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RES UM 

Els objectius de I'MPGM de Vambit deis terrenys del FCB cerquen: la integració deis actuals recintes a la trama urbana deis 
barris de la Maternitat i Sant Ramon; !'obertura i el lliure ús públic deis espais oberts deis equipaments. L'MPGM habilita la 
remodelació de les instal·lacions esportives: ampliació del Camp Nau i construcció del nou Palau Blaugrana. Per tal d'enfortir 
l'ús urba sostingut el pla integra possibles usos d'oficines i hotelers a l'espai que conforma la cantonada del carrer d'Ar ístides 
Maillol amb l'avinguda Joan XXIII. 

FINANCAMENT 
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NOM: Modificació del 
Districte de Les Corts 

DESCRIPCIÓ 

PGM en l'ambit deis terrenys del Futbol CLub 

·IExpedient: 17PL 16495 

Els objectius de la modificació del planejament són: 

N° Ordre 
Barcelona 

-La remodelació de tots els carrers i ra millora de la mobilitat actual a l'entorn de les instal ·lacians. Ordenaci6 deis ambits 
amb aparcament d'autocars de visitants. El pla preveu aparcament en subs 61 sense increment del nombre de places 
d'aparcament de catxes global del recinte. 
-El Pla preveu el lliure ús públic de l'espai privat l'entom de l'estadi a !'explanada de tribuna i a !'explanada amb una 
superficie de 33.800 m2. Amb aquest objectiu es redueix el recinte tancat esportiu fins a la fa cana on se situen els 
accessos de l'estadi. 
-El nou Palau Blaugrana. i la resta d'instal·lacions complementaries, pavelló annex, i pista de gel en el subs 61 i pistes 
esportives s'ubicaran a l'actual illa del Mini Estadi. 
-El pla preveu una zona amb amb mixtura d'usos amb un sostre maxim de 30.000 m2 (20.000 d'oficines i 10.000 hotelers) 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

El pla ordena l'ambit amb els parametres segi.lents: 
-L'ampliació de l'estadi suposa un increment del perlmetre i de l'al9ada de l'edifici actual a la banda de tribuna fins als 
60m. En un ambit de perímetre s'ubicaran edificacions de serveis i activitats vinculadas a l'activitat esportiva (museu, 
fundaci6, botiga FCB .. ). La rasant d~implantació se situa a la acota 47,41m. El sastre computable és de 166.194m2st 
-L'edificació del nou Pavelló Poliesportiu se situa donant front .al carrer Ar ístides Maillol. Tindra un perimetre regulador fins 
als 40m en la part del pavelló i de 16m en la resta. El sastre computable és de 49.609m2st. 
-La zona 18 tindra un sastre maxim d'oficines de 20.000m2st i un sastre d'ús hoteler de 10.000 m2st. El pla regula dos 
edificis en la zona 18 amb aloades variables maximes entre els 17m, els 30m i els 43m corresponents a PB +3, PB+6 i 
PB+ 1 O plantes. 
-El pla preveu espais amb usos complementaris dins el sol d'equipament. A aquests espais se'ls assigna un sol qualificat 
de 7/18 amb una superficie de 2.279 m2 i un sastre de 3.000m2st. 
- A l'espai campus a continuaci6 de la zona 18 se situen les oficines d'administració i serveis del club amb 18.000 m2st 1 a 
tocar de la Travessera s'ubica !'oficina d'atenció al soci amb un sastre de 5.000m2st. 

A CORO 

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM en 
l'ambit del terrenys del Futbol Club Barcelona en el Districte de les Corts, d'iniciativa municipal; EXPOSAR -LO al públic pel 
termini de tres mesas; PRECISAR que l'esmentat terrnini s'amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o 
parcialment amb el mes d'agost; SOTMETRE'L al Consell Municipal pera la seva aprovació provisional. 
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Qualificacions previstes i parametres de regulació específics 

L'MPGM preveu dins l'apartat de sistemes els següents: el sistema viari (dau 5), el sistema d'espais lliures (dau 6a), 1 el sistema d'equipament 

(clau 7a i dau 7*). La subclau 7a correspon a l'equipament públic (1.446 m2
) i als equipaments privats (176.477 m2

). La subdau 7* correspon al 

'sol de titularitat privada d'ús públic (33.796 m2
). 

