ús i l’any 
de construcció. Per tenir un valor més 
aproximat seria necessari realitzar un 
estudi detallat per obtenir dades reals 
sobre aquests consum.

Es proposa portar a terme un seguit 
d’actuacions que permetin reduir el 
consum energètic en el parc edificat de 
les supermançanes:

- Identificar i auditar els edificis que tin-
guin un comportament energètic més 
ineficient per tal d’aplicar mesures con-
cretes per reduir el seu consum, com 
pot ser aïllament de façanes i cobertes i 
la substitució d’aparells de consum per 
equips de major eficiència energètica. 
 
- Auditar edificis que per la seva tipo-
logia d’ús, tenen un perfil de consum 
elevat (edificis amb oficines, comerços, 
residències, etc.).

- Millorar els edificis d’equipaments 
públics que presentin majors consums.

- Dur a terme campanyes que incentivin 
l’estalvi energètic en els edificis privats. 
Es poden oferir ajudes econòmiques 
per a la rehabilitació de certes façanes, 
per a la substitució de finestres simples 
per finestres de doble vidre, renovació 
de bombetes o electrodomèstics inefi-
cients, etc.

- Finalment és molt important realitzar 
campanyes d’educació i conscienciació, 
tant per adults com per a nens, per tal 
de millorar els hàbits energètics de les 
persones.
 
S’ha estimat que el consum energètic 
actual d’aquesta supermançana és 
aproximadament de 84,5 kWh/m2 any i 
que amb la aplicació de ratis de con-
sum més eficients, es podria situar en 
un escenari de futur en 54,7 kWh/m2 
any, és a dir una reducció del 35,3%.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 84,5 - -               6,8
Escenari futur amb Supermançanes 54,7 - -               10

[Consum energètic/Superfície de sostre]

kWh/m2/any
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0%
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OBJECTIU

Autosuficiència energètica

L’autosuficiència energètica es defineix com el percentatge d’ener-
gia consumida que és generada localment amb recursos renova-
bles.  Les energies renovables són fonts netes en emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle i permeten reduir la dependència energètica 
dels combustibles fòssils.
Dins d’un municipi o d’un sector urbà, les possibilitats de captació 
energètica es limiten, principalment, a l’energia solar (solar tèrmica 
i solar fotovoltaica) i l’energia eòlica (generadors minieòlics). Aquest 
indicador només pretén avaluar la captació d’energia solar en els 
edificis, un valor que estarà relacionat amb les condicions climàti-
ques del municipi, la demanda energètica dels edificis i la disponibi-
litat de les seves cobertes.

 

20% 100%

Aconseguir la màxima autosuficiència energètica a partir d’una re-
ducció del consum energètic al mínim indispensable i, a la vegada, 
cobrir aquesta demanda energètica mitjançant la producció d’ener-
gies renovables. 
Avançar cap a un escenari neutre en carboni: aconseguir un major 
grau d’independència energètica i un descens de la vulnerabilitat 
dels sistemes a partir de la captació d’energies renovables a escala 
local.

No es disposa d’informació sobre la su-
perfície de panells solars instaŀlades ac-
tualment a l’àmbit d’estudi. Considerant 
que els nivells d’autosuficiència a partir 
d’energia solar a Barcelona és molt baix, 
es suposa que actualment el nivell d’au-
tosuficiència de l’àmbit és nul.

Per incrementar el nivell d’autosufici-
ència és necessari reduir el consum 
energètic i incrementar la producció 
energètica. A partir de l’increment de 
l’eficiència energètica es pretén acon-
seguir un estalvi del 35,3% del consum 
energètic dels edificis i d’un 58% de 
l’enllumenat públic. Les mesures per 
aconseguir aquest estalvi han estat 
detallades als indicadors anteriors.

Per altre banda s’ha estudiat la ra-
diació solar rebuda en cada una de 
les cobertes dels edificis del sector i 
s’han seleccionat aquelles que tenen 
una radiació major al 90% respecte la 
radiació màxima (el que significa que 
les ombres suposen una reducció de la 
radiació solar de menys del 10%). 

En total es calcula que la superfície dis-
ponible de coberta és de 24.152 m2, 
amb el que es podrien instal·lar 12.076 
m2 de panells solars (cal deixar una 
separació entre plaques per evitar que 
es generin ombres).

Es prioritza la captació d’energia solar 
tèrmica per cobrir la demanda d’ACS 
(cobertura del 85% de l’ACS) ja que 
presenta rendiments majors. La resta 
de coberta es destina a panells solars 
fotovoltaics per produir electricitat. 

Amb les condicions solars de Barcelo-
na, per cada metre quadrat de panell 
solar tèrmic es podrien generar uns 
725 kWh/m2. A partir de panells foto-
voltaics la producció és de 215 kWh/
m2. 

Es proposa instaŀlar 9.498 m2 de pa-
nells solars tèrmics (producció de 6.886 
MWh/any) i 2.578 m2 de panells solars 
fotovoltaics (producció de 554 MWh/
any). El nivell d’autosuficiència aconse-
guit és del 23,8%.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 0% - -               0
Escenari futur amb Supermançanes 23,8% - -               5,2

[Producció energètica local/Consum energètic]

%
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> 100  kg CO2eq./m2/any

10%

66%

24%

20%

69%

11%
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Emissions de CO2

Aquest indicador calcula les emissions de gasos d’efecte hiverna-
cle (GEH), derivades del consum energètic (combustibles fòssils i 
electricitat), per habitant. En aquest indicador s’inclou el consum 
energètic dels edificis, de l’enllumenat públic i de la mobilitat i es 
resta la producció energètica a partir de panells solars (fotovoltaics 
i tèrmics).

Quan parlem de gasos d’efecte hivernacle (GEH) ens referim a CO2 
equivalent (CO2 eq), que inclou els sis gasos d’efecte hivernacle re-
collits en el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), 
òxid de nitrogen (N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs 
(PFC) i hexafluorur de sofre (SF6).

 

> 2,1 t CO2eq./hab./any > 0,5 t CO2eq./hab./any

La preocupació pel canvi climàtic ha passat a ser el tema central de 
la majoria d’agendes ambientals, generant diferents nivells compe-
tencials, estratègies, plans, accions i polítiques que pretenen invertir 
la tendència actual. És per això que s’ha considerat necessari definir 
un indicador que mostri les emissions de gasos efecte hivernacle 
(GEH) a l’atmosfera.

