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I.MEMÒRIA 

 

 1. GENERALITATS 

 

 1.1. Introducció, antecedents i objecte del Pla Especial Integral.  

A l’any 2011 va ser creada la societat privada THE STUDENT HOUSING COMPANY dedicada 

inicialment  a donar resposta a la necessitat d’allotjament d’estudiants a Anglaterra i Austràlia. 

La seva filial espanyola es va constituir com a societat mercantil GAROBELL INVESTMENTS, S.L.  

 

Mitjançant resolució de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de 

Barcelona adoptada en sessió de dia 18 de febrer de 2015, es va adjudicar, previ 

procediment de concurrència pública,  a la societat GAROBELL INVESTMENTS, S.L el dret real 

de superfície, per un termini de 75 anys, a la finca de titularitat municipal situada al carrer 

Viriat 37-39 de Barcelona de superfície 965m2 i un sostre edificable de 14.475m2, per a la 

construcció i posterior explotació d’un centre residencial universitari de 372 places, amb 

subjecció al Plec de condicions reguladores aprovat definitivament per la Comissió 

d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal en sessió de 21 de gener de 2015. El 

preu del dret de superfície atorgat a GAROBELL INVESTMENTS, S.L. està constituït per un preu 

fixe de 8.500.000€ més IVA, abonats en la data d’atorgament del dret de superfície, i un preu 

anual de 75.000€ més IVA a satisfer per anys naturals anticipats durant el mes de gener de 

cada any.  

 

L’escriptura de constitució  i cessió onerosa del dret real de superfície va ser atorgada en data 

7 de maig de 2015 davant la notària del Iltre Col·legi de Catalunya senyora Elena Romeo 

García, protocol 393 de l’esmentada notària.  

 

En relació a l’adjudicació del referit dret real de superfície per a la construcció i explotació 

d’un centre residencial universitari a la finca municipal situada al carrer Viriat 37-39 de 

Barcelona, en data 18 de maig de 2016 va presentar-se el projecte davant la Comissió 

d’Arquitectura de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, sessió 

05/2016, amb el resultat que consta a la mateixa. S’annexa al present document la citada 

Acta com Annex I.  

 

Posteriorment, previs els tràmits legals pertinents, en data 24 d’octubre de 2016 l’Ajuntament 

de Barcelona va resoldre concedir a la societat GAROBELL INVESTMENTS, S.L.  en l’expedient 

03-2015LL51613,  llicència d’obres majors per a la construcció de l’edifici destinat a residència 

d’estudiants amb dos plantes soterrani destinades a aparcament per a 22 places per a 

cotxes, 20 de motocicletes i 110 de bicicletes, a més de tres zones de càrrega i descàrrega, 

instal·lacions i espais de personal; planta baixa i altell destinades a vestíbul, menjador i zones 

comunes dels estudiants, i 14 plantes pis destinades a un total de 348 habitacions, dues de les 

quals dobles, i 350 places, amb terrassa i zones comunes a la planta 5, tot això a tenor del 

Projecte executiu bàsic presentat per la mercantil GAROBELL INVESTMENTS, S.L. El termini d’inici 

de les obres es va fixar en divuit mesos i el termini d’execució de les mateixes en trenta-sis 

mesos.  Concretament, les obres van ser iniciades en data  4 agost 2017. Val a dir que la 

previsió de les inicials 372 places en el centre residencial universitari va haver de ser rebaixada 

a 350, per les quals es va sol·licitar la llicència d’obres majors, en haver-se aprovat ja 

inicialment, per Acord de la Comissió de Govern de data 10 de març de 2016, el Pla Especial 

Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, 

residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de 

Barcelona. Consta en els annexos la resolució de la concessió de llicència d’obres majors 

abans esmentada. 

 

Posteriorment,  es va produir la modificació en el titular de la llicència d’obres, sent aquest la 

societat TOPSAR. INVEST, S.L.    

 

A dia d’avui es troba en fase final la construcció del citat edifici destinat a centre residencial 

universitari, a tenor de la llicència d’obres majors atorgada en l’expedient de concessió de 

dita llicència abans esmentat, complint-se, doncs, els requisits legalment exigits i normativa 

específica per tal de ser dictat aquest acte administratiu de caràcter reglat ja ferm.  

 

D’altra banda, la societat superficiària GAROBELL INVESTMENTS, S.L. va modificar, entre altres, 

la seva denominació social en l’escriptura d’elevació a públic de decisions de soci únic 

atorgada en data 10 de desembre de 2015 davant el notari de Madrid senyor Enrique-Rafael 

García Romero amb el número 2.208 del seu protocol,  sent ara la denominació de la citada 

mercantil TSHCE SANTS, S.L. El canvi en la denominació de la societat superficiària va ser 

notificat a l’Ajuntament de Barcelona. 
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La superficiària TSHCE SANTS, S.L. és coneixedora de les necessitats d’allotjament per a 

estudiants, professors i investigadors de la comunitat universitària a Barcelona, constatant un 

continuat augment del número d’aquestes persones que han d’instal·lar-se a la nostra ciutat.  

 

Aquest augment es deu principalment, d’una banda, al increment de la oferta educativa 

universitària a la ciutat de Barcelona i centres universitaris situats en l’àrea metropolitana, i 

d’altra banda, també al increment del preu del lloguers de pisos que encareixen l’estada a la 

ciutat encara que es tracti en règim d’habitatge compartit.  

 

Davant la clara necessitat d’augmentar la demanda de places en residències universitàries, 

TSHCE SANTS, S.L  preveu incrementar el nombre de places en aquest centre residencial 

universitari en 22, passant així de les 350 places previstes en la llicència d’obres obtinguda a 

las 372 places inicialment previstes i per les quals es va adjudicar a GAROBELL INVESTMENTS, 

S.L. el dret de superfície, sent aquest l’objecte del present Pla Especial Integral.  

 

D’altra banda, cal recordar que en data 6 de març de 2017 va ser publicat en el BOP de 

Barcelona l’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments 

d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i 

habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona (en endavant PEUAT,)aprovat definitivament 

pel Plenari del Consell Municipal en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2017.  El citat Pla 

Especial Urbanístic regula, entre altres, els usos del sòl i les condicions urbanístiques 

d’emplaçament de les residències col·lectives docents d’allotjament temporal, categoria en 

les que es troben incloses els centres residencials universitaris a tenor del que disposa l’article 

7.1 del PEUAT. En conseqüència el referit PEUAT és d’aplicació en el present supòsit 

d’implantació de la residència o centre residencial universitari.  

 

La normativa municipal referida disposa, en primer lloc, condicions urbanístiques generals 

d’emplaçament i, a continuació, condicions urbanístiques específiques concretes per a les 

residències col·lectives docents d’allotjament temporal, fixant també una regulació específica 

en relació a la zona específica (ZE) en què es troba l’establiment a implantar, definint 

aquestes zones específiques el PEUAT. En el present supòsit la residència universitària se situa 

en la Zona Específica 2 (ZE2).  

 

Però,  amb anterioritat a constatar el compliment de les condicions imposades pel PEUAT,  el 

present Pla Especial Integral troba la seva justificació en què, tal i com s’ha referit 

anteriorment, a dia d’avui continua en fase de construcció l’edifici destinat a residència 

universitària situat al carrer Viriat núm. 37-39 de Barcelona i, per tant, encara no ha estat 

atorgada la pertinent llicència urbanística de primera ocupació, a l’empara del que disposa 

l’article 187 del vigent Text Refós de la Llei d’Urbanisme,  que permetrà la legalització de 

l’edificació construïda.  

 

És per això que,  per tal de preveure l’ampliació de  places de 350 a 372, tal i com inicialment 

estava previst, es  requereix de la tramitació i aprovació d’un Pla especial Integral, a tenor del 

que disposa l’article 10.1 del PEUAT. El citat article disposa:  

 

“1. Els establiments d’allotjament turístic en les seves diverses modalitats, els albergs de 

joventut i les residències col·lectives docents d’allotjament temporal que tinguin una 

capacitat superior a 350 places requereixen per a la seva implantació urbanística la redacció 

i aprovació d’un Pla especial integral que desenvolupi l’actuació a realitzar a nivell de 

projecte arquitectònic, de conformitat amb  l’article 67.3 de la Llei 22/1998, de 30 de 

desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.” 

 

A continuació, el punt 2 del citat article disposa que el Pla Especial Integral ha de justificar: 

 

“a. La integració de l’actuació en el seu entorn i la minimització del seu impacte.  

 b. L’adequada resolució de les diferents problemàtiques d’accessibilitat i mobilitat. 

En tot cas, caldrà reservar dins de la pròpia parcel·la l’espai necessari per a la parada i 

estacionament de vehicles i la realització de les operacions de càrrega i descàrrega.  

c. El compliment dels requeriments establerts en la normativa sectorial relatius a l’activitat.  

d. L’adopció de mesures de millora d’eficiència energètica, acústiques, i altres mesures de 

sostenibilitat ambiental.”  

 

Per tant, mitjançant el present Pla Especial Integral es determinarà:  
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- El compliment de les condicions que el PEUAT imposa per a la implantació urbanística 

de la residència universitària, als efectes d’incrementar el número de 350 places 

previstes en la llicència d’obres ja atorgada al número de 372 places inicialment 

previstes i per les quals es va adjudicar el dret de superfície, tal i com abans s’ha 

explicat. 

- La justificació dels punts determinats en l’article 10.2 del PEUAT.  

- Les operacions a desenvolupar mitjançant el pertinent projecte arquitectònic.  

 

1.2.- Promotor. 

 

 El promotor del present Pla Especial Integral per a la implantació urbanística del centre 

residencial universitari és la societat TSHCE SANTS, S.L amb NIF  B87185575,  anteriorment 

denominada GAROBELL INVESTMENTS, S.L. i que va modificar aquesta denominació social en 

l’escriptura d’elevació a públic de decisions de soci únic atorgada en data 10 de desembre 

de 2015 davant el notari de Madrid senyor Enrique-Rafael García Romero amb el número 

2.208 del seu protocol. La citada societat està domiciliada al carrer Ramiro Maeztu núm. 2 de 

Madrid.  

 

2. MEMÒRIA D’INFORMACIÓ. 

  

2.1.- Àmbit  de Pla Especial Integral.  