Dins el sol d'equipament privat amb clau 7a, I'MPGM preveu les respectives regulacions pera cadascun deis subambits indicats anteriorment. 

Per als subambits A i Bes precisen els parametres amb detall pertal d'habilitar la seva execució directa. Són els següents: 

Peral subambit A de l'estadi es preveu un perímetre regulador que abasta l'edifici de l'estadi i un espai perimetral. El perfil regulador 

corresponent a l'estadi té una aleada sobre l'estadi de 62,5 m i sobre l'espai perimetral de 10m fixats a partir de la cota d'aplicació del 

perfil regulador (CAPRA) que se situa a la rasant 48,31 m. Dins aquest perimetre se situen tates les plantes i espais d'accés, les graderies 

de l'estadi i la coberta de l'edificació. 

Per al subambit B del Palau Blaugrana es preveu diferents perim~tre reguladors que abasten l'edifici principal del palau i la resta 

d'instaHacions. El perfil regulador corresponent a aquest subambit té una alc;ada sobre el palau de 40m i a la resta d'instaHacions de 

27m, 21m i 6m. Aquestes alcades reguladores s'estableixen a partir de la CAPRA deis diferents volums que es variable atesa la 

topografía de la illa. Aquesta cota d'aplicació se situa en 4 plataformes esglaonades, a 45.50m a la plataforma m~s bailca a Aristides 

Maillot, a 48.50m, a 54.50m i a 59.50m a la plataforma més alta a Cardenal Reig. 

Amb relació al subambit C de l'equipament i a l'espai comprés entre l'estadi i el carrer Arístides Maillot el pla preveu la ubicació de l'edifici que 

aglutinara els Serveis d'administració i gestió del Futbol Club Barcelona. El pla regula l'edifici amb una alc;ada de PB+3 i PB+lO plantes i segueix 

les pautes i criteris d'ordenació de les dues edificacions previstes a la zona 18 confrontant que es descriu a continuació. L'ordenació d'aquest 

suba m bit es formulara en un pla derivat que incloura l'ordenació d'un volum edificat que dona front a la Travessera. 

Dins l'apartat amb usos zonals el pla preveu la zona 18 destinada a usos d'oficines i hotelers (5.242 m2
). El sastre previst en aquesta zona és de 

20.000 m
2
st pera usos d'oficines i 10.000 m

2
st pera usos hotelers. Aquesta zona s'ubica a la cantonada del carrer Arístides Maillot i avinguda 

Joan XXIII. Es preveuen un edifici pera cadascun deis usos esmentats. El pla regula els criteris basics d'ordenació amb les diferents alineacions 

obligatories i maximes i el perímetre regulador. Es preveuen alc;ades establertes en volums de PB+6 i PB+10 les alc;ades reguladores maximes 

d'aquests volums es disposen amb relació als nivells de les tres terrasses perimetrals de l'edifici de l'estadi. Les separacions mínimes entre 

edificacions són de 20m. 

També dins l'apartat amb usos zonals el pla preveu una superficie amb usos complementaris clau 7/18. Aquesta superficie de sol es dimensiona 

de manera que sigui una superficie de sol que tingui la mateixa proporció que hi ha entre el sastre d'usos complementaris de 3.000 m2st 

respecte del sastre global de l'equipament. El quadre següent explicita aquesta proporcionalitat i les superficies de sol resultants . 