Les emissions CO2 de l’àmbit d’estu-
di son causades principalment pel 
consum energètic dels edificis i de la 
mobilitat. Es calcula que actualment hi 
ha unes emissions de 1,40 t de CO2 
per habitant.

La reducció de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle a Les Corts s’acon-
segueix a partir de:

- Millorar l’eficiència energètica del parc 
edificatori existent.
- Millorar l’eficiència energètica de les 
instaŀlacions de l’enllumenat públic.
- Augmentar la producció d’energies 
renovables i locals.
- Reducció dels desplaçaments amb 
vehicles motoritzats.
- Transició cap a modes de transport 
menys contaminants.

Les actuacions concretes per cada una 
d’aquestes línies de treball han estat es-
pecificades en els indicadors anteriors.

Pel que fa a la mobilitat, la implantació 
de les supermançanes permetrà reduir 

el volum de trànsit en la majoria de vies 
secundàries. Tanmateix a les vies princi-
pals s’espera un increment de la circula-
ció de vehicles que farà augmentar les 
seves emissions en alguns trams. Per 
altre banda s’espera que gràcies a la 
implementació de les supermançanes 
i els beneficis que aquestes suposen 
per alguns mitjans de transport (bici-
cleta, transport públic...), a curt termini 
hi hagi una reducció de l’ús del vehicle 
privat, el que permetrà reduir el nivell 
d’emissions a nivells més baixos que els 
calculats.

En total es calcula que es pot aconse-
guir un estalvi del 40% de les emissions 
de CO2 amb el que les emissions per 
ciutadà seran de 0,78 t de CO2.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 1,40 - -               7,2
Escenari futur amb Supermançanes 0,86 - -               9,1

[Emissions anuals de CO2 equivalent/població]

t CO2eq./hab./any
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Proximitat a deixalleria

Percentatge de població amb accés a una deixalleria  o punt verd (fix o mòbil) a menys 
de 600 metres. 

A Barcelona existeixen tres tipus de punts verds:
•	 Punt verd de zona, espai fix de diferent grandària segons població servida, ubicat 

generalment a zones més perifèriques de la ciutat. Els usuaris solen ser en major 
part activitats econòmiques (comerços i petites activitats industrials).

•	 Punt Verd de barri, són punts fixos de dimensions més reduïdes ubicats dins 
l’entramat urbà.

•	 Punt Verd mòbil, és un vehicle de recollida amb ubicacions i hores preestabler-
tes.

%

[Població amb accés a una deixalleria/població total] X 100

> 75% de la població amb 

cobertura (deixalleria a menys 

de 600 metres)

Conèixer l’accessibilitat a les deixalleries, espai de recollida de residus susceptibles de 
ser reciclats i / o reutilitzats o que per la seva perillositat han de ser tractats però que 
no estan subjectes a les recollides ordinàries (com  ara mobles, roba, pintures, fluores-
cents, oli de cuina, etc.)

La proximitat a deixalleries obtinguda ens permet 
avaluar com en teixits de les supermançanes d’us 
principalment residencial es dóna major nombre de 
persones amb accés a aquests. Les supermansanes pi-
lot, 04H i 04I gaudeixen d’una bona dotació de punts 
verds. L’ accessibilitat és molt bona gràcies al desple-
gament de les deixalleries mòbils que té la zona així 
com el suport amb les deixalleries de zona i de barri.

Un altre factor que influeix sobre l’ús de la deixalleria 
és l’accessibilitat temporal que aquests tinguin. Com 
més temps està disponible a la població, més poten-
cialitat d’utilització tindrà. En el cas de Barcelona, les 
deixalleries en torn de tarda tenen una franja horaria 
amb les hores en les que la major part de la gent fa 
gestions com anar al punt net, coindint a més amb 
els moments en els que es mes aconsejable truere 
la brossa. Al matí es tendeix més a fer desplaçaments 
associats a la vida laboral / escolar.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 100 >75 100               10 100% de la població amb 

cobertura (deixalleria a menys 

de 600 metres)
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SITUACIÓ ACTUAL

75,7

24,3
1

2

3

4

5

Nombre de tipus d’equipaments
amb proximitat simultània
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Unitat de càlcul

DEFINICIÓ

Fòrmula de càlcul

PARÀMETRES DE CÀLCUL

Objectiu mínim Objectiu desitjable

VALORS DE REFERÈNCIA

OBJECTIU

DISCUSIÓ DELS RESULTATS
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Proximitat simultània a 
equipaments públics

La proximitat simultània mesura quanta població es troba a prop, a la vegada, a dife-
rents tipus d’equipaments, que cobreixen, cadascun d’ells, diferents necessitats quoti-
dianes. Aquest indicador informa a més del grau de compactació urbana i de la mescla 
d’usos a la ciutat. Una distribució equitativa de les dotacions als territori redueix la 
mobilitat motoritzada i incentiva la distribució dels serveis públics.

Aquesta anàlisi només considera els equipaments de proximitat i exclou els equipa-
ments de ciutat, considerant un radi d’influència de 600m o 300m (5 ó 10 minuts ca-
minant respectivament) en funció de la seva capacitat de servei. Els equipaments de 
ciutat no requereixen proximitat a peu i cobreixen altres necessitats no quotidianes.

%

[Pob amb proximitat/Pob total]

>75% de la població amb 

proximitat als 5 tipus 

d’equipaments

100% de la població amb 

proximitat als 5 tipus 

d’equipaments

L’objectiu principal de la distribució dels equipaments ha de ser que la població tin-
gui, en un radi de proximitat determinat, el major nombre de dotacions diferents de 
caràcter públic, de manera que pugui cobrir a peu diferents necessitats (culturals, edu-
catives...) amb independència dels seus condicionants socials i sense necessitat de re-
còrrer a altres mitjans de transport.

L’àmbit mostra una proximitat baixa; no existeix població amb proximitat alhora als cinc tipus d’equipa-
ments  públics de proximitat considerats (sanitaris, educatius, esportius, culturals i de benestar social), el 
que queda molt lluny de l’objectiu mínim del 75% de l’àmbit.