 

L’àmbit objecte d’aquest Pla Especial Integral, definit en els plànols adjunts integrants 

d’aquest document, és el solar situat al carrer Viriat núm. 37-39, en el que la societat TSHCE 

SANTS, S.L., abans GAROBELL INVESTMENTS, S.L.,  porta a terme el procés de construcció d’una 

residència universitària, a tenor de l’adjudicació d’un dret real de superfície sobre l’esmentat 

solar de titularitat pública, per a la construcció i posterior explotació d’un centre residencial 

universitari, que va tenir lloc mitjançant resolució de la Comissió d’Economia, Empresa i 

Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona adoptada en sessió de dia 18 de febrer de 2015. 
 

Aquest solar figura en l’inventari de l’Ajuntament de Barcelona amb el número 608.138 com a 

bé patrimonial i es troba inscrit en el Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona, secció de 

Sants-4, volum 3731, llibre 502, foli 18, finca núm. 18124.  

El citat solar  constitueix la parcel·la amb referència cadastral 8115604DF2881E0001PW, sent la 

seva superfície cadastral de 967 m2 i de 965m2 segons la seva descripció registral. Segons 

medició topogràfica la superfície també és de 965m2 a tenor del plànol topogràfic que 

s’annexa de plànol d’informació I.05. 

 

El solar se situa, com s’ha dit abans, en el carrer Viriat núm. 37-39 de Barcelona i té cantonada 

amb el carrer Enric Bargés núm. 1-5 en el districte de Sants-Montjuïc.  Per la seva part posterior 

el solar dóna al carrer Puiggarí núm. 44-46.  

 

2.2.- Planejament vigent.  

 

La finca situada al carrer Viriat núm. 37-39 de Barcelona titularitat de l’Ajuntament de 

Barcelona i sobre la que TSHCE SANTS, S.L. (abans GAROBELL INVESTMENTS, S.L) ostenta un dret 

real de superfície, té tots els serveis urbanístics i, per tant, constitueix un solar sobre el que ja 

s’ha concedit llicència d’obres tal i com hem referit anteriorment.  

 

Ens trobem davant un sòl classificat de sòl urbà consolidat i amb la qualificació de  “Zona 

d’ordenació volumètrica específica” clau 18, a tenor de la Modificació del Pla General 

Metropolità per a l’ordenació de l’estació de Sants i del seu entorn aprovat definitivament per 

la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona en data 20 d’octubre de 2003 i publicat el dia 30 de 

desembre de 2003. La citada Modificació del Pla General Metropolità va incloure aquesta 

parcel·la en el Polígon d’Actuació Urbanística  2, subàmbit PAU 2b en tractar-se d’un Sector 

discontinu. 

 

El sostre edificable de la parcel·la, segons la modificació del PGM referida, està fixat en 

14.475m2 i el nombre de plantes és de PB+14, disposant l’article 28 a.- de la normativa la 

possibilitat de desdoblar la planta inferior en la modalitat de planta baixa i altell, computant 

aquest últim a efectes d’edificabilitat.  S’annexa plànol del planejament vigent com a plànol 

d’informació I.04. 

 

Així mateix, l’article 31 de la Modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació de 

l’estació de Sants i del seu entorn aprovat definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de 

Barcelona en data 20 d’octubre de 2003 i publicat el dia 30 de desembre de 2003 fixa com a 

usos per aquesta qualificació els d’habitatge (admeten l’habitatge plurifamiliar), residencial 
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(a tenor del que preveu l’article 277 de les Normes Urbanístiques del PGM) , comercial, sanitari, 

recreatiu, esportiu, religiós i cultura, oficines i industrial (de primera i segona categoria).  

 

2.3 El Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, 

albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús 

turístic a la ciutat de Barcelona  (en endavant PEUAT). 

 

El Plenari del Consell Municipal  en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2017 va aprovar 

definitivament el PEUAT que té per finalitat la regulació dels usos i les condicions específiques 

d’emplaçament de establiments destinats, entre altres, a residències col·lectives docents 

destinades a allotjament temporal (article 2).   

 

S’ha justificat abans que el PEUAT és  norma d’aplicació al present cas, atès que es pretén 

incrementar el número de places de la residència universitària, que es troba en fase  final de  

construcció, de les 350 previstes en la llicència d’obres a les 372 places inicialment previstes i 

per les quals es va adjudicar a GAROBELL INVESTMENTS, S.L. el dret de superfície. A l’empara 

del que disposa l’article 10 del PEUAT, es requereix la tramitació i aprovació d’un Pla Especial 

Integral que desenvolupi l’actuació a realitzar a nivell de projecte arquitectònic. Dita norma 

motiva la redacció del present document. Així mateix, en el present document,  a tenor del 

punt 2 del citat article punt 10 del PEUAT , es justifica la integració de l’actuació en el seu 

entorn i la minimització del seu impacte, l’adequada resolució de les qüestions relatives a 

accessibilitat i mobilitat,  la reserva per a parada d’estacionament de vehicles i operacions de 

càrrega i descàrrega, el compliment de la normativa sectorial relativa a la pròpia activitat i les 

mesures d’eficiència energètica i acústiques.  

 

De fet, la tramitació del present Pla Especial Integral suposa una condició específica més de 

les que determina el PEUAT.  

 

Efectivament, en primer lloc, l’article 9 del PEUAT regula les condicions urbanístiques generals  

d’emplaçament,condició 1. A continuació, en l’article 10, fixa les condicions urbanístiques 

específiques per a cada tipus d’establiment, constituint la condició 2 la tramitació i aprovació 

d’un pla especial integral pel supòsit d’implantació urbanística d’establiments dels que regula 

de més de 350 places. (article 10.1 PEUAT) 

 

En quant a les residències col·lectives docents d’allotjament temporal, entre les que s’hi 

troben les residències  universitàries, el PEUAT determina en la seva Secció 3a altres condicions 

específiques per aquest tipus d’establiments.  

 

Tot seguit, la Secció 4a del PEUAT determina diferents zones específiques per a l’aplicació 

detallada de les seves determinacions i l’article 14 fixa en quins supòsits són d’aplicació 

aquestes determinacions establertes per a  les diferents zones específiques (ZE) que el Pla 

delimita així com en les Àrees de Tractament Específic (ATE) incloses en aquestes zones. 

Concretament, el citat article 14 disposa que les condicions establertes en aquesta secció per 

a  cadascuna de les zones són d’aplicació a les residències docents d’allotjament temporal 

en els termes establerts en l’article 12 del PEUAT.  Recordem que el centre residencial 

universitari s’ubica al carrer Viriat núm. 37-39 que es correspon a  la ZONA ESPECÍFICA 2  (ZE 2) 

delimitada en el PEUAT.  

 

Doncs bé, el citat article 12, en el seu punt 1,  disposa  que les residències universitàries que 

admetin persones que no integrin la comunitat educativa i/o admetin estades de residents 

per períodes inferiors a 31 dies hauran de donar compliment a les condicions d’implantació 

fixades per a cada zona, a més de les condicions generals d’emplaçament.  

 

En el present cas, la residència universitària  està pensada per estades de llarga durada de 

membres integrants de la comunitat educativa universitària, ja siguin estudiants, professors o 

investigadors i, per tant, de durada superior a períodes de 31 dies. En conseqüència, a  tenor 

del que disposa l’article 12 abans referit, a sensu contrari, l’establiment  no està sotmès al 

compliment de les condicions zonals específiques per a la zona ZE 2 previstes en l’article 16 

del Pla, en no complir-se les circumstàncies establertes en el referit article 12.1. En aquest 

sentit cal referir que, a tenor del Manuel Operatiu del PEUAT aprovat per l’Ajuntament de 

Barcelona en la Comissió de Govern de 20 de juliol de 2017 (BOP Barcelona de 27 de juliol de 

2017), el contingut de l’article 12.1 del PEUAT s’ha d’interpretar de manera que la limitació de 

31 dies no s’aplica als residents integrants de la comunitat universitària o educativa.  

 

En conseqüència, en la memòria d’ordenació del present Pla Especial Integral es constatarà 

que la residència universitària  compleix les condicions generals i específiques prescrites pel 

PEUAT pels establiments destinats a residències col·lectives docents destinades a allotjament 

temporal.  



Pla Especial Integral Centre Residencial Universitari 
Carrer Viriat núm. 37‐39 BARCELONA 

7 
 

2.4.Infraestructures existents.  

 

Tal i com s’especificarà en el projecte arquitectònic el solar està dotat de les següents 

infraestructures:  

 

- Vialitat: Els carrers que envolten el solar  es troben degudament pavimentats i en ús.  

 

Així mateix, existeixen en la parcel·la tots els serveis de: 

- Aigua 

- Clavegueram 

- Electricitat 

- Gas 

- Telecomunicacions. 

 

Per la qual cosa no es preveu la realització de cap obra d’urbanització.  

 

2.5.Programa Funcional.  

 

L’edifici destinat a residència universitària estarà constituït per PB+14 plantes sobre rasant i 

dues plantes soterrani.  

 

Albergarà els següents espais:  

- 360 habitacions, de les quals 337 seran habitacions individuals, 12 habitacions dobles 

i 11 habitacions adaptades,  sent la superfície total destinada a habitacions de 

6.148,00m2.  Per tant, el nombre de places serà de 372.  L’increment del número de 

places prové d’una redistribució d’espais comuns sense ampliar ni sostre edificable 

ni volumetria. 

-  Zones comunes en les plantes d’habitacions : 3.190,00m2.  

- Zones comunes planta baixa i altell:  776,50m2. 

- Zones comunes planta soterrani: 555,50m2. 

- Zones comunes planta coberta: 21,50m2. 

- Sala d’estudi: 161,50m2.  

- Cafeteria/restaurant (inclòs menjador i cuina): 295,50m2.  

- Gimnàs: 58,00m2.  

- Aparcament de vehicles, motocicletes, bicicletes i que inclou la zona de càrrega i 

descàrrega: 1.210,50m2.  

 

3.MEMÒRIA D’ORDENACIÓ. 

 

3.1. Objectiu del Pla Especial Integral.  

 

A tenor dels antecedents abans referits, en quant a la llicència d’obres majors atorgada en 

data 24 d’octubre de 2016 a la mercantil GAROBELL INVESTMENTS, S.L, actualment TSCHE 

SANTS, S.L.  (expedient 03-2015LL51613), l’objectiu principal del present Pla Especial Integral és 

la definició de les condicions de l’emplaçament i desenvolupament de l’actuació a realitzar a 

nivell arquitectònic per l’ampliació del nombre de places, de 350 fins a 372, de la residència 

universitària que es troba en el solar propietat de l’Ajuntament de Barcelona,  situat al carrer 

Viriat 37-39 de dita ciutat, i donar compliment a allò que disposa l’article 10 del  PEUAT en 

referir:  

 

1. Els establiments d’allotjament turístic en les seves modalitats, els albergs de joventut i les 

residències col·lectives docents d’allotjament temporal que tinguin una capacitat superior a 

350 places requereixen per a la seva implantació urbanística la redacció i aprovació d0’un Pla 

especial integral que desenvolupi l’actuació a realitzar a nivell de projecte arquitectònic, de 

conformitat amb l’article 67.3 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Muniicpal de 

Barcelona.  