.. .. 
·J·-<' -'(~··· '"~q t.t ~-.. ~:· "'~- - ;-;ji,'"' :; .. . ~i .. ~~.l!J!J. SUPlRI=faEs ~UlTAHTS 

SOSTRE (mZst) S0L(m2s) SUPERFICIE SOL (m2s) 

7 + 7/18 243.403,00 178.680,00 
7 1 176.477,73 

7/18 1 
2.202,27 

7/18 3.000,00 2.202,27 

PERCENTATGE RELACIÓ 1,23252384 

PARAMETRES DE SOL, SOSTRE 1 USOS DE L'MPGM 

Els canvis més sustantius amb relació a les superficies són l'increment de la superficie de zones verdes de 18.619 m2 que compensa la reducció 

del sol d'equipament i els nous requeriments de sistemes necesaris perla nova zona 18 amb usos terciaris i hotelers. Dins la distribució de sol es 

preveu la superficie 18 amb 5.242 m2 i la 7/18 resultat de la proporció de sol corresponent <;~ls usos complementaris previstos dins els espais 

construits deis equipaments privats. 

BALAN~ QUALIFICACIONS VIGENTS 1 PROPOSTA 

Qua 1 ificació Vigent " Proposta " Diferencia 

7a 192.100,00 67,09 177.924,23 62,14 -14.175,77 

6 8.869,90 3,10 27.489,00 9,60 18.619,10 

5 85.380,10 29,82 73.492,50 25,67 -11.887,60 

7/18 0,00 0,00 2.202,27 0,77 2.202,27 

18 0,00 0,00 5.242,00 1,83 5.242,00 

~ ' o'AA ·wo¡t,tq ~~ -~ g,Qo ... 

L'MPGM preveu un increment significatiu del sol públic de 13.927 m2. Aquest nou sol públic cobreix (amb un escreix de 296m2) la superficie de 

sol de zona verda prevista al planejament vigent que encara és de titularitat privada (2.212 m2), els nous requerimeQts de sistemes (3.975 m2), 

el sol de zona 18 (5.242 mm2) i el sol proporcional d'usos complementaris 7/18 (2.202 m2). 

El quadre següet reflecteix el sastre computable sobre rasant proposat en el sol d'equipament. 

SOSTRE COMPUTABLE 

CLAU SUBAMBITS 
SOSTRE 

COMPUTABLE 

Subllmbit A: Nou Camp Nou 
Nou Camp Nou 166.828,00 

Subambit B: Nou Palau Blaugrana 

Nou Palau Blaugrana 49.609,00 
Bowling '1.554,00 

7a 
Subllmbit C: espai privat d'us pllbllc: 1 edlflcis de 
serveis d'administració 1 gestló del FCB 

Serveis FCB 18.585,00 
OAB 6.200,00 

Subllmblt D: Masía 

Masia 627,00 
:::;: :::,:;<; I'DDlu,:: .,· )' .~.:<i. ::~; ''/(_5?: ·:.: ,:;:·". .• ~. ·· · . .' ..... ~2'/? :,', •.; ;., ' ·. ~ 
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El quadre següet reflecteix el sastre computable sobre rasant proposat en el sol qualificat de clau 7/18 i de clau de zona 18. 

QAU SUIIAMBITS SOSTRE TOTAL 

Cau 7/18 
Sublllmblt A: No u camp No u 2.500,00 
Subllmbit C: Serveis FCB 500,00 3.000,00 

QAU SUIIAMBrrS SOSTRE 1 
aau18 ISubillmblt G: Comerclai(PB) 1 Hoteler 20.000,00 1 
'.-··. 

·~-~ ..... . · ··'· 
.. .: .. · ·--~.·t 

El quadre següent determina el sastre construit de tots els usos previstos als ambits A, B, e i D. Aquests sastres construits inclouen el sastre 

construit on es desenvolupen usos tant si se situen sobre rasant com si se situen per sota la rasant de la cota d'aplicació de les al!;ades 

·reguladores. 

CLAU USOS PRINCIPALS 

7a 

usos 
COMPATIBLES 

usos 
COMPLEMENTARIS 

Al quadre següent es determina la distribució del sastre d'usos complementaris deis diferents sub~mbits segons es desenvolupin en els dies de 

partit o es desenvolupin en la resta de dies. 

usos usos 
CLAU suaAMarrs COMPLEMENTARIS COMPLEMENTARIS 

(dia de partit) (365 dies) 
TOTAL USOS 

%RESPPI:1E 
SOS111.E 

COMPUTABLE 
roTAL (l43.A03J 

Als quadres següents es refleteixen els requeriments de sistemes necessaris pera cadascun deis nous usos que es preveuen 1 la jstificació del 

manteniment de la suerficie de sistemes. 