Un 75,4% de la població té una proximitat adequada a 3 dels 5 tipus d’equipaments. La resta de la pobla-
ció té proximitat a 3 tipus. 

La implantació de les supermançanes queda reforçada si s’acompanya d’una millora en les dotacions 
d’equipaments públics de proximitat a la zona o als voltants. La determinació de la seva necessitat i ubi-
cació haurà de ser objecte de l’aplicació de criteris tècnics i d’un ampli procés de participació. L’anàlisi de 
proximitat efectuat permet detectar mancances prioritàries a un primer nivell, concretamente en el cas 
dels equipaments esportius i sanitaris.

Els equipaments esportius son difícils d’inserir en una trama urbana com la de les Corts, ja que requerei-
xen de molt sòl. Son però els equipaments públics que mostren una proximitat més baixa a l’àmbit i la 
seva previsió és prioritària en aquestes supermançanes, que si bé tenen grans àrees esportives a prop (FC 
Barcelona i Zona Universitària), necessiten equipaments de proximitat com ara poliesportius o pavellons.

RESULTATS SM PILOT LES CORTS

 Resultat  Mínim(%) Desitjable(%) Punts (sobre 10)

Situació actual 0 75 100               0
Escenari futur amb Supermançanes - - -               
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Àmbit A1. Ocupació del sòl
INDICADOR OBJECTIU MÍNIM OBJECTIU DESITJABLE

 01 Densitat d’habitatges  ≥80 habitatges/ha;
  

 ≥100 habitatges/ha;
  

 02 Compacitat absoluta  ≥5 metres;
  50% superfície supermançana

 ≥5 metres;
  75% superfície supermançana

Àmbit A2. Espai públic i habitabilitat

10-50 metres;
 50% superficíe supermançana

≥10m2/habitant

 <40μg/m3;
 75% població

 <65 dB(A) dia;
 75% població
 ≥50% hores de confort;
 50% superfície carrers
 Accessibilitat suficient o superior; 
 50% longitud carrers
≥60% viari vianants; 
 50% longitud carrers
 h/d <2; 
 50% longitud carrers
≥10% volum verd; 
 50% longitud carrers

10-50 metres;
 75% superficie supermançana

 ≥20m2/habitant

 <65 dB(A) dia;
 100% població
 ≥80% hores de confort;
 50% superfície carrers
 Accessibilitat suficient o superior; 
 75% longitud carrers
 ≥60% viari vianants; 
 75% longitud carrers
 h/d <2; 
 75% longitud carrers
≥10% volum verd; 
 75% longitud carrers

 06 Confort acústic

 03 Compacitat corregida

 04 Espai d’estada per habitant

 05 Qualitat de l’aire

 07 Confort tèrmic

 08 Accessibilitat del viari

 09 Espai destinat al vianant

 10 Proporció del carrer

 11 Percepció visual del verd

Àmbit A3. Mobilitat i serveis

 Proximitat simultània 3 xarxes; 
 75% població
<40% 
 (sobre total de viari de la supermançana)

≥80% places fora de calçada
 (sobre total de places)
 ≥80% cobertura places demandades;
 (sobre total de places fora de calçada) 

 Proximitat simultània 3 xarxes; 
 100% població

≥90% places fora de calçada
 (sobre total de places)
 ≥90% cobertura de places demandades;
 (sobre total de places fora de calçada) 

 15 Proximitat a aparcament per
  a bicicletes

 13 Proximitat simultània a xarxes 
de transport públic alternatiu

 14 Ocupació de la mobilitat 
   motoritzada

 16 Aparcament per a vehicles
fora de la calçada

 17 Dotació de places 
d’aparcament per a vehicles

<25% 
 (sobre total de viari de la supermançana

<100 metres;
 75% població

<100 metres;
 100% població

 <40μg/m3;
 100% població

≥30 punts;
 50% superfície carrers

≥30 punts;
 75% longitud carrers

 12 Índex d’habitabilitat a l’espai
        públic

 271,6 habitatges/ha
   
 ≥5 metres;
  77,6% superfície

 10-50 metres;
  49,7% superficíe

 3,3 m2/habitant

 <40μg/m3;
  85,4% població
 <65 dB(A) dia;
  84,3% població
 ≥50% hores de confort;
  74,5% superfície carrers
 Accessibilitat suficient o superior; 
  98,1% longitud carrers
 ≥60% viari vianants; 
  21,1% longitud carrers
  h/d <2; 
  99,5% longitud carrers
 ≥10% volum verd; 
  64,9% longitud carrers
 ≥30 punts;
  63,1% superfície carrers

10

5

1,7

7,1

6,9

9

10

2,1

10

8

7,6

 Proximitat simultània 3 xarxes; 
  41% població

  55,4% 

 91% places fora de calçada 
 104% cobertura places demandades 

<100 metres;
 31,5% població

2,7

3,7

2,1

10

10

Eix 1
COMPACITAT I

FUNCIONALITAT

Avaluació global

2 43 5 6 7 8 9 101

10

 10-50 metres;
  76,6% superficíe

 6 m2/habitant

 <40μg/m3;
  79% població
 <65 dB(A) dia;
  87% població
 ≥50% hores de confort;
  77,8% superfície carrers
 Accessibilitat suficient o superior; 
  99,5% longitud carrers
 ≥60% viari vianants; 
  55,7% longitud carrers
  h/d <2; 
  99,5% longitud carrers
 ≥10% volum verd; 
  64,9% longitud carrers
 ≥30 punts;
  77,1% superfície carrers

3

9,8

7,4

10

10

6,1

10

8

10

10

 Proximitat simultània 3 xarxes; 
  93% població

  31,7% 

 97% places fora de calçada 
 110% cobertura places demandades 

<100 metres;
 97,2% població

8,6

7,8

9,4

10

10

SITUACIÓ
ACTUAL

ESCENARI FUTUR
AMB SUPERMANÇANES

 271,6 habitatges/ha
   
 ≥5 metres;
  77,6% superfície

10

10

RESULTATS I PUNTUACIÓ FINAL
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2,4

1

 18 Índex de diversitat urbana  ≥5 bits d’informació;
  50% superfície urbana

 ≥5 bits d’informació;
  75% superfície urbana

 19 Equilibri entre l’activitat i     
l’habitatge

 ≥20% (teixits ús ppal. residencial)  ≥25% (teixits ús ppal. residencial)