2. El Pla especial integral haurà de justificar:  

a. La integració de l’actuació en el seu entorn i la minimització del seu impacte.  

b. L’adequada resolució de les diferents problemàtiques d’accessibilitat i mobilitat 

 

 Amb  la implantació del centre residencial universitari i l’increment de les places abans 

esmentat, es dona en una adequada utilització a la parcel·la titularitat de l’Ajuntament de 

Barcelona i de la que TSCHE  SANTS, S.L. és superficiari, amb l’òptim aprofitament permès pel 

planejament urbanístic i la normativa vigent, de manera que es puguin satisfer les necessitats 

de demanda del col·lectiu d’estudiants, professors i investigadors que es dona a la ciutat de 

Barcelona.  
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A tal efecte, d’una banda es constatarà el compliment de les condicions generals i 

específiques establertes en el PEUAT per aquest tipus d’establiment i, d’altra banda també es 

justificarà, segons allò que disposa l’article 10.2 del Pla,  la integració de l’actuació en el seu 

entorn i la minimització del seu impacte, l’adequada resolució de les qüestions relatives a 

accessibilitat i mobilitat,  la reserva per a parada d’estacionament de vehicles i operacions de 

càrrega i descàrrega, el compliment de la normativa sectorial relativa a la pròpia activitat i, 

finalment, l’adopció de mesures de millora d’eficiència energètica, acústiques, i altres 

mesures de sostenibilitat ambiental. 

 

3.2. Justificació jurídica i descripció de la proposta. Compliment de les condicions 

generals i específiques del PEUAT. 

a) Justificació jurídica  

El present Pla Especial Integral es redacta de conformitat amb allò que disposa l’article 68 del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  

D’altra banda, el Pla Especial Integral es tramita segons el previst en l’article 67.3 de la Llei 

22/1998 de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, en quant regular l’ 

aprovació de plans especials integrals per al desenvolupament d’operacions urbanístiques a 

escala de projecte arquitectònic i rehabilitació integral.  

b) Descripció de la proposta.  

Aquest Pla Especial Integral té per objecte precisar les condicions de l’emplaçament i 

desenvolupament de l’actuació a realitzar a nivell arquitectònic per l’ampliació del nombre 

de places, de 350 fins a 372, de la residència universitària que es troba en fase de construcció 

en el solar propietat de l’Ajuntament de Barcelona,  situat al carrer Viriat 37-39 de dita ciutat, i 

donar compliment a allò que disposa l’article 10 del  PEUAT. 

 

En aquest sentit l’article 10.1 del PEUAT imposa la redacció i aprovació d’un Pla especial 

integral que desenvolupi l’actuació a realitzar a nivell de projecte arquitectònic, segons 

l’article 67.3 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.  

 

L’article 67.3 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona 

disposa que els plans especials integrals són plans especials que defineixen i abasten 

operacions desenvolupades a escala de projecte arquitectònic i també de regulació d’usos 

en operacions de rehabilitació integral.  

 

En primer lloc hem de definir els principals paràmetres urbanístics a tenor de la Modificació del 

PGM per a l’ordenació de l’estació de Sants i del seu entorn aprovat definitivament per la 

Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona en data 20 d’octubre de 2003:  

- Qualificació urbanística : Zona d’ordenació volumètrica específica, clau 18. 

- Ús d’habitatge, residencial (segons el que preveu l’article 277 de les NNUU del PGM), 

comercial, sanitari, recreatiu, esportiu, religiós i cultural, oficines i industrial.  

- Tipus d’ordenació: S’aplica el tipus d’ordenació segons volumetria específica de 

configuració flexible amb les previsions establertes en l’article 27 de les normes 

urbanístiques de la Modificació del PGM referida. 

- Ocupació màxima   100% 

- Sostre edificable de 14.475m2 

- Nombre de plantes: PB+14. 

Recordem en aquest punt que el sostre edificable i el nombre de plantes ve definit en la fitxa 

del PAU 2 en el que s’inclou la parcel·la a tenor de la Modificació del PGM citada. En quant al 

nombre de plantes cal recordar que l’article 28 lletra a de l’esmentada normativa urbanística 

disposa que la indicació del nombre de plantes suposa una alçada de 6 metres màxim per a 

la planta baixa i 3,5 metres per a cada planta pis i permet el desdoblament de la planta 

inferior en la modalitat de planta baixa i altell, si bé el sostre corresponent a aquest últim s’ha 

de computar a efectes d’edificabilitat.  

 

En consonància amb el què disposa l’article 31 de les normes urbanístiques de la Modificació 

del PGM per a l’ordenació de l’estació de Sants i el seu entorn, en relació amb l’article 277 de 

les NN.UU del PGM, l’ús principal és de residencial. L’ús de les plantes soterrani és 

d’aparcament i estacionament, tota vegada que, en quant a l’estacionament, l’article 10.2 

b) in fine del PEUAT disposa la reserva a la parcel·la d’espai per la parada i estacionament de 

vehicles i per operacions de càrrega i descàrrega i, en quant a l’aparcament, l’article 298 i 

següents de les NN.UU del PGM regulen la previsió d’aparcaments als edificis i les seves 

condicions. Així mateix, s’admet l’ús comercial que se situa en la planta baixa si bé en el 

present supòsit, es tractaria d’una activitat de bar o restaurant en planta baixa exterior, amb 

accés independent al de la residència universitària, no vinculada a l’activitat principal.    
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Tal i com s’ha explicat en el programa funcional, la residència universitària disposarà de 360 

habitacions i 372 places. Del total d’habitacions, 337 seran individuals, 12 seran habitacions 

dobles i 11 seran habitacions adaptades. A tenor d’aquest número de places, seguint les 

directrius marcades per l’estudi de mobilitat generada, l’espai destinat a aparcament és de 

1.210,50m2 inclòs l’espai per la circulació dels vehicles, places d’aparcament i rampa d’accés 

i sortida i tenint també en compte les persones que treballaran a la residència universitària i els 

serveis vinculats a les activitats que s’hi realitzin. La distribució de les places d’aparcament la 

següent:  

- Cotxes: 22 places (2 adaptades a PMR i 1 per a vehicles elèctrics) 

- Càrrega i descàrrega: 3 places. 

- Motocicletes: 27 places.  

- Bicicletes: 90 places.   

Per tant, la proposta d’aquest Pla Especial Integral, consistent en precisar les condicions de 

l’emplaçament per l’ increment de 22 places en la residència universitària, en relació a les 

determinades en la llicència d’obres majors atorgada per l’Ajuntament de Barcelona en data 

24 d’octubre de 2016 a la societat GAROBELL INVESTMENTS, S.L.  en l’expedient 03-2015LL51613 

(350 places), i, amb la finalitat d’optimitzar l’oferta de residència universitària, es defineix 

d’acord amb les Normes Urbanístiques que es descriuen en el l’apartat II del present 

document.  

 

c) Justificació del compliment de les condicions generals del PEUAT.  

 

En aquest punt es procedeix a justificar el compliment de les condicions urbanístiques generals 

d’emplaçament que s’exigeixen en l’article 9 del PEUAT, entenent que aquestes condicions 

s’han de complir de manera conjunta. Són les següents:  

 

1.-  L’edificació que es troba en procés de construcció, en tant que obra nova, no pot 

incomplir la condició establerta en l’article 9.1 a) del PEUAT consistent en que els establiments 

per al desenvolupament del usos del sòl que regula el PEUAT, no estigués destinat a l’ús 

d’habitatge a data 1 de juliol de 2015.  

 

2.- Tal i com s’explica en el present document, l’edifici serà destinat a l’activitat de centre 

residencial universitari, a excepció de la planta baixa exterior que es destinarà a una activitat 

comercial, no vinculada a l’activitat principal, de bar o restaurant amb accés independent al 

de la residència universitària,  donant així compliment a la condició general establerta en 

l’article 9.1 b)  del PEUAT.  

 

3.- Tal i com es justifica en l’ avantprojecte tot el tram de carrer que dóna front a la façana 

d’accés principal de l’establiment té una amplada física de 20 metres i, per tant, superior a la 

mínima establerta de 8 metres en l’article 9.1 c) del PEUAT.  

 

4.- L’edifici destinat a la residència universitària compleix amb els paràmetres urbanístics fixats 

pel planejament vigent, extrem que acredita el propi atorgament de la Llicència d’obres 

majors concedida en data 24 d’octubre de 2016. 

 

  d) Justificació del compliment de les condicions específiques del PEUAT. 

 

Ja hem referit anteriorment que l’article 10 del PEUAT disposa la obligatorietat de la redacció 

d’un Pla Especial integral en aquells supòsits d’implantació urbanística d’establiments, entre 

altres els destinats a residències col·lectives docents d’allotjament temporal que prevegin una 

capacitat superior a 350 places, motiu pel qual es redacta el present Pla Especial Integral.  

 

Però, a continuació, el PEUAT fixa unes condicions urbanístiques específiques per a les 

residències col·lectives docents d’allotjament temporal distingint si aquestes s’ubiquen en un 

sòl qualificat d’equipament o no. No sent aquest, el cas del present supòsit, són d’aplicació les 

condicions urbanístiques específiques determinades en l’article 12 del PEUAT.  

 

El citat article disposa que, a més de les condicions generals anteriorment referides, les 

residències col·lectives docents d’allotjament temporal restaran també sotmeses a les 

condicions d’implantació de la Zona Específica i/o Àrea de Tractament Específic en què se 

situïn, únicament en el cas que aquestes admetin persones que no formin part de la 

comunitat educativa i/o universitària i admetin estades de residents per un període inferior a 

trenta-un (31) dies.  
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Com s’ha afirmat abans, la residència universitària a implantar en el carrer Viriat 37-39 de 

Barcelona té per finalitat l’allotjament de persones vinculades al món educatiu i/o universitari 

de manera que les seves estades sempre siguin superiors a 31 dies. Per aquest motiu, a tenor 

del que estableix el citat article 12 del PEUAT en relació amb l’article 14 del mateix text legal,  

les condicions específiques de Zona o Àrea de Tractament Específica, concretament la ZE2 en 

la que s’ubicarà el futur establiment i que es troben regulades en l’article 16 del PEUAT,  no 

seran d’aplicació en el present supòsit.  D’altra banda, cal referir que l’establiment que es 

pretén implantar tampoc s’ubica en cap Àrea de Tractament Específic.  