Criteris per als usos complementaris (de 365 dies} 

• No "computen" als efectes d'aprofitament els usos que tenen accés i funcionament DEPENDENT de l'ús principal d'equipament 

• Si que "computen" als efectes d'aprofitament els usos que tenen accés i funcionament INDEPENDENTMENT de l'ús principal d'equipament 

i, per ta nt, s'assimilen a un comer~ ordinari. El pla regula aquests aspectes funcionals dins la normativa en els artides 13 i 14. 

REQUERIMENTS DE NOVA SUPERFrCIE DE ZONA VERDA PER NOUS USOS 

Sostre oficines Sostre hoteler Sastre 7/18 TOTAL 

Sostre zona 18 20.000,00 10.000,00 3.000,00 33.000,00 

·iléc¡úeri~ nova zona Verda · l . 
1.500,00 2.250,00 225,00 ¡ 1.975,00 

~fno&t5USOS 1 

JUSTIFICACIO MANTENIMENT SUPERrCIE DE SISTEMES (6+7) 

Equipaments (7) Zona Verda (6) TOTAL 

SISTEMES VIGENTS 192.100,00 8.869,00 200.969,90 

Requeriment nova zona verda 

per nous usos 
3.975,00 3.975,00 

Requeriment 204.944,90 

Proposta MPGM 177.924,23 27.49,00 205.413,23 
~-

~ALA~~~ e; 1 468.,33 

Gestió i desenvolupament 

la present Modificació del PGM delimita un únic poligon d'actuació que s'executara mitjan~ant el sistema dé reparcel·lació en la modalitat de 

compensació basica d'iniciativa privada. L'ambit de gestió estara integrat per tot l'ambit de la MPGM amb excepció del carrer Menéndez i 

Pe layo que constituira una carrega externa d'urbanització. 

El pla preve u l'aprovació de plans especials urbanístics peral desenvolupament deis sistemes destinats a equipament -excepte peral Suba m bit 

(A)del Camp Nou i peral subambit (B) Nou Palau Blaugrana que es duran a terme en execució directa un cap estiguin aprovats el projecte de 

reparcel·lació i els projectes d'urbanització corresponents. 

Avaluació Económica i Informe de Sostenibilitat Economica 

La transformació urbanística en l'ambit de les CÓrts on s'ubiquen els terrenys del Futbol Club Barcelona és una operació d'una gran envergadura 

que comportara una inversió molt important en la reurbanització de la zona, en la construcció de nous edificis i en la renovació deis 

equipaments esportius existents. L'operació suposara una creació de !loes de treball directes i indirectes molt important. 

Pel que fa als condicionants eco no mies, l'operació és 100% viable i a més a més no comportar~ cap cost pera les finances municipals ja que la 

totalitat deis costos d'urbanització i les indemnitzacions aniran a carrec del Futbol Club Barcelona. Així mateix, degut a l'augment de sastre 

comercial, hoteler i d'oficines, hi h.aura una cessió d'aprofitament del15% valorada en 5.486.628,00 €. 

Pel que fa a les magnituds economiques de l'operació indicades a la MPGM cal destacar les següents variables: 

Jiii>;"'~J.·<: ~! 

1 lmport 

Aprofitament urbanístic 36.577.520,00 € 

Cessió d.el 15% 5.486.628,00 € 

Valor del sol 21.222.510,00 € 

Costos d'urbanització 27.883.321,26 € 

lndemnitzacions 3.327.648,18 € 

En relació a l'afectació que la MPGM pugui tenir sobre les finances municipals aquesta és totalment positiva pel que fa als ingressos puntuals 

derivats de les obres. A mit ja i llarg termini l'operació també és positiva perla hisenda municipal en quan a la diferencia entre la recaptació per 

impost as i taxes i les despeses generades pel manteniment deis nous espais públics. 