 21 Activitats denses en 
     coneixement

 ≥10% activitats @  ≥20% activitats @

 20 Continuïtat espacial i funcional 
del carrer

 Carrers amb interacció alta/molt alta;
  ≥25% longitud carrers

 Carrers amb interacció alta/molt alta;
  ≥50% longitud carrers

 ≥5 bits d’informació;
  32,4% superfície urbana

 16,6%

 Carrers amb interacció alta/molt alta;
  28,6% longitud carrers

3,2

4,2

5,7

2,4

 ≥5 bits d’informació;
  32,4% superfície urbana

 16,6% 

 Carrers amb interacció alta/molt alta;
  34% longitud carrers

3,2

4,2

6,8

2,4

Àmbit A5. Espais verds i biodiversitat

 22 Índex biòtic del sòl  ≥25%;
  (sobre total superfície supermançana)

 ≥30%;
  (sobre total superfície supermançana)

 23 Espai verd per habitant  ≥5m2 verd urbà/habitant  ≥10m2 verd urbà/habitant 

 25 Densitat d’arbrat viari  Trams amb densitat adecuada;
  50% longitud carrers

 Trams amb densitat adecuada;
  75% longitud carrers

 24 Proximitat a espais verds  Accés a 3 tipus espais verds;
  >75% població

 Accés a 3 tipus d’espais verds;
  100% població

Àmbit A6. Metabolisme urbà

 26 Consum energètic edificació  <95 kWh/m2/any
  

 <65 kWh/m2/any
  

 27 Consum enllumenat públic  <2,5 kWh/m2/any
  

 <1 kWh/m2/any
  

 29 Emissions de CO2 eq.  <2,1 tCO2 eq./hab/any  <0,5 tCO2 eq./hab./any

 28 Autosuficiència energètica
(amb energies renovables)

 ≥20%  100%

 4,8% activitats @  4,8% activitats @

 12%

  1,3 m2 verd urbà/habitant

 88,4% longitud carrers

 89,5% població

 13%

  1,3m2 verd urbà/habitant

 88,4% longitud carrers

 89,5% població

2,6

1

 84,5kWh/m2/any (consum estimat)
  

 2,55 kWh/m2/any (consum estimat)
  

 1,4 t CO2 eq./hab./any 
 (emissions estimades)

 (Sense informació)

6,8

6

-

8

 54,7 kWh/m2/any (consum estimat)
  

 1,08 kWh/m2/any (consum estimat)
  

 15,4%

10

10

3,8

 32 Generació de residus  <1,53 kg/hab/dia
 

 <1,38kg/hab/dia
  

 34 Proximitat a una deixalleria  Accés a menys de 600 metres;
  75% població

 Accés a menys de 600 metres;
  100% població

 (Sense informació desagregada per barri)

 100% població 10

 (Sense informació desagregada per barri)

 100% població 10

Eix 3
METABOLISME

URBÀ

Eix 2
COMPLEXITAT

10 10

 31 Suficiència hídrica  ≥20%  ≥40%

 30 Consum d’aigua potable  <100 litres persona i dia  <70 litres persona i dia

 (Sense informació)

 (Sense informació desagregada per barri) -

 (No contemplat)

 (No contemplat) -

-

 33 Recollida selectiva  >50%  >65%

 35 Tancament del cicle de la 
  matèria orgànica  ≥10%  ≥70%

 (Sense informació desagregada per barri) -  (Sense informació desagregada per barri) -

 (Sense informació) -  6,2% 3,1

-

--

9,2

7,9 7,9

Àmbit A4. Complexitat urbana

2 43 5 6 7 8 9 101

 0,86 t CO2 eq./hab./any 
 (emissions estimades)

INDICADOR OBJECTIU MÍNIM OBJECTIU DESITJABLE

SITUACIÓ
ACTUAL

ESCENARI FUTUR
AMB SUPERMANÇANES

RESULTATS I PUNTUACIÓ FINAL
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A
B

C
D

E

EXCEĿLENT (≥90%)

NOTABLE (≥70-89%)

SUFICIENT (≥50-69%)

INSUFICIENT (≥25-49%)

MOLT INSUFICIENT (<25%)

eix 1
COMPACITAT I FUNCIONALITAT

eix 2
COMPLEXITAT

eix 3
EFICIÈNCIA

OCUPACIÓ DEL SÒL

ESPAI PÚBLIC I HABITABILITAT

MOBILITAT I SERVEIS

COMPLEXITAT URBANA

ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT

METABOLISME URBÀ

Puntuació assolida: 20
Puntuació màxima àmbit: 20
Resultat: 100% A

C

C

D

C

C

eix 1
1/3%

eix 2
1/3%

eix 3
1/3%

Resultat parcial: 22,7% 
Puntuació: 115,9 punts (sobre170)

C
SUFICIENT

55,2%

QUALIFICACIÓ FINAL

(suma % parcials eixos)

CERTIFICACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT URBANA
Avaluació Situació Actual

 

Puntuació assolida: 67,4
Puntuació màxima àmbit: 100
Resultat: 67,4%

Puntuació assolida: 28,5
Puntuació màxima àmbit: 50
Resultat: 57%

Puntuació assolida: 15,5
Puntuació màxima àmbit: 40
Resultat: 38,8%

Puntuació assolida: 21,3
Puntuació màxima àmbit: 40
Resultat: 53,3%

Puntuació assolida: 30,8
Puntuació màxima àmbit1: 60
Resultat: 51,3%

Resultat parcial: 15,3% 
Puntuació: 36,8 punts (sobre 80)

Resultat: 17,1% 
Puntuació:30,8 punts (sobre 60)

1 Sobre el total dels indicadors amb informació 
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A
B

C
D

E

EXCEĿLENT (≥90%)

NOTABLE (≥70-89%)

SUFICIENT (≥50-69%)

INSUFICIENT (≥25-49%)

MOLT INSUFICIENT (<25%)

eix 1
COMPACITAT I FUNCIONALITAT

eix 2
COMPLEXITAT

eix 3
EFICIÈNCIA

OCUPACIÓ DEL SÒL

ESPAI PÚBLIC I HABITABILITAT

MOBILITAT I SERVEIS

COMPLEXITAT URBANA

ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT

METABOLISME URBÀ

Puntuació assolida: 20
Puntuació màxima àmbit: 20
Resultat: 100% A

B

A

D

C

B

eix 1
1/3%

eix 2
1/3%

eix 3
1/3%

Resultat parcial: 29,4% 
Puntuació: 150,1 punts (sobre170)