 

3.3. Justificació de la integració de l’actuació en el seu entorn i minimització del seu 

impacte.  

 

Tal i com s’ha referit anteriorment, l’article 10.2 del PEUAT, en la seva lletra a., estableix que el 

Pla especial Integral ha de justificar, en primer lloc, la integració de l’actuació en el seu entorn 

i la minimització del seu impacte. 

 

La Modificació del PGM per a l’ordenació de l’estació de Sants i del seu entorn –el 

planejament vigent fins ara-  defineix un volum de planta baixa i catorze plantes pis en tota la 

superfície de l’àmbit:  una extrusió de 55m d’alçada en les seves 15 plantes idèntiques.    

 

Per poder donar forma a aquesta extrusió uniforme de quinze plantes proposada pel 

planejament vigent, és indispensable analitzar i conèixer l’entorn: 

 

L’àmbit compta amb tres fronts a carrer i llinda per l’oest amb un espai verd- actualment 

utilitzat com a pàrquing públic.  A Sud, el carrer Viriat, que ofereix l’accés principal a l’edifici i 

comunica amb l’Estació de Sants i la Plaça dels Països Catalans.  A est el carrer Enric Bargés, 

que dóna la façana més llarga a carrer i permet l’accés dels vehicles rodats al soterrani i en el 

que també hi trobem altres equipaments tals com el Servei Especialitzat en Salut Mental per a 

persones amb Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI) – Numància i l’ Institut Emperador Carles.  A 

nord, el carrer més estret de tots- Puiggarí- i on s’hi ubica l’equipament destinat a la Facultat 

de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona  constituïda per diferents 

edificacions. 

 

Així, ens trobem en un àmbit situat en una zona rica en equipaments, amb una comunicació 

immillorable amb el transport públic –autobusos, metro, tren- rodejada per carrers que 

superen els 20 metres d’amplada -a excepció del carrer Puiggarí, de 8 metres d’amplada 

total, i amb uns espais públics en contacte directe amb l’edifici- el futur parc amb el que 

llinda per l’oest i la Plaça dels Països Catalans en el seu front Sud. 

 

I són aquests carrers els que ens permetran definir una volumetria composada per dos alçades 

diferents: la més alta –i mantenint l’alçada definida pel planejament vigent- de planta baixa i 

catorze plantes pis al front del carrer Viriat que es separarà de la façana oposada del carrer 

Puiggarí 20 metres. D’aquesta forma assegurem una separació uniforme als edificis veïns, tant 

pel carrer Enric Bargés com pel de Puiggarí.  El volum més baix, tindrà una alçada màxima de 

23,80 metres, permetent el correcte assolellat dels edificis situats a Nord. 

 

Així mateix, per tal de minimitzar l’ impacte visual i donar compliment al PEUAT, les 

instal·lacions s’agrupen a la planta coberta de l’edifici on es situen les màquines de 

climatització i ACS i les plaques fotovoltaiques per a la producció d’autoconsum elèctric. El 

generador d’emergència també s’instal·larà a la planta coberta i serà del tipus insonoritzat, 

instal·lant-se en una carcassa acústica i apantallament acústic.  

 

3.4.Accessibilitat i Mobilitat.  

 

El PEUAT també disposa en l’article 10.2 lletra b. que el Pla especial integral ha de justificar 

l’adequada resolució de les diferents problemàtiques d’accessibilitat i mobilitat i que cal 

reservar dins la parcel·la on s’implanti l’establiment l’espai necessari per a la parada i 

estacionament de vehicles i la realització de les operacions de càrrega i descàrrega.  

 

A l’empara d’allò que disposa l’article 18 Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i l article 3 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada, s’incorpora en el present document el preceptiu Estudi d’avaluació de la mobilitat 

generada per a la implantació del Centre Residencial Universitari al carrer Virat núm. 37-39 de 

Barcelona.  

 

Cal assenyalar que el centre residencial universitari se situa al costat de la plaça dels països 

Catalans i Estació de Sants al barri de Sants que pertany al Districte de Sants-Montjuic.  
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Aquesta zona està perfectament integrada amb la trama urbana de la ciutat i molt ben 

connectada tant en transport públic com en vehicle privat. També hem de referir que 

l’estació de trens de Sants disposa d’una connectivitat excel·lent pel que fa a l’accessibilitat 

al servei de tren, metro i autobusos urbans, metropolitans i suprametropolitans. Aquesta 

immillorable connectivitat es constata clarament en les justificacions i reportatge fotogràfic 

que trobem en l’estudi de d’avaluació de la mobilitat generada que forma part del present 

Pla Especial Integral. 

 

L’accés pels vianants a l’edifici s’efectua pel carrer Viriat, quedant aquesta accessibilitat 

garantida atesa l’amplitud de les voreres. També queda garantida l’accessibilitat en bicicleta 

ja que l’emplaçament té una bona connexió amb la xarxa de carrils bici i ala zona també s’hi 

troba estacions de bicing.  

 

L’accés a l’aparcament s’efectua pel carrer Enric Bargés. En aquest sentit, el centre 

residencial universitari disposa d’aparcament soterrat distribuït en dues plantes i tindrà accés 

pel carrer Enric Bargés.  

 

Tal i com s’explica en l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada que forma part del 

present Pla Especial Integral el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada, no determina necessitat de places d’estacionament 

de turismes i motocicletes per a l’ús hoteler/residències, sinó que només contempla la 

necessitat de reserva de places de turisme i motocicletes per l’ús d’habitatge i “estacions de 

ferrocarril i d’autobusos interurbans. No obstant, l’anterior, atenent a la vigent normativa 

urbanística del Pla General Metropolità, el requeriment de places mínimes de vehicles turisme 

necessàries per a la tipologia “hotels, residències i similars” és d’una plaça per a cada sis  

habitacions dobles o l’equivalent de senzilles, el que suposaria en el present cas 31 places de 

vehicles turisme, a la vista de les 372 places previstes, el que correspondria a que el 8,3% de les 

persones disposessin d’aparcament per al seu vehicle.  

 

Però l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del present Pla Especial Integral justifica la 

reducció d’aquest número de places de vehicles turisme en favor de places de moto, a tenor 

dels principis establerts en la Llei 9/2003 de mobilitat i normatives sectorials en matèria 

mediambiental i de mobilitat, de manera que el 13,2% de les persones podrien disposar 

d’aparcament del seu vehicle. 

 

Així es preveu 22 places d’aparcament per a turismes, dues adaptades a persones amb 

mobilitat reduïda i una per a vehicles elèctrics, 27 places d’aparcament per a motocicletes, 

90 places per a bicicletes situades en la planta -1 i 3 places destinades exclusivament a la 

càrrega i descàrrega de mercaderies, dues d’elles situades en el soterrani -1 i la tercera en el 

soterrani -2.  

 

3.5. Compliment dels requisits relatius a l’exercici de l’activitat segons la normativa 

sectorial, article 10.2 c) del PEUAT.  

 

En quant al compliment dels requeriments establerts en la normativa sectorial relatius a 

l’activitat, el promotor procedirà a legalitzar l’activitat de residència d’estudiants en 

consonància amb allò que disposa l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral 

de l’administració ambiental de Barcelona (OMAIIA).  

 

També cal referir:  

 

- En quant a accessibilitat adaptada, el compliment del Decret 135/1995, de 24 de març, 

de desplegament de la Llei 20/1992 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat i el compliment 

del Document Bàsic SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat del CTE. 

 

- En quant a condicions de protecció contra incendis, el compliment de l’Ordenança 

municipal de protecció contra incendis de l’any 2008 i compliment del Document Bàsic SI 

Seguretat en cas d’incendi del CTE. 

 

Així mateix, es donarà compliment al contingut de l’article 12.2 del PEUAT acompanyant la 

declaració responsable en la que s’especificarà que, en el present supòsit no concorren cap 

de les circumstàncies previstes en l’apartat 1 de la citat norma legal. En aquest sentit, tal i com 

s’ha expressat anteriorment, el centre residencial universitari a implantar únicament admetrà 

persones que formin part de la comunitat educativa o universitària, sent les seves estades 

superiors a 31 dies.  
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3.6. Mesures de sostenibilitat ambiental, eficiència energètica i acústiques.  

 

Finalment, l’article 10.2 lletra d) del PEUAT disposa que el Pla Especial Integral ha de justificar 

l’adopció de mesures de millora d’eficiència energètica, acústiques, i altres mesures de 

sostenibilitat ambiental.  

 

 a)Mesures de sostenibilitat ambiental.  

 

Producció de calor i fred amb planta refredadora de quatre cicles 

 

La producció d’aigua freda per refrigeració i la producció d’aigua calenta per calefacció i 

aigua calenta sanitària es realitzarà amb una planta refredadora de quatre cicles 

complementada amb una planta refredadora d’aigua amb sistema de bomba de calor i 

recuperació de calor. 

 

Les màquines de quatre cicles treballaran en quatre modes diferents: 

‐ Producció d’aigua freda. 

‐ Producció d’aigua freda amb recuperació total del calor residual. 

‐ Producció d’aigua calenta. 

‐ Producció d’aigua calenta amb recuperació total del fred residual. 

 

Sempre que a la instal·lació es produeixi una demanda simultània de fred (per refrigeració) i 

de calor  (per calefacció o per producció de aigua calenta sanitària), la totalitat del consum 

coincident el proporcionarà la planta refredadora de forma totalment gratuïta. D’aquesta 

forma, a l’estiu i en èpoques intermèdies, la màquina proporciona l’aigua calenta sanitària de 

forma totalment gratuïta. 

 

Quan es produeix la demanda simultània de calor i fred, la màquina proporciona un COP 

(relació entre Kw consumits i Kw proporcionats) de 7,04 que és molt superior al COP que 

s’obtindria amb una refredadora convencional en regim de refrigeració (2,48) o en règim de 

calefacció per bomba de calor (2,93). 

 

La utilització de la recuperació total de calor, evita que el calor produït per la refrigeració de 

l’edifici sigui dissipat a la atmosfera, evitant l’escalfament de l’aire de l’àmbit urbà. 

 

Producció de l’aigua calenta sanitària per recuperació de calor i per sistema de 

bomba de calor 

 

La producció de ACS del centre residencial universitari es farà en dues fases; una primera fase 

fins a 45ºC i una segona fase fins a 60ºC 

 

La primera fase d’escalfament fins a 45ºC es farà per dos mètodes: 

‐ De forma gratuïta, aprofitant el calor residual de la refrigeració quan hi hagi 

demanda de refrigeració. 