Ciot.clepte 1meo~ 

lngressos de capital {ICIO i taJCes) 1.68t.4n,56 € 

Gontepte lm~ 

lngressos corrents {IBl, JAE, taxes) 216.!UU,OO € 

Despeses manteniment i serveis - 8.29 ~,30 € 

~~..:.:.;¡;~ ·"'-~ 2.2.5...108~ ( "'!" 



ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

L'estudi descriu i quantifica la xarxa de vianants i bicicletes, les xarxes de transport públics, la xanta viaria actual 1 la dotació d'aparcament. 

L'EAMG avalua dos escenaris d'analisi de demanda i propasa les mesures correctores corresponents: mobilitat quotidiana (escenari A) 

mobilitat en dia de partit (escenari B). 

ESCENARI A (mobilitat quotidiana) 

Proposta de mesures correctores a la JCQ~a de vianats 

Soterrament de l'aparcament per a turismes a I'Espai Nou Camp Nou 1 ampliació deis espais per als vianants. Remodelació de la rambla de 

I'Avinguda Joan XXIII amb la supressió de l'aparcament de 1.600 motocicletes i l'ampliació de l'espai lliure fins als 6.400m2. Senyalització i 

recorregut segur fins al metro s'implantaran 2 unitats de senyalització vertical i 2 de senyalització horitzontal per estació. Senyalització i 

informació deis itineraris principals de vianants s'instaHaran 4 totems informatius en les interseccions principals deis carrers adjacents a 

l'estadi. Ampliació de voreres de l'entorn amb un mfnim de 5 m. lmplantació de nous passos de vianants s'inclou la construcció de 7 nous passos 

de vianants adaptats segons el Codi d'Accessibilitat de Catalunya i_ semaforitzats. 

Proposta de mesures correctores a la JCQnca de bicicletes 

Construcció de nous carrils bici. Una altra de les millares clau del Projecte Espai Bar!;a és la de connectar tetes les infraestructures de bicicleta 

existents amb el Nou Camp No u i el Nou Pala u Blaugrana. Nous aparcaments de bicicletes en cal!;ada amb la construcció de 50 noves places per 

a bicicleta en calcada. 

Proposta de mesures correctores a la xarxa de tronsport públic 

Millora de les parades d'autobús. La reforma de les seccions de la majoria deis carrers de l'ambit, implicara la construcció 1 instaHació de 9 

noves marquesines amb les maximes condicions d'accessibilitat i informació. Ampliació de la xarxa de carrils bus. Entre aquests nous carrils 

s'inclou un tram de Travessera de Les Corts, el carrer Aristides Maillol en ambdós sentits i I'Avinguda Dr. Gregario Marañón també en ambdós 

sentits. Posada en marxa de la parada Camp Nou de la L9 (Generalitat). Posada en marxa del tram central del Tramvia. 

Proposta de mesures correctores remode/acló espai viari 

El pla contempla la remodelació del carrer ArfstidesMaillol, de l'avinguda del Dr. Mara ñon, de l'avinguda de Joan XXIII, del carrer de Menendez 

Pe layo, del carrer de Maternitat. 

El cost global de les mesures correctores en la mobilitat guotidiana previstes a l'espai públic s'eleva a 27 M€ i un cost anual de 120.000 € 

ESCENARI B (dia de partit) 

Proposta de mesures correctores a la xarxa de vianants i de bicicletes 

Condicionamentde l'avinguda Joan XXIII i la.travessera de les Corts d'ús exclusiu pera vianants en les hores previes 1 posteriors al partit. Nou 

estacionament de bicicletes pera 700 places. 