B
NOTABLE

70,9%

QUALIFICACIÓ FINAL

(suma % parcials eixos)

CERTIFICACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT URBANA
Avaluació Escenari futur amb Supermançanes

 

Puntuació assolida: 84,3
Puntuació màxima àmbit: 100
Resultat: 84,3%

Puntuació assolida: 45,8
Puntuació màxima àmbit: 50
Resultat: 91,6%

Puntuació assolida: 16,6
Puntuació màxima àmbit: 40
Resultat: 41,5%

Puntuació assolida: 21,5
Puntuació màxima àmbit: 40
Resultat: 53,8%

Puntuació assolida: 46,1
Puntuació màxima àmbit1: 60
Resultat: 76,8%

Resultat parcial: 15,9% 
Puntuació: 38,1 punts (sobre 80)

Resultat: 25,6% 
Puntuació: 46,1punts (sobre 60)

1 Sobre el total dels indicadors amb informació 
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TIPUS DE REFORMA:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ: 

 AMPLADA TRAM:
 LONGITUD TRAM:
 SUPERFICIE TOTAL TRAM: 
 SUPERFICIE CALÇADA:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ

Carrer de Benavent
Tram entre Travessera de Les Corts i C/ Felipe de Paz

ACTUAL

FASE 3

15,0 m
132,4 m

1.986,0 m2

1.059,2 m2

      53,3%

Indicadors d’habilitat a l’espai públic 

Indicador Unitat Actual Futur
Accessibilitat amplada de voreres i pendents 2,5-3,7m ≥ 3,7m

Espai destinat al vianant % amplada del viari 46,7 100

Proporció del carrer h/d (altura / dist. fachadas) 0,33 0,33

Percepció visual del verd urbà % verd per ml 34,2 34,2

Confort acústic dB(A) dia 56,3 52,7

Confort tèrmic % d’hores de confort al dia 50 
(7,5h)

80 
(12h)

Qualitat de l’aire μg/m3 de NO2 32,5 26,4

Densitat d’activitats act/ivitats / 100m 2,3 2,3

Index de diversitat urbana bits d’informació / 100m 1,58 1,58

Índex d’habitabilitat a l’espai 
públic [IHEP]

Puntuació per tram:
Ergonomia+Confort+Atracció 29 38

-Transformació de la secció en una secció única pavimentada 
-Aumenten un 64,3% els espais d’ús estrictament per als vianants, 
dels 3,5 fins als 5,75 metres de cada costat
-Es treuen de la calçada les places d’aparcament
-La bicicleta comparteix la via de circulació amb el cotxe i aprofita 
d’una amplada suficient per circular també en contrasentit en la 
mateixa via
-Es proposa adaptar  l’oferta de mobiliari urbá a la nova secció
-Aumentar el verd urbá mitgaçant una fila d’arbrat de port petit o 
mitjà

Transformació secció 
1
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TIPUS DE REFORMA:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ: 

 AMPLADA TRAM:
 LONGITUD TRAM:
 SUPERFICIE TOTAL TRAM: 
 SUPERFICIE CALÇADA:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ

Carrer de Benavent
Tram entre C/ Felipe de Paz i Avinguda Madrid

ACTUAL

FASE 3

15,0 m
148,6 m

2.229,0 m2

1.188,8 m2

      53,3%

Indicadors d’habilitat a l’espai públic 

Indicador Unitat Actual Futur
Accessibilitat amplada de voreres i pendents 2,5-3,7m ≥ 3,7m

Espai destinat al vianant % amplada del viari 46,7 100

Proporció del carrer h/d (altura / dist. fachadas) 1,29 1,29

Percepció visual del verd urbà % verd per ml 34,6 34,6

Confort acústic dB(A) dia 55,3 56,8

Confort tèrmic % d’hores de confort al dia 66
(10h)

85,8
 (13h)

Qualitat de l’aire μg/m3 de NO2 32,4 26,5

Densitat d’activitats act/ivitats / 100m 16,2 16,2

Index de diversitat urbana bits d’informació / 100m 5,05 5,05

Índex d’habitabilitat a l’espai 
públic [IHEP]

Puntuació per tram:
Ergonomia+Confort+Atracció 36 42

-Transformació de la secció en una secció única pavimentada 
-Aumenten un 64,3% els espais d’ús estrictament per als vianants, 
dels 3,5 fins als 5,75 metres de cada costat
-Es treuen de la calçada les places d’aparcament
-La bicicleta comparteix la via de circulació amb el cotxe i aprofita 
d’una amplada suficient per circular també en contrasentit en la 
mateixa via
-Es proposa adaptar l’oferta de mobiliari urbá a la nova secció
-Aumentar el verd urbá mitgaçant una fila d’arbrat de port petit o 
mitjà

Transformació secció 
1
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TIPUS DE REFORMA:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ: 

 AMPLADA TRAM:
 LONGITUD TRAM:
 SUPERFICIE TOTAL TRAM: 
 SUPERFICIE CALÇADA:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ

Carrer de Felipe de Paz
Tram entre el Passatge Felipe de Paz i C/ de Benavent

ACTUAL

FASE 3

Transformació secció 
1

15,0 m
92,5 m

1.387,5 m2

508,75 m2

     36,7%

Indicadors d’habilitat a l’espai públic 

Indicador Unitat Actual Futur
Accessibilitat amplada de voreres i pendents ≥ 3,7m ≥ 3,7m

Espai destinat al vianant % amplada del viari 63,3 100

Proporció del carrer h/d (altura / dist. fachadas) 1,23 1,23

Percepció visual del verd urbà % verd per ml 26,5 30,0

Confort acústic dB(A) dia 53,0 54,4

Confort tèrmic % d’hores de confort al dia 74
(9h)

96,2 
(14h25)

Qualitat de l’aire μg/m3 de NO2 32,4 26,4

Densitat d’activitats act/ivitats / 100m 11,8 11,8

Index de diversitat urbana bits d’informació / 100m 3,41 3,41

Índex d’habitabilitat a l’espai 
públic [IHEP]