‐ Per el sistema de bomba de calor, quan no hi hagi demanda de refrigeració. Amb 

el sistema de bomba de calor, s’obtenen fins a 2,8 Kw de calor per cada Kw 

consumit. 

 

La segona fase d’escalfament fins a 60ºC es farà utilitzant una bomba de calor d’alta 

temperatura. Amb el sistema de bomba de calor d’ alta temperatura s’obtenen 2,6 Kw de 

calor per cada Kw consumit. 

 

L’ escalfament de l’aigua calenta en dues fases proporciona els següents avantatges: 

‐ Aprofitament integral del calor residual de la refrigeració. 

‐ Producció de fins a 45ºC aprofitant el rendiment òptim de la bomba de calor a 

baixa temperatura. 

‐ Producció de  fins a 60ºC per bomba de calor, amb un consum molt inferior a un 

sistema convencional de caldera de gas. 

 

Considerant que en un clima com el de Barcelona hi pot haver demanda de refrigeració 

pràcticament vuit mesos l’ any, el sistema proporcionarà l’aigua calenta sanitària durant tot 

aquest període. 
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Regulació de la climatització amb vàlvules de dues vies. 

 

La regulació de la climatització es realitzarà amb vàlvules de dues vies.  

 

El sistema de vàlvules de dues vies permet enviar a cada climatitzador únicament el cabal 

d’aigua que necessita en cada moment per la càrrega frigorífica o calorífica que té que 

compensar. En canvi, en un sistema convencional amb vàlvules de tres vies, s’ha d’ enviar a 

cada climatitzador sempre el cabal d’aigua nominal, sent la vàlvula de tres vies la que regula 

el cabal d’aigua que passa per la bateria i el cabal que es bypassa.  

 

Amb les vàlvules de dos vies, s’ha d’ enviar als climatitzadors únicament l’aigua que realment 

necessiten, fet que suposa un estalvi important. 

 

La impulsió de l’aigua al sistema de vàlvules de dues vies es farà amb un equip de bombeig 

de cabal variable, amb bombes equipades amb variadors de freqüència,  que podran ajustar 

el cabal que impulsen a la demanda real del conjunt de la instal·lació. 

 

Amb el sistema de dues vies es pot reduir el consum de les bombes de clima en un 40%. 

 

Enllumenat LED amb sistemes de detecció de presencia 

 

La totalitat de les llumeneres de la instal·lació seran de tecnologia LED. Aquest tipus de 

llumeneres proporcionen una reducció del consum del 38% respecte a les que fins ara eren 

denominades com llumeneres de “baix consum” que utilitzaven tubs fluorescents. 

 

L’ enllumenat de les zones comuns es farà mitjançant detectors de presència, que garantiran 

que les llumeneres estiguin operatives únicament quan siguin necessàries. 

Ventilació amb recuperadors de alta eficiència 

 

L’edifici disposarà de un sistema de ventilació forçada que proporcionarà els cabals de 

renovació d’aire que fixa el RITE en la seva instrucció tècnica complementaria ITE02. 

 

Les unitats de tractament d’aire que faran la renovació d’aire de l’edifici disposaran de 

recuperador de calor del tipus entàlpic, que proporcionen recuperació de calor (fred a l’ 

estiu i calor a l’ hivern) i recuperació d’ humitat. Els recuperadors tindran un rendiment del 

75%. 

 

Els cabals d’aire de renovació de les sales es correspondran amb una categoria IDA 2 (aire de 

bona qualitat) amb un cabal de renovació per persona de 12,5 dm3/s (45 m3/h). 

 

Monitoratge de consums 

 

El edifici tindrà un sistema de gestió que permetrà monitoritzar els consums principals del 

centre: 

 Consum elèctric. 

 Consum producció aigua calenta sanitària. 

 Consum producció aigua calenta i freda per refrigeració. 

 Consum d’aigua de xarxa. 

 Consum de gas natural. 

 

Gestió de residus 

 

El centre disposarà d’un espai adequat per l’ emmagatzematge de residus. La cambra de 

residus complirà amb els requeriments de ventilació i salubritat que estableix la circular interna 

093/2013. 

 

Per evitar el vessament de greixos i olis a la xarxa municipal de clavegueram, s’instal·larà un 

separador de greixos a la recollida d’aigües residuals de la cuina.  
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b)Mesures d’eficiència energètica  

Objectius de qualificació energètica 

 

1.    Qualificació energètica de l’edifici en emissions:  La qualificació energètica de l’edifici en 

emissions tindrà un indicador global de “A”. 

2.    Qualificació energètica de l’edifici en consum d’energia primària no renovable: El  

consum d’energia primària no renovable tindrà un indicador global de “A” 

3.       Qualificació parcial de la demanda energètica de calefacció i refrigeració: 

-   La qualificació energètica de l’edifici en demanda energètica de refrigeració serà 

com a mínim de “B” 

-  La qualificació energètica de l’edifici en demanda energètica de calefacció serà 

com a mínim de “B”. Si no es pot assolir aquest valor per qüestions constructives, l’operador de 

l’edifici es compromet explícitament a procedir a l’anàlisi i estudi de les possibles solucions, per 

tal d’implementar accions correctives destinades a la millora de l’eficiència energètica en 

l’àmbit de la totalitat de l’edifici en la fase d’explotació, tot això en base a la informació i 

dades que es recullin a partir del comportament energètic propi de l’edifici. 

 

Producció fotovoltaica  

 

El centre disposa d’una instal·lació fotovoltaica per autoconsum elèctric. L’actual edifici, a dia 

d’avui, preveu la instal·lació d’un total de 39 panells fotovoltaics de 60 cèl·lules que produiran 

cadascuna 275Wp, per una potencia instal·lada de 10,725 Kw, situades a la coberta del 

mateix. 

 

L’edifici manca de més superfície d’assolejament per a la captació solar i, per tant, la 

instal·lació d’un major nombre de panells fotovoltaics s’ha de buscar a la pròpia coberta. En 

aquest sentit, s’annexa plànol O.02 d’ordenació de les plaques fotovoltaiques en coberta, 

marcant els criteris que aquesta haurà de complir. Destacar que aquesta instal·lació auxiliar 

de suport, quedarà dintre del perfil regulador de 55m. 

 

Tot això amb el compromís del promotor d’analitzar una solució tècnica innovadora i 

d’integració arquitectònica, diferint la seva valoració a la fase d’atorgament de llicència 

d’obres i a tenor del pertinents informe de l’òrgan competent. 

 

c) Mesures acústiques 

 

Reducció de soroll generat per equips a la planta coberta 

 

Les plantes refredadores d’aigua del sistema de climatització, seran especialment dissenyades 

per la seva instal·lació a l’exterior i seran de la categoria “low noise”, de baixa emissió 

acústica per garantir que no representin molèsties per als veïns. 

 

El generador d’emergència, que s’instal·larà a la planta coberta serà de tipus insonoritzat i 

anirà instal·lat dins d’una carcassa  acústica. Com que es considera que la insonorització que 

proporciona la carcassa del fabricant pot ser insuficient, s’ha previst un apantallament acústic 

al voltant del generador. 
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II. NORMES URBANÍSTIQUES.  

 

Article 1.- Objecte del Pla Especial Integral.-  L’objecte del present Pla Especial Integral és la 

definició de les condicions de l’emplaçament i desenvolupament de l’actuació a realitzar a 

nivell arquitectònic per l’ampliació del nombre de places, de 350 fins a 372, de la residència 

universitària en construcció en el solar propietat de l’Ajuntament de Barcelona,  situat al carrer 

Viriat 37-39 de dita Barcelona, sobre el que la societat TSHCE SANTS, S.L , abans GAROBELL 

INVESTMENTS, S.L. ostenta un dret de superfície, donant compliment a allò que disposa l’article 

10 del  Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic (PEUAT). 

 

Article 2.- Marc legal.- El present Pla especial Integral  es redacta de conformitat amb el que 

disposen l’article 10 del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments 

d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i 

habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona (PEUAT) aprovat pel plenari del Consell 

Municipal en sessió de 27 de gener de 2017, i, també, de conformitat amb allò que disposa 

l’article 67.3 de la Llei 22/1998  de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. 

 

Article 3.- Àmbit del Pla Especial Integral.- La present normativa, juntament amb la resta de 

documentació que integra aquest Pla Especial Integral, és d’aplicació en el sòl definit en  

l’àmbit de la parcel·la situada al carrer Viriat núm. 37-39 de Barcelona amb una superfície de 

965m2, descrita en el plànol I.02 EMPLAÇAMENT del present document. 

  

Article 4.- Vigència del Pla Especial Integral .- El Pla Especial Integral entrarà en vigor a la data 

de la publicació de la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, sent la seva vigència indefinida sense perjudici de les possibles revisions o 

modificacions seguint els procediments establerts en la legislació urbanística vigent.  

 

Article 5.- Contingut del document .- El Pla Especial Integral està integrat pels següents 

documents:  

 

 

 

 

I. MEMÒRIA 
 

II. NORMES URBANÍSTIQUES 
 

III. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I ORDENACIÓ 
 

IV. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 

V.  INFORME AMBIENTAL 
 

VI. AVANTPROJECTE VINCULANT 
 

VII. ANNEXOS 
 
1.  Acta de la Comissió d’Arquitectura de 18 de maig de 2016. 
2.  Decret de Concessió de la Llicència d’obres majors. 

 
 

Tenen caràcter normatiu les Normes Urbanístiques i els Plànols d’Ordenació.  

 

L’avantprojecte serà vinculant en quant a volumetria, composició de façanes i localització 

dels accessos de l’edifici i no serà vinculant en quant a les distribucions interiors.  

 

Article 6.- Qualificació del  sòl .- La  Modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació 

de l’estació de Sants i del seu entorn aprovat definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme 

de Barcelona en data 20 d’octubre de 2003 i publicat el dia 30 de desembre de 2003 

classifica aquesta parcel·la de sòl urbà consolidat amb la qualificació de “Zona d’ordenació 

volumètrica específica” clau 18. La citada Modificació del Pla General Metropolità va incloure 

aquesta parcel·la en el Polígon d’Actuació Urbanística  2, subàmbit PAU 2b en tractar-se d’un 

Sector discontinu. 

 

Article 7.- Condicions d’edificació.- Les condicions fixades en la Modificació del Pla General 

Metropolità per a l’ordenació de l’estació de Sants i del seu entorn  en aquesta parcel·la són: 

- Superfície sòl: 965 m2. 