Proposta de mesures correctores a la xarxa de tronsport públic 

Ampliació de la freqüencia del transport públic en fundó de l'increment de la demanda. Es preveu una aportació económica als diferents modes 

de transport públic de 173.500 €/anuals. Es preveuen les mesures complementarles següents: Autobuses llan!;adora amb destí les estacions 

ferroviaries de Sants-Estació, Placa Espanya i Sarria que se sumen a les ja actuals de verdaguer i Pla!;a de Catalunya; Metro. Esta previst que 

entre els propers 5 i 10 anys entri en funcionament l'estació Camp Nou de la L9 situada a poc més de 300 metres del recinte del Campus Bar!;a. 

No u estacionament d'autocars a l'espai del Nou Palau Blaugrana. Aquest aparcament tindra una capacitat per 54 autocars en el dia a dia i 71 en 

dia de partit. Nou estacionament d'autocars en cal~ada al carrer Menéndez i Pelayo. Aquesta tindra capacitat de 60 autocars. Els dies de partit 

es gestionara !'entrada per l'avinguda Joan XXIII Jia sortida directa a I'Avinguda Diagonal per Martí i Franques. Lloguer de parking d'autocars per 

a partits d'alta demanda. 

Proposta de mesures correctores vehicle privar 

No u sistema de gestió de l'aparcament per optimitzar la ocupació en dia de partit. lnformació de l'ocupació deis parkings. Pro posta de places de 

reserva d'estacionament de taxis (24 places), dues zones d'estacionament per allliurament de mercaderies (16 places), PMR. S'habilitara el 3% 

de les places deis parkings interns de l'estadi per a PMRs el que significara 100 places reservades per a persones amb mobilitat redu'ida. 

S' habilitara el S% de les places deis parkings interns de l'estadi pera vehicle electric el que significara 160 places d'aquesttipus. 

Per tal de recuperar l'espai de la vorera peral vianant i augmentar-ne la seguretat viaria, es reservaran 1.000 places pera motos a !'interior del 

parking soterrat. S'estableixen dos nous tipus de bosses d'estacionament per a motocicletes en cal~ada: fixes o flexibles mitjan~ant una 

senyalització dinamica. 

Coordinació per realitzar les campanyes publicitaries i incentius pera l'ús del transport públic Reducció en el cost de la compra del bitllet de 

transport públic per accedir a l'estadi en dia de partit (a nada i tornada) pera assistents als partits. 

El cost global de les mesures correctores en la mo.bilitat en' dia de partit previstes s'eleven a 6,182 M€. i un cost anual de 336.800 € 

L'INFORME AMBIENTAL ESTRATEGIC 

L'informe preveu que l'actuació urbanística tindra els efectes mediambientals següents:, 

Arbrat. L'ambit de la MPGM inclou 931 arbres, els quals 556 se situen en espai públic (60%) i 375 dins la propietat del FCB. L'execució del 

projecte comportara l'afectació del40% de l'arbrat a l'espai públic (223) que es replantaran o se'n plantaran de nous. 

Microclima i canvi climatic. Pel que fa a !'estructura tridimensional del sector, el se u comportament termic, i l'efecte d'illa de calor urbana, 

cal remarcar el següent: els edificis vinculats a la zona 18 generaran ombres i reduiran el patró local de grans superficies asfaltades. Es 

proposa controlar i augmentar !'albedo en tot l'ambit de projecte. Una majar distribució de la biomassa foliar deis arbres, molt 

especialment en zones on actualment hi ha aparcaments de superficie asfaltats, comportara també un efecte refrescant· per la major 

ombra. 

Consums. El disseny integral del Campus i l'específic deis nous edificis tindran com a premissa de partida l'optimització deis consums 

energetics i d'aigua, de tal manera que es millori en gran mesura la situació actual. 

Atmosfera. El Nou Camp No u, amb el cobriment parcial del sastre, ha de reduir de forma significativa l'emissió de llum vers el cel nocturn i 

també l'emissió de soroll. Reducció de la contaminació lumínica per la desaparició deis aparcaments en superficie, la desaparició el 

Miniestadi i que la configuració del Nou Camp Nou limita molt l'emissió de IJum al cel nocturn. Control de les deconstruccions del 

Miniestadi i el Palau-Pista de Gel; i l'excavació deis aparcaments. Mesures necessaries orientades a minimitzar el risc d'emissió de 

partícules. Cada obra incloura en el seu Pla de Gestió Ambiental les mesures orientades a minimitzar la contaminació atmosferica. 