Puntuació per tram:
Ergonomia+Confort+Atracció 32 39

-Transformació de la secció en una secció única pavimentada 
-Aumenten un 19% els espais d’ús estrictament per als vianants, 
dels 4,75 fins als 5,75 metres totals de cada costat
-Es treuen de la calçada les places d’aparcament
-La bicicleta comparteix la via de circulació amb el cotxe i aprofita 
d’una amplada suficient per circular també en contrasentit en la 
mateixa via
-Es proposa adaptar l’oferta de mobiliari urbá a la nova secció
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TIPUS DE REFORMA:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ: 

 AMPLADA TRAM:
 LONGITUD TRAM:
 SUPERFICIE TOTAL TRAM: 
 SUPERFICIE CALÇADA:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ

Carrer de Felipe de Paz
Tram entre C/ Emèrita Augusta i C/ Comandant Benítez

Transformació secció 
1

ACTUAL

FASE 3

20,0 m
102,1 m

2.042,0 m2

714,7 m2

   35,0%

Indicadors d’habilitat a l’espai públic 

Indicador Unitat Actual Futur
Accessibilitat amplada de voreres i pendents ≥ 3,7m ≥ 3,7m

Espai destinat al vianant % amplada del viari 65 100

Proporció del carrer h/d (altura / dist. fachadas) 1,24 1,24

Percepció visual del verd urbà % verd per ml 41,5 41,5

Confort acústic dB(A) dia 64,2 60,0

Confort tèrmic % d’hores de confort al dia 66
(10)

85,8 
(>12h)

Qualitat de l’aire μg/m3 de NO2 33,7 27,0

Densitat d’activitats act/ivitats / 100m 12,7 12,7

Index de diversitat urbana bits d’informació / 100m 4,39 4,39

Índex d’habitabilitat a l’espai 
públic [IHEP]

Puntuació per tram:
Ergonomia+Confort+Atracció 36 39

-Transformació de la secció per tal de donar continuitat a aquest eix 
transversal del barri, que es el carrer Felipe de Paz. Inclou la pacifica-
cio mitjaçant una secció única i la pavimentació de l’actual.
-Aumenten un 26,9% els espais d’ús per als vianants, passant dels 13 
metres fins als 16,5 metres totals d’amplada
-Es treuen de la calçada les places de càrrega i descàrrega
-La bicicleta comparteix la via de circulació amb el cotxe i aprofita 
d’una amplada suficient per circular en contrasentit en la mateixa via
-Es proposa adaptar  l’oferta de mobiliari urbá a la nova secció i apro-
fitar l’antiga zona d’aparcament per fer-hi un espai d’usos flexibles
-Aumentar el verd urbá mitgaçant una fila d’arbrat de port petit o 
mitjà
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TIPUS DE REFORMA:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ: 

 AMPLADA TRAM:
 LONGITUD TRAM:
 SUPERFICIE TOTAL TRAM: 
 SUPERFICIE CALÇADA:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ

Carrer de Felipe de Paz
Tram entre C/ Emèrita Augusta i C/ Comandant Benítez

ACTUAL

FASE 3

19,0 m
102,1 m

 1.939,9 m2

714,7 m2

  36,8%

Indicadors d’habilitat a l’espai públic 

Indicador Unitat Actual Futur
Accessibilitat amplada de voreres i pendents ≥ 3,7m ≥ 3,7m

Espai destinat al vianant % amplada del viari 63,2 100

Proporció del carrer h/d (altura / dist. fachadas) 1,24 1,24

Percepció visual del verd urbà % verd per ml 37,7 37,7

Confort acústic dB(A) dia 64,2 60,0

Confort tèrmic % d’hores de confort al dia 66
(10h)

85,8 
(>12h)

Qualitat de l’aire μg/m3 de NO2 33,7 27,0

Densitat d’activitats act/ivitats / 100m 12,7 12,7

Index de diversitat urbana bits d’informació / 100m 4,39 4,39

Índex d’habitabilitat a l’espai 
públic [IHEP]

Puntuació per tram:
Ergonomia+Confort+Atracció 36 39

-Transformació de la secció per tal de donar continuitat a aquest eix 
transversal del barri, que es el carrer Felipe de Paz. Inclou la pacifica-
cio mitjaçant una secció única i la pavimentació de l’actual.
-Aumenten un 29% els espais d’ús per als vianants, passant dels 12 
metres fins als 15,5 metres totals d’amplada
-Es treuen de la calçada les places d’aparcament
-La bicicleta comparteix la via de circulació amb el cotxe i aprofita 
d’una amplada suficient per circular en contrasentit en la mateixa via
-Es proposa adaptar l’oferta de mobiliari urbá a la nova secció i apro-
fitar l’antiga zona d’aparcament per fer-hi un espai d’usos flexibles
-Aumentar el verd urbá mitgaçant una fila d’arbrat de port petit o 
mitjà

Transformació secció 
1
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TIPUS DE REFORMA:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ: 

 AMPLADA TRAM:
 LONGITUD TRAM:
 SUPERFICIE TOTAL TRAM: 
 SUPERFICIE CALÇADA:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ

Carrer de Maria Barrientos ACTUAL

FASE 3

20,0 m
102,1 m

2.042,0 m2

816,8 m2

  37,5%

Indicadors d’habilitat a l’espai públic 

Indicador Unitat Actual Futur
Accessibilitat amplada de voreres i pendents ≥ 3,7m ≥ 3,7m

Espai destinat al vianant % amplada del viari 62,5 100

Proporció del carrer h/d (altura / dist. fachadas) 0,9 0,9

Percepció visual del verd urbà % verd per ml 39,3 39,3

Confort acústic dB(A) dia 66,0 62,8

Confort tèrmic % d’hores de confort al dia 50
(7,5h)

80 
(12h)

Qualitat de l’aire μg/m3 de NO2 33,1 26,7

Densitat d’activitats act/ivitats / 100m 11,6 11,6

Index de diversitat urbana bits d’informació / 100m 4,98 4,98

Índex d’habitabilitat a l’espai 
públic [IHEP]