- Sostre edificable de 14.475m2 

- Nombre de plantes: PB+14 . Permet el desdoblament de la planta inferior en la 

modalitat de  planta baixa i altell. 
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- Usos admesos: Ús d’habitatge, residencial (segons el que preveu l’article 277 de les 

NNUU del PGM), comercial, sanitari, recreatiu, esportiu, religiós i cultural, oficines i 

industrial.  

Les condicions d’edificació que es fixen en el present Pla Especial Integral són:  

a) Edificabilitat màxima: 14.475m2 

 

b) Ocupació màxima: 100%  (tant sobre com a sota rasant) 

 

c) Número màxim de plantes:  PB + 14 plantes pis, amb desdoblament de la planta inferior en 

la modalitat de planta baixa i altell, computant el sostre d’aquest últim a efectes 

d’edificabilitat. 

 
d) Regulació de l’edificació : Resta definida gràficament en els plànols normatius (perímetre i 

perfil regulador) O.1 i  O.2 on es grafia el punt d’aplicació de l’alçada reguladora, que 

correspon amb el punt topogràficament més baix de la parcel·la.   

e) Coberta: Per sobre de la coberta es permetran instal·lacions i els seus elements tècnics, 

badalots d’escala i d’ascensor sempre que estiguin endarrerides del pla de façana i no 

siguin visibles des del carrer. Les estructures sobre les que s’instal·laran les plaques 

fotovoltaiques seran considerades com a parts dels elements tècnics d’instal·lacions 

 

Article 8.- Usos.- Els usos que preveu la Modificació del PGM per a l’ordenació de l’estació de 

Sants i del seu entorn aprovat definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona en 

data 20 d’octubre de 2003:  

- Ús d’habitatge (admetent habitatge plurifamiliar), residencial (segons el que preveu 

l’article 277 de les NNUU del PGM), comercial, sanitari, recreatiu, esportiu, religiós i 

cultural, oficines i industrial.  

 

 

 

 

Article.9.- Dotació mínima places d’aparcament.-   

La dotació de places d’aparcament donarà compliment a les conclusions de l'estudi de 

mobilitat generada adjunt en aquest Pla Especial Integral, amb la següent distribució de 

places d’aparcament:  

‐ 22 places per a vehicles turisme, 2 adaptades a persones amb mobilitat reduïda i 1 

per a vehicles elèctrics. 

‐ 27 places per a motocicletes. 

‐ 90 places per a bicicletes. 

‐ 3 places destinades a operacions de càrrega i descàrrega.  

La distribució d’aquestes places és la següent:  

o Aparcament soterrat planta -1: Destinat a places de bicicleta (90), 

motocicletes, vehicles turisme i  2 places destinades a operacions de càrrega 

i descàrrega. 

o Aparcament soterrat planta -2: Destinat a places de vehicles turisme i 

motocicletes i 1 plaça destinada a operacions de càrrega i descàrrega.  

 

Article 10.- Pla d’Etapes.- Es preveu l’execució d’aquest Pla Especial Integral en una única 

etapa de cinc anys.   

 

Article 11.- Mesures de sostenibilitat ambiental, d’eficiència energètica i acústiques.-  

 

11.1 MESURES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 

Producció de calor i fred amb planta refredadora de quatre cicles 

 

Instal·lació d’una planta refredadora de quatre cicles complementada amb una 

planta refredadora d’aigua amb sistema de bomba de calor i recuperació de calor 

per a la producció d’aigua freda per refrigeració i la producció d’aigua calenta per 

calefacció i aigua calenta sanitària. 

En el cas de produir-se demanda simultània de calor i fred, la planta refredadora 

proporciona un COP (relació entre Kw consumits i Kw proporcionats) de 7,04.  
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Producció de l’aigua calenta sanitària per recuperació de calor i per sistema de 

bomba de calor 

 

Producció de ACS del centre residencial universitari a realitzar en dues fases :  

‐ Primera fase d’escalfament fins a 45ºC que es produirà de forma gratuïta, aprofitant 

el calor residual de la refrigeració quan hi hagi demanda de refrigeració o pel 

sistema de bomba de calor, quan no hi hagi demanda de refrigeració.  

‐ Segona fase d’escalfament fins a 60ºC amb la instal·lació d’ una bomba de calor 

d’alta temperatura.  

 

Regulació de la climatització amb vàlvules de dues vies. 

 

Instal·lació d’un sistema  amb vàlvules de dues vies que permeti que cada climatitzador 

únicament utilitzi el cabal d’aigua que necessita en cada moment per la càrrega 

frigorífica o calorífica que té que compensar.  

Instal·lació d’un equip de bombeig de cabal d’aigua amb bombes equipades amb 

variadors de freqüència,  per tal d’ ajustar el cabal que impulsen a la demanda real del 

conjunt de la instal·lació. 

 

Enllumenat LED amb sistemes de detecció de presencia 

 

Instal·lació d’enllumenat de tecnologia amb la finalitat de produir un menor consum. 

Enceses en les zones comuns mitjançant detectors de presència. 

  

Ventilació amb recuperadors de alta eficiència 

 

Instal·lació d’un sistema de ventilació forçada complint el RITE en la seva instrucció 

tècnica complementaria ITE02 en quant als cabals de renovació d’aire que fixa. 

Instal·lació d’unitats de tractament d’aire i de recuperadors de calor/fred i humitat del 

tipus entàlpics. 

Es fixa la obtenció d’una categoria IDA 2 (aire de bona qualitat) pels  cabals d’aire de 

renovació de les sales i un cabal de renovació per persona de 12,5 dm3/s (45 m3/h). 

 

Monitoratge de consums 

 

Instal·lació de sistema de monitoratge dels consums principals del centre: 

 Consum elèctric. 

 Consum producció aigua calenta sanitària. 

 Consum producció aigua calenta i freda per refrigeració. 

 Consum d’aigua de xarxa. 

 Consum de gas natural. 

 

Gestió de residus 

 

Instal·lació d’un espai emmagatzematge de residus amb compliment dels requeriments 

de ventilació i salubritat que estableix la circular interna 093/2013. 

Instal·lació de separador de greixos a la recollida d’aigües residuals de la cuina. 

 

11.2 MESURES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

Objectius de qualificació energètica 

 

1.    Qualificació energètica de l’edifici en emissions:  La qualificació energètica de 

l’edifici en emissions tindrà un indicador global de “A”. 

2.    Qualificació energètica de l’edifici en consum d’energia primària no renovable: El  

consum d’energia primària no renovable tindrà un indicador global de “A” 

3.       Qualificació parcial de la demanda energètica de calefacció i refrigeració: 

-   La qualificació energètica de l’edifici en demanda energètica de refrigeració serà 

com a mínim de “B” 

-  La qualificació energètica de l’edifici en demanda energètica de calefacció serà 

com a mínim de “B”. Si no es pot assolir aquest valor per qüestions constructives, 

l’operador de l’edifici es compromet explícitament a procedir a l’anàlisi i estudi de les 

possibles solucions, per tal d’implementar accions correctives destinades a la millora de 

l’eficiència energètica en l’àmbit de la totalitat de l’edifici en la fase d’explotació, tot 
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això en base a la informació i dades que es recullin a partir del comportament 

energètic propi de l’edifici. 

 

Producció fotovoltaica  

 

Instal·lació de panells fotovoltaics, com a coberta de les instal·lacions existents i  amb la 

finalitat de completar els panells existents en l’actualitat, tot això amb el compromís del 

promotor d’analitzar una solució tècnica innovadora i d’integració arquitectònica, 

diferint la seva valoració a la fase d’atorgament de llicència d’obres i a tenor del 

pertinent informe de l’Agència de l’Energia de Barcelona. 

 

 

11.3 MESURES ACÚSTIQUES 

 

Reducció de soroll generat per equips a la planta coberta 

 

Instal·lació de plantes refredadores d’aigua del sistema de climatització de la 

categoria “low noise”, de baixa emissió acústica. 

Instal·lació d’un generador d’emergència a la planta coberta de tipus insonoritzat i 

instal·lat en carcassa acústica i envoltat d’apantallament acústic.  

 

 

Barcelona, juliol  2019. 

 

Per l’equip redactor      Pel promotor 

 

 

 

 

Albert Blanch Segarra      Marta Tarrida Torrents 

Arquitecte        Advocada 
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III.- PLÀNOLS  
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IV. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
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1.  OBJECTE D’ESTUDI 

L’objecte d’aquest estudi respon a l’encàrrec professional promogut per la companyia COMSA, S.A. 
en relació a l’elaboració de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla Especial Integral 
Centre Residencial Universitari. Carrer Viriat núm. 37-39 BARCELONA. 

La residència en estudi dóna front als carrers Viriat, Enric Bargés i Puiggarí i a un aparcament públic 
situat a la part posterior de l’edifici. La residència universitària disposarà de 372 llits distribuïts en 
14 plantes, on hi treballaran diàriament unes 16 persones. 

L’aparcament soterrat (plantes -1 i -2) tindrà accés des del carrer Enric Bargés i disposarà de 22 
places per a turismes (2 adaptades a PMR i 1 per a vehicles elèctrics), 27 places per a motocicletes, 
90 places per a bicicletes i 3 places per a C/D de mercaderies. La totalitat de les places de bicicletes 
s’ubicaran a la planta -1. 

Figura 1. Àmbit d’estudi 
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1.1.  OBJECTIUS 

Els objectius més específics del present estudi són: 

• Conèixer les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència de la nova edificació destinada a 
ser una residència universitària. 

• Analitzar la mobilitat que generarà la nova edificació. 

• Identificar els recorreguts d’accés i de sortida a l’àrea que permetin optimitzar la capacitat de la 
xarxa viària. 

• Valorar la distribució modal dels viatges de les persones que es desplacin al sector de cara a una 
possible implicació de transport públic. 

• Identificar els punts crítics del sistema de mobilitat del sector i proposar les mesures necessàries 
per millorar-ne les condicions d’accessibilitat. 

• Estimar el finançament necessari en el cas de que s’apliquin millores i/o modificacions en la 
xarxa de transport públic, tal i com indica l’Annex II del Decret 344/2006. 

Per assolir les fites enunciades s’han considerat les dades a disposició i s’ha dut a terme un estudi de 
les condicions actuals de la mobilitat: desplaçaments, repartiment modal, oferta de transport públic, 
etc. 

 

1.2.  MARC NORMATIU 

Dins d’aquest procés de canvi d’usos l’edifici en estudi està sotmès a complir amb les determinacions 
del que determina el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada, que avalua la direcció general competent en matèria de mobilitat.  