Es preveuen les mesures correctores següents: 

Arbrat. A l'avinguda Joan XXIII s'afecta una renglera de pins i un terraple del cementiri. En ambdós casos caldra una cura especial en no 

afectar altres arbres propers. Es propasa trasplantar com a mínim tots els platans amb un diametre de tronc inferior a 30 cm a 1,3 m 

d'al~ada. Aixo implica uns 90 platans. Tots aquests arbres podrien romandre en contenidors temporals. En total s'afecten uns 82 arbres de 

major desenvolupament; 41 pins blancs, 21 pins p¡nyers, 12 pollancres i albers i 8 platans. El grup de pins blancs del carrer Maternitat es 

manté. Es preveu un gruix de terres suficients per plantar arbres de port mitja i cobertes herbacies. Amb uns ratios d'un arbre cada 120 

m2 i 100 m2 hi ha cabuda per 287 arbres. Una quantitat que, sumada als 135 arbres de major desenvolupament dona una quantitat total 

de 422 arbres, superant la xifra d'arbres actuals afectats. 

Cicle de l'aigua. Criteri global de gestió que inclou les aigües pluvials i !'eventual interacció amb alguna de les mines d'aigua que 

historicament travessen l'ambit de prdjecte. En principi, tot l'escorrentiu pluvial r'ebra algun tractament. 

Microclima. Un factor a destacar és la desaparició de l'asfalt negre, actualment 93.700 m2. Hi ha el compromís que la totalitat deis nous 

paviments i cobertes tindra un albedo superior. 

Fonts d'energia, la seva distribució, i la contribució solar. A les edificacions esportives, els punts de producció es distribuiran per arees o 

nuclis de consum, i el seu nivell de centralització-descentralització s'establira en funció de les demandes i dimensions. A les edificacions 

corresponents a Serveis Administratius, es centralitzara la producció per millorar !'eficiencia .. 

Els projectes executius de les edificacions de Serveis Administratius, contemplaran en el seu disseny la possibilitat d'utilitzar la part sense 

ús assignat com cobertes i far;:anes verdes segons les directrius establertes a la "Guia de terrats víus· i cobertes verdes de 1' Ajuntament de 

Barcelona". 

Protecció de la biodiversitat. La colonia de ballesters presents al Camp Nou sera objecte d'estricta protecció. Es preveu incorporar capses 

ni u per ratpenats. Es proposa també posar capses niu per falciots, ballesters i ratpenats a les noves edificacions del Campus. 

El pla preveu l'aprofitament d' elements provinents de la deconstrucció del Miniestadi i el Palau Blaugrana. Es dissenyara un pla global de 

gestió ambiental del conjunt de les obres de forma que es minimitzin no solament els efectes immediats de contaminació i producció de 

soroll i residus, sinó també els efectes sobre els residents. El control del transit de maquinaria i camions per tal d'evitar interferencies 

sobre els carrers més transitats o afectacions als carrers amb habitatges. 

En materia de producció d'energia fotovoltaica cal indicar que el pla aporta una primera avaluaCip de la superficie de panells PV en 10.954 m2 

distribu"its en la coberta del Camp Nou, en el Palau, en les cobertes de les edificacions i deis espais del campus. Aquesta superficies és 

equivalent a 1,8 MWp
1

• Aquestes previsions es concretaran en fase de projecte per part deis equips redactors i amb a implicació de les 

diferents departaments tecnics municipals competents. 

En materia de certificació energetica el FCB assumeix el compromís d'assolir una Certificació del Campus amb algun deis estandards següents: 

LEED o BREEAM o DGNB. El projecte ja ha rebut una precertificació GOLD del sistema DGNB en coJ.Iaboració amb el Col·legi Oficial d'Enginyers 

lndustrials de Catalunya. 