Puntuació per tram:
Ergonomia+Confort+Atracció 36 41

Anivellament de calçada
1

-Transformació de la secció per tal de donar continuitat a aquest eix 
transversal del barri, que es el carrer Felipe de Paz. Inclou la pacifica-
cio mitjaçant una secció única i la pavimentació de l’actual.
-Aumenten un 32% els espais d’ús per als vianants, passant dels 12,5 
metres fins als 16,5 metres totals d’amplada
-Es treuen les places de càrrega i descàrrega i les d’aparcament
-La bicicleta comparteix la via de circulació amb el cotxe i aprofita 
d’una amplada suficient per circular en contrasentit en la mateixa via
-Es proposa adaptar l’oferta de mobiliari urbá a la nova secció i apro-
fitar l’antiga zona d’aparcament per fer-hi un espai d’usos flexibles
-Aumentar el verd urbá mitgaçant una fila d’arbrat de port petit o 
mitjà
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TIPUS DE REFORMA:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ: 

 AMPLADA TRAM:
 LONGITUD TRAM:
 SUPERFICIE TOTAL TRAM: 
 SUPERFICIE CALÇADA:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ

Carrer d’Emèrita Augusta ACTUAL

FASE 3

20,0 m
163,8 m

3.276,0 m2

1.310,4 m2

     40,0%

Indicadors d’habilitat a l’espai públic 

Indicador Unitat Actual Futur
Accessibilitat amplada de voreres i pendents ≥ 3,7m ≥ 3,7m

Espai destinat al vianant % amplada del viari 60 100

Proporció del carrer h/d (altura / dist. fachadas) 0,3 0,3

Percepció visual del verd urbà % verd per ml 41,5 41,5

Confort acústic dB(A) dia 61,6 52,3

Confort tèrmic % d’hores de confort al dia 71
 (8,5h)

92,3 
(>12h)

Qualitat de l’aire μg/m3 de NO2 33,1 26,4

Densitat d’activitats act/ivitats / 100m 8,6 10,6

Index de diversitat urbana bits d’informació / 100m 5,00 5,75

Índex d’habitabilitat a l’espai 
públic [IHEP]

Puntuació per tram:
Ergonomia+Confort+Atracció 37 44

-Transformació de la secció per tal de donar continuitat al conjunt  
d’eixos formant part del entorn del carrer Benavent. Inclou la pacifica-
cio mitjaçant una secció única i la pavimentació de l’actual.
-Aumenten un 37,5% els espais d’ús per als vianants, passant dels 12 
metres fins als 16,5 metres d’amplada
-Es treuen de la calçada les places d’aparcament
-La bicicleta comparteix la via de circulació amb el cotxe i aprofita 
d’una amplada suficient per circular en contrasentit en la mateixa via
-Es proposa adaptar l’oferta de mobiliari urbá a la nova secció i apro-
fitar l’antiga zona d’aparcament per fer-hi un espai d’usos flexibles
-Aumentar el verd urbá mitgaçant una fila d’arbrat de port petit o 
mitjà

Transformació secció 
1
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TIPUS DE REFORMA:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ: 

 AMPLADA TRAM:
 LONGITUD TRAM:
 SUPERFICIE TOTAL TRAM: 
 SUPERFICIE CALÇADA:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ

Carrer d’en Comandant Benitez ACTUAL

FASE 3

Tram entre C/ Contxita Supervia i Avinguda Madrid

16,0 m
81,9 m

1.310,4 m2

   614,3 m2 

     46,9%

Indicadors d’habilitat a l’espai públic 

Indicador Unitat Actual Futur
Accessibilitat amplada de voreres i pendents 2,5-3,7m ≥ 3,7m

Espai destinat al vianant % amplada del viari 53,1 100

Proporció del carrer h/d (altura / dist. fachadas) 0,9 0,9

Percepció visual del verd urbà % verd per ml 33,2 33,2

Confort acústic dB(A) dia 69,1 62,0

Confort tèrmic % d’hores de confort al dia 66
 (7,5h)

85,8 
(13h)

Qualitat de l’aire μg/m3 de NO2 33,7 26,9

Densitat d’activitats act/ivitats / 100m 13,5 13,5

Index de diversitat urbana bits d’informació / 100m 5,07 5,07

Índex d’habitabilitat a l’espai 
públic [IHEP]

Puntuació per tram:
Ergonomia+Confort+Atracció 35 42

Anivellament de calçada

-Anivellament de la calçada i pacificació del carrer
-Aumenten un 29,4% els espais d’ús per als vianants, passant dels 8,5 
metres fins als 11 metres totals d’amplada
-Es canvíen les places d’aparcament de zona verda per a les de cotxe 
elèctric
-Desapareix el trejecte del autobus d’aquest tram
-La bicicleta comparteix la via de circulació amb el cotxe 
-Es proposa adaptar l’oferta de mobiliari urbá a la nova secció

2
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TIPUS DE REFORMA:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ: 

 AMPLADA TRAM:
 LONGITUD TRAM:
 SUPERFICIE TOTAL TRAM: 
 SUPERFICIE CALÇADA:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ

Carrer d’en Regent Mendieta ACTUAL

FASE 3

Tram entre C/ Comte Güell i C/ Riera Blanca

12,0 m
126,5 m

1.518,0 m2

759,0 m2

  50,0%

Indicadors d’habilitat a l’espai públic 

Indicador Unitat Actual Futur
Accessibilitat amplada de voreres i pendents 2,5-3,7m ≥ 3,7m

Espai destinat al vianant % amplada del viari 50 100

Proporció del carrer h/d (altura / dist. fachadas) 1,51 1,51

Percepció visual del verd urbà % verd per ml 29,3 30,0

Confort acústic dB(A) dia 57,8 53,1

Confort tèrmic % d’hores de confort al dia 66
(10h)

85,8 
(13h)

Qualitat de l’aire μg/m3 de NO2 32,5 26,4

Densitat d’activitats act/ivitats / 100m 14,2 14,2

Index de diversitat urbana bits d’informació / 100m 5,26 5,26

Índex d’habitabilitat a l’espai 
públic [IHEP]