L’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de Regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, considera que els planejaments urbanístics que tinguin per objectiu la 
implantació d’un nou ús o activitat han d’incloure un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada. 

Aquesta nova figura de planejament derivat implica diverses novetats de vital transcendència per a 
la mobilitat futura. El futur equipament generarà una sèrie de desplaçaments i una potencial 
demanda de serveis de transport a les quals cal donar resposta. 

L’encaix del nou edifici en el teixit existent ha de ser estudiat per tal d’avaluar tant els efectes que 
puguin derivar-se d’aquesta implantació com les necessitats que cal atendre per aconseguir un 
creixement urbà el més equilibrat i sostenible possible. 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada 

El Decret 344/2006 dóna les pautes a seguir en els estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
Segons aquest Decret (Capítol 1, articles 1 i 2): 

Article 1 

Objecte 

L'objecte d'aquest Decret és determinar els instruments i projectes que han d'incorporar un estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada; establir les directrius per a l'elaboració d'aquests, el seu 
contingut i el procediment per a la seva tramitació, així com concretar les obligacions de finançament 
de les persones promotores de les actuacions generadores de la nova mobilitat. 

Article 2 

Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada 

2.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada avaluen l'increment potencial de desplaçaments 
provocat per una nova planificació o una nova implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels 
serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, 
com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 

2.2 També valoren la viabilitat de les mesures proposades en el propi estudi per gestionar de 
manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor o 
promotora per col·laborar en la solució dels problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada. 
Objectius de l’EAMG 

 

 

2.3 L'objectiu dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i actuacions 
necessàries per tal d'assegurar que la nova mobilitat generada en l'àmbit d'estudi segueixi unes 
pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així 
acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat. 

L’objectiu dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i actuacions 
necessàries per tal d’assegurar un canvi en la mobilitat generada en l’àmbit d’estudi, de manera que 
es produeixi un descens de l’ús del vehicle privat a favor del transport públic i mitjans no motoritzats, 
tal i com estableix la Llei 9/2003 de la Mobilitat. 

Seguint aquesta línia de treball el principal objectiu de l’estudi és: 

Definir aquelles propostes infraestructurals i de serveis que puguin ajudar a prendre decisions per 
millorar l’accessibilitat i la mobilitat fins l’àmbit d’estudi, garantint una mobilitat ambientalment i 
econòmicament sostenible, per tal d’oferir als ciutadans una qualitat de servei d'acord amb uns 
estàndards adequats. 
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2.  CARACTERITZACIÓ DEL TERRITORI I DE LES XARXES 

L’efecte que pugui tenir la implantació de la nova edificació destinada a ser una residència 
universitària sobre la mobilitat de les persones depèn en gran mesura de les característiques del 
territori on s’ubiqui.  

En aquest cas, l’àmbit d’estudi s’ubica al barri de Sants, pertanyent al Districte de Sants Montjuic. 

L’emplaçament se situa al costat de la plaça dels Països Catalans i de l’Estació de Sants. 

La zona està perfectament integrada amb la trama urbana del municipi de Barcelona i molt ben 
connectada en transport públic i vehicle privat. L’estació de Sants disposa d’una connectivitat 
excel·lent pel que fa a l’accessibilitat al servei de tren, metro i autobusos urbans, metropolitans i 
suprametropolitans.  

Figura 2. Localització de l’àmbit d’estudi en el context metropolità 

Àmbit d’estudi
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2.1.  XARXA DE VEHICLES MOTORITZATS 

Un cop situada geogràficament la peça de terreny en estudi, es descriuen les principals 
infraestructures viàries de l’entorn i les intensitats de trànsit que suporten. Sobre aquesta base es 
defineixen les connexions internes i el seu encaix en l’entramat viari amb els nuclis circumdants. 

La xarxa viària que serveix la zona en estudi s’estructura en la xarxa de connexió externa i la xarxa 
de proximitat, d’accés al sector.  

2.1.1. Xarxa viària de connexió i itineraris d’entrada i sortida 

a) Xarxa bàsica de connexió externa 

La xarxa viària bàsica externa és la xarxa de carreteres que passa pel municipi i estructura les 
relacions del barri amb la resta de la ciutat.  

L’àmbit d’estudi se situa al costat de l’Estació de Sants i disposa de connexions excel·lents amb 
vehicle motoritzat per enllaçar amb l’Av. Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes, que connecten 
amb el centre de la ciutat i amb els municipis de la primera corona situats al sud-oest, com ara 
Hospitalet i Esplugues de Llobregat.  

Figura 3. Xarxa bàsica de connexió externa 

Àmbit 
d’estudi

C. de Sants
Av. Paral·lel

 
 

A continuació es destaquen algunes de les vies principals de connexió externa: 

• El carrer de Tarragona va des de la plaça Espanya fins a la plaça dels Països Catalans, on 
conflueix amb el carrer Numància (la seva prolongació), l’Av. Roma i l’estació de tren Sants 
Estació. 

• L’Av. de Josep Tarradellas connecta la pl. dels Països Catalans (Estació de Sants) amb l’Av. 
Diagonal, a l’alçada de la pl. de Francesc Macià. 

• L'avinguda Diagonal és un avinguda de la ciutat de Barcelona i una de les principals “artèries” 
de la ciutat ideada per Ildefons Cerdà dins del pla hipodàmic d'eixamplament com la Gran Via 
Diagonal. Aquesta via travessa de punta a punta la ciutat en sentit sud-oest/nord-est. 

• El carrer de la Creu Coberta connecta la plaça Espanya amb el carrer de Sants (la seva 
prolongació). El carrer de Sants enllaça al municipi de veí de l’Hospitalet de Llobregat, amb la 
ctra. de Collblanc.   

• La plaça d'Espanya és una gran plaça circular al peu de Montjuïc, a Barcelona. Es troba a la 
intersecció viària entre la Gran Via de les Corts Catalanes, l'Avinguda del Paral·lel, el carrer de la 
Creu Coberta, el carrer de Tarragona i l'avinguda Reina Maria Cristina. 

• La Gran Via de les Corts Catalanes travessa Barcelona d’un costat a l’altre amb un recorregut 
de més de 8 quilòmetres. Arrenca del límit amb el municipi de l'Hospitalet de Llobregat, prop de 
la plaça d'Ildefons Cerdà, i acaba a l'altre extrem de Barcelona, al límit amb Sant Adrià de Besòs. 
Al seu recorregut travessa les places d'Espanya, de la Universitat, de Tetuan i de les Glòries 
Catalanes. 

• L'avinguda del Paral·lel va des de les Drassanes Reials de Barcelona a la plaça d'Espanya. 
Separa el barri del Poble-sec (districte de Sants-Montjuïc) situat al sud de l'avinguda, dels barris 
del Raval (districte de Ciutat Vella) i de Sant Antoni (districte de l'Eixample) situats al nord de 
l'avinguda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Avinguda
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ildefons_Cerd%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_Cerd%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montju%C3%AFc_%28Barcelona%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gran_Via_de_les_Corts_Catalanes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Avinguda_del_Paral%C2%B7lel
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%27Hospitalet_de_Llobregat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Adri%C3%A0_de_Bes%C3%B2s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_d%27Espanya_%28Barcelona%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_de_la_Universitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_de_Tetuan
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_de_les_Gl%C3%B2ries_Catalanes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_de_les_Gl%C3%B2ries_Catalanes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Drassanes_Reials_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_d%27Espanya_%28Barcelona%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Poble-sec_%28Sants-Montju%C3%AFc%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Districte_de_Sants-Montju%C3%AFc
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Antoni_%28Eixample%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Districte_de_l%27Eixample
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b) Xarxa viària de proximitat 

L’equipament en estudi dóna front als carrers Viriat, Enric Bargés i Puiggarí i a un aparcament públic 
situat a la part posterior de l’edifici.  

L’aparcament soterrat (plantes -1 i -2) tindrà accés des del carrer Enric Bargés. 

Carrer Enric Bargés 

  
Accés al c. Enric Bargés des del carrer Viriat, reservat als autobusos de l’estació d’Autobusos de Sants 

  
Accés motoritzat al c. Enric Bargés des de la pl. dels Països Catalans 

 

  
C. Enric Bargés. Ocupació massiva i indeguda de motocicletes sobre la vorera. Costat contigu a l’edifici en estudi 

  
Places d’aparcament regulades a la calçada de motocicletes, C/D de mercaderies i zona verda 

  
C. Enric Bargés. Ocupació massiva i indeguda de motocicletes sobre la vorera. Costat oposat a l’edifici en estudi 
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Connexió a peu entre el c. Enric Bargés i el carrer Numància 

  
C. Enric Bargés. Pas de vianants de connexió amb el c. Puigggarí 

  
C. Enric Bargés. Places d’aparcament reservades a ambulàncies 

 

 

 

Carrer Puiggarí 

  
Connexió amb el c. Enric Bargés 

  
Places d’aparcament reservades a zona verda 

  
Places d’aparcament reservades a zona verda 
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2.1.2. Intensitats de trànsit 

Es disposa de les intensitats de trànsit en dia feiner per a l’any 2016 de la zona d’estudi. 

Pel passeig Sant Antoni, al seu pas per la plaça dels Països Catalans, hi circulen 14.500 
vehicles/dia, distribuïts en 5 carrils. 

L’accés a l’aparcament es realitzarà pel carrer Enric Bargés. Aquest carrer disposa d’un únic carril 
de circulació i està regulat com a zona 30. Té un transit molt reduït de 1.600 vehicles/dia. 

Figura 4. Intensitats de trànsit en dia feiner a l’entorn de l’àmbit d’estudi. 2016 

 
Font: Ajuntament de Barcelona 

 

 

2.2.  APARCAMENT 

2.2.1. Oferta d’estacionament privada 

L’aparcament soterrat de la residència universitària (plantes -1 i -2) tindrà accés des del carrer 
Enric Bargés i disposarà de 22 places per a turismes (2 adaptades a PMR i 1 per a vehicles 
elèctrics), 27 places per a motocicletes, 90 places per a bicicletes i 3 places per a C/D de 
mercaderies.  

2.2.2. Oferta d’estacionament soterrat a l’entorn 

Al voltant de l’àmbit d’estudi hi ha aparcaments públics soterrats que podran ser utilitzats per 
l’equipament en estudi. 

Figura 5. Aparcaments soterrats situats al voltant de l’àmbit d’estudi 
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Aparcament Públic d’accés des del carrer Rector Triadó  

  
Aparcament Públic d’accés des del c. Tarragona Aparcament Públic d’accés des del c. Numància 

2.2.3. Oferta d’estacionament en calçada a l’entorn 

L’Àrea d’influència de l’equipament en estudi disposa d’oferta pública d’aparcament de pagament 
(zona blava i zona verda, estacionament de mercaderies i taxis), que es gestiona a partir de l’AREA. 