Puntuació per tram:
Ergonomia+Confort+Atracció 35 42

-Anivellament de la calçada i pacificació per tal de donar continuitat a 
aquest carrer en línea amb el carrer Felipe de Paz. 
-En una part del tram, on actualment hi han zones verdes d’aparca-
ment, aumenten un 50% els espais d’ús per als vianants, passant dels 
3 metres fins als 4,5 metres de cada costat; el la part del tram on es 
mantenen les places de càrrega i descàrrega, els espais d’ús per als 
vianants aumenten un 16,7%, guanyant 1 metre en total.
-Es treuen de la calçada les places d’aparcament, peró es mantenen 
les de càrrega i descàrrega
-La bicicleta comparteix la via de circulació amb el cotxe 

Anivellament de calçada
2
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TIPUS DE REFORMA:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ: 

 AMPLADA TRAM:
 LONGITUD TRAM:
 SUPERFICIE TOTAL TRAM: 
 SUPERFICIE CALÇADA:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ

Carrer d’en Regent Mendieta ACTUAL

FASE 3

Tram entre C/ Comte Güell i C/ Arinzala

12,0 m
126,5 m

1.518,0 m2

759,0 m2

  50,0%

Indicadors d’habilitat a l’espai públic 

Indicador Unitat Actual Futur
Accessibilitat amplada de voreres i pendents 2,5-3,7m ≥ 3,7m

Espai destinat al vianant % amplada del viari 50 100

Proporció del carrer h/d (altura / dist. fachadas) 1,36 1,36

Percepció visual del verd urbà % verd per ml 26,5 30,0

Confort acústic dB(A) dia 59,7 55,3

Confort tèrmic % d’hores de confort al dia 73
 (11h)

94,9 
(14h15)

Qualitat de l’aire μg/m3 de NO2 32,5 26,4

Densitat d’activitats act/ivitats / 100m 5,6 5,6

Index de diversitat urbana bits d’informació / 100m 4,11 4,11

Índex d’habitabilitat a l’espai 
públic [IHEP]

Puntuació per tram:
Ergonomia+Confort+Atracció 33 39

-Anivellament de la calçada i pacificació per tal de donar continuitat a 
aquest carrer en línea amb el carrer Felipe de Paz. 
-On actualment hi han zones verdes d’aparcament, aquestes es tre-
uen i es proposa una àrea de proximitat per a càrrega i descàrrega
-La bicicleta comparteix la via de circulació amb el cotxe 

Anivellament de calçada
2
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TIPUS DE REFORMA:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ: 

 AMPLADA TRAM:
 LONGITUD TRAM:
 SUPERFICIE TOTAL TRAM: 
 SUPERFICIE CALÇADA:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ

Carrer d’en Comte Güell
Tram entre Travessera de Les Corts i C/ del Pintor Pahissa

12,0 m
70,5 m

846,0 m2

423,0 m2

  50,0%

Indicadors d’habilitat a l’espai públic 

Indicador Unitat Actual Futur
Accessibilitat amplada de voreres i pendents 2,5-3,7m ≥ 3,7m

Espai destinat al vianant % amplada del viari 50 100

Proporció del carrer h/d (altura / dist. fachadas) 0,58 0,58

Percepció visual del verd urbà % verd per ml 23,4 23,4

Confort acústic dB(A) dia 63,7  60,3

Confort tèrmic % d’hores de confort al dia 73
 (11h)

94,9 
(14h15)

Qualitat de l’aire μg/m3 de NO2 32,4 26,4

Densitat d’activitats act/ivitats / 100m 2,9 2,9

Index de diversitat urbana bits d’informació / 100m 2,00 2,00   

Índex d’habitabilitat a l’espai 
públic [IHEP]

Puntuació per tram:
Ergonomia+Confort+Atracció 28 35

ACTUAL

FASE 3

-Transformació de la secció mitjaçant l’anivellament de la calçada
-Els espais d’ús per als vianants aumenten un 16,7%, guanyant 1 me-
tre en total, o 0,5 metre de cada costat.
-Es canvíen les places d’aparcament de zona verda per places per al 
vehícle elèctric i es mantenen les de càrrega i descàrrega
-La bicicleta comparteix la via de circulació amb el cotxe 

Anivellament de calçada
3
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TIPUS DE REFORMA:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ: 

 AMPLADA TRAM:
 LONGITUD TRAM:
 SUPERFICIE TOTAL TRAM: 
 SUPERFICIE CALÇADA:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ

Carrer de Contxita Supervia ACTUALACTUAL

FASE 3
FASE 3

12,0 m
145,7 m

1.748,4 m2

1.034,5 m2

      59,2 %

Indicadors d’habilitat a l’espai públic 

Indicador Unitat Actual Futur
Accessibilitat amplada de voreres i pendents ≥ 1,8-2,5m ≥ 3,7m

Espai destinat al vianant % amplada del viari 40,8 100

Proporció del carrer h/d (altura / dist. fachadas)  0,3 0,3

Percepció visual del verd urbà % verd per ml 23,2 23,2

Confort acústic dB(A) dia 61,8 57,2

Confort tèrmic % d’hores de confort al dia 66
(10h)

85,8 
(13h)

Qualitat de l’aire μg/m3 de NO2 33,1 26,8

Densitat d’activitats act/ivitats / 100m 2,8 2,8

Index de diversitat urbana bits d’informació / 100m 4,66 4,66

Índex d’habitabilitat a l’espai 
públic [IHEP]

Puntuació per tram:
Ergonomia+Confort+Atracció 33 40

Anivellament de calçada

-Anivellament de la calçada i pacificació del carrer
-Els espais d’ús per als vianants aumenten un 22,4%, guanyant 1,1 
metre en total
-Es canvíen les places d’aparcament de zona verda per una àrea de 
proximitat per a càrrega i descàrrega
-Desapareix el trejecte del autobus d’aquest tram
-La bicicleta comparteix la via de circulació amb el cotxe 
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Control d’informe

NOM Proposta d’implantació de supermançanes al Districte de Les Corts
DIRECTOR Salvador Rueda
COORDINADORA Cynthia Echave
EQUIP TÈCNIC Jordi Abadal, David Andrés Argomedo, Berta Cormenzana, Cristina Cosma, Cristian 

Gessell, Elisabet López, Xavier Pont, Norma Rey, Ferran Sanchis, Annabel Subias, 
Mercedes Vidal, Marta Vila, Verónica Villalba. 
Treball de camp: Jongdal Albert, Carolina Benito, Maura Cueva, Jesus Pla, Irene 
Velazquez, Montserrat Luque.
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