L'AREA es va implementar a Barcelona el maig de 2005. És un sistema d'ordenació integral de 
l'estacionament a la calçada en què tot l'espai d'aparcament dins la zona de regulació es distribueix, 
d'acord amb unes prioritats, i regula a través d'unes normes i unes tarifes. 

L'Àrea es configura en diferents tipus de places: blaves, verdes, verdes exclusives per a residents, 
distribució urbana de mercaderies, motos, autocars i altres (reserves especials, etc). 

Els estudiants de la residència universitària podran optar a adquirir plaça de zona verda en el cas de 
que s’empadronin a l’edifici.  

 

Figura 6. Oferta d’estacionament en calçada a l’entorn 

 

Àmbit 
d’estudi

 
Font: Ajuntament de Barcelona 
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C. del Rector Triadó. Tarifes de l’àrea resident i de l’àrea verda 

Àrea Blava 

L’objectiu és proporcionar una elevada rotació de vehicles als voltants de zones de serveis amb 
sector terciari, zones comercials, hospitals, escoles, etc. amb la finalitat que un màxim nombre de 
persones es puguin beneficiar de l’avantatge de poder estacionar el seu vehicle durant un període de 
temps limitat, normalment dues hores, per realitzar les seves gestions. D’aquesta manera, altres 
usuaris se’n poden beneficiar. 

L'horari majoritari de funcionament de l'Àrea Blava coincideix amb l'horari de més trànsit a la ciutat, 
de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00. Ara bé, al centre de la ciutat aquest 
horari també s'amplia als dissabtes i a la zona de platges també s'aplica els diumenges i festius. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Aparcament situat al c. Puiggarí / c. Guitard  

Àrea residents 
L’objectiu és donar tota la preferència en caràcter d’exclusivitat a l’estacionament de vehicles de 
residents de la zona. És a dir, 24h i 365 dies a l’any únicament poden estacionar en aquestes places 
els residents autoritzats de la zona. No hi poden estacionar mai forans ni vehicles elèctrics que no 
siguin residents de la zona. Es tracta de zones molt específiques amb un dèficit infraestructural tant 
elevat que justifica la exclusivitat de l’estacionament únicament per a veïns. 

A les zones exclusives regulades les 24 hores només poden estacionar-hi els residents autoritzats. La 
resta de zones exclusives tenen un horari de regulació de 8.00 a 20.00 i hi poden estacionar vehicles 
no residents de 20.00 a 8.00.  

  
Aparcament situat al c. Puiggarí / c. Guitard  
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Distribució urbana de mercaderies 
L’objectiu és donar servei amb caràcter general els dies feiners de 8-20h a tots aquells vehicles que 
requereixen distribuir mercaderies de forma molt propera al punt de destinació per un temps limitat 
de 30 minuts amb l’objectiu de donar rotació a aquestes places i que puguin donar servei al màxim 
nombre possible de camions i furgonetes que realitzen cada dia aquestes operacions. 

En aquestes zones d'estacionament hi poden estacionar camions, furgonetes i vehicles mixtos de 
dues places, tal com indica la senyalització. És obligatòria la validació telemàtica a través de 
l'aplicació areaDUM o enviant un SMS  i el temps màxim d'estacionament és de 30 minuts. 

L'horari general és de dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 hores. 

Al carrer Enric Bargés hi ha places de C/D de mercaderies (DUM), situades davant de l’àmbit 
d’estudi, pròximes a la cantonada del c. Viriat. 

Àrea DUM i taxis 

L’estació de Sants disposa d’una parada de taxis, amb presència de taxi durant les 24 hores del dia, 
que se situa a una distància de 100 metres respecte la residència universitària.  

  
Pl. dels Països Catalans (Estació de Sants)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionament de motocicletes 

L’objectiu és proporcionar estacionament amb caràcter gratuït allà on estiguin regulades amb 
senyalització blanca horitzontal. Són llocs específics per estacionar motos i no poden estacionar-hi 
altres tipus de vehicles. 

Els horaris de funcionament de les zones de Motos són de dilluns a diumenge i festius, tot el dia. 

  
Aparcament de motocicletes situat a la part posterior de l’edifici en estudi 

2.3.  XARXA DE VIANANTS I CICLISTES 

2.3.1. Accessibilitat a peu 

La zona d’accés a l’àmbit d’estudi disposa d’unes condicions molt bones per als desplaçaments a 
peu, atenent a l’òptima cobertura del transport públic i a les bones condicions d’urbanització de les 
voreres i dels passos de vianants.  

L’accessibilitat de les voreres d’accés a l’àmbit d’estudi queda garantida ja que tenen una amplada de 
pas superior als 0,90 metres, existint trams amb amplades de vorera superiors a 1,8 metres, mentre 
que els passos de vianants es troben tanmateix ben rebaixats i disposen de l’itinerari pertinent per a 
invidents. En relació als pendents dels vials d’accés, aquest no supera el 6% previst en l’ordre 
VIV/561/2010 per als itineraris per a vianants adaptats.  

Tots els carrers que donen accés a l’àmbit d’estudi estan regulats com a zona 30 i permetràn 
còmodes desplaçaments a peu.  

 

 

 

 

https://www.areaverda.cat/operar-pel-mobil/areadum/qusareadum/
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Plaça dels Països Catalans Pl. dels Països Catalans. Connexió amb l’edifici en estudi 

  
Pl. dels Països Catalans. Connexió amb l’edifici en estudi C. Enric Bargés. Pas de vianants semaforitzat 

  
C. Enric Bargés. Connexió amb l’edifici en estudi  

  
C. Puiggarí C. Puiggarí 

  
C. de Guitard C.Viriat (Estació d’autobusos de Sants) 

  
Part posterior del nou edifici en estudi Carrer de vianants connexió c. Numància i c. Enric Bargés 

 



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
Pla Especial Integral Centre Residencial Universitari. Carrer Viriat núm. 37-39 BARCELONA 
 

12 

2.3.2. Accessibilitat en bicicleta 

L’àmbit en estudi és del tot accessible en bicicleta i es troba ben connectat a la xarxa de carrils bici  
del municipi. La zona també disposa d’una d’estacions bicing en les proximitats i d’aparcaments 
disposats en calçada.  

Les bicicletes poden cohabitar amb els vehicles a motor per la calçada als carrer Enric Bargés i 
Puiggarí. Per la seva banda, els carrers Numància, Av. Josep Tarradellas i C. Tarragona, disposen de 
carrils bici. 

L'Ajuntament de Barcelona preveia fer aquest any 62,5 nous km de carrils bici. El consistori ha 
tramitat ja la licitació de les obres de 30 nous carrils bici per al 2017, que significa un augment del 
44% respecte a la xarxa actual. El desplegament de nous carrils bici s'allunya del centre de la 
ciutat amb la pretensió municipal que el 95% de la població de la ciutat tingui un carril bici a menys 
de 300 metres de casa seva l'any 2018. 

Figura 7. Xarxa de carrils bici actual, al voltant de l’àmbit d’estudi 

Àmbit 
d’estudi

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Xarxa de carrils bici de Barcelona prevista per 2018 

 
Font: elperiodico.com 

 
Noves vies ciclables de connexió amb l’àmbit 
d’estudi: 

- C. Tarragona 

- C. Numància 

- Pg. de Sant Antoni 

 
 

 

 

http://com-shi-va.lameva.barcelona.cat/ca/bicicleta
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Carrils bici 

  
Carril bici de l’Av. Josep Tarradellas, a banda i banda del passeig   

  
Carril bici bidireccionals del C. Tarragona, disposat sobre vorera Connexió C. Tarragona / Pl. dels Països Catalans 

  
Carril bici bidireccionals del C. Tarragona, segregat de la vorera Connexió C. Numància / Av. Josep Tarradellas 

 

 

Figura 9. Estacions bicing i punts d’ancoratge de bicicletes existents a l’entorn de l’àmbit d’estudi 

Àmbit 
d’estudi

 

 

 

Estacions bicing 

  
Estació 98. C. Viriat / C. Enric Bargés Estació 99. C. Numància / Pl. dels Països Catalans 
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2.4.  XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 

Per a l’estudi dels aspectes de cobertura de transport públic el Decret 344/2006 determina que 
en caràcter general la distància mínima a les infraestructures fixes de transport col·lectiu no ha de 
sobrepassar els 500 metres (distància mesurada sobre la xarxa viària), mentre que en el cas de la 
xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu, determina que les parades de les línies s’han de 
situar de manera coordinada amb els itineraris de vianants i ciclistes, de manera que la distància 
màxima d’accés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui inferior a 750 metres, llevat 
d’aquells supòsits en que es justifiqui que no és possible. 
 
L’àmbit d’estudi disposa d’una oferta de transport públic molt àmplia, conformada per línies de 
metro, tren (Renfe) i bus urbà, metropolità i suprametropolità.  

El fet de que l’emplaçament es trobi ben comunicat amb transport públic, amb intervals de pas la 
major part del dia de menys de 15 minuts, suposa un molt bon punt de partida i indica el fort 
potencial d’atracció en transport públic que pot tenir l’àmbit en estudi.  

L’itinerari a peu des de les parades de transport públic gaudeixen d’amples voreres i d’un trànsit 
motoritzat reduït que afavoreix els desplaçaments a peu. 

Oferta de transport públic en l’àmbit d’estudi 

• Totes les línies de tren de Renfe s’aturen a Sants Estació. 

• L’estació d’autobusos de Sants connecta amb les principals ciutats del territori català i de fora. 

• 2 línies de metro (L3 i L5) situades a 100 m. Estació de Sants Estació. 

• 1 línia de metro (L1) situada a 750 m. Estació d’Hostafrancs. 

• 11 línies d’autobús urbanes (V5, V7, H10, D40, 27, 54, 66, 78, 109, 115, CJ). 

• 2 línies d’autobusos nocturns (N0 i N3). 

2.4.1. Tren 

L'estació de Barcelona Sants és l'estació ferroviària central de Barcelona per excel·lència, 
confluint-hi tots els trens que tenen origen o destinació la ciutat comtal, siguin rodalies, mitjana 
distància, llarg recorregut o alta velocitat. Es situa al PK 99,0 de la línia Tarragona-Barcelona-
Portbou, al PK 677,6 de la línia Madrid-Móra-Reus-Roda-Barcelona, al PK 369,9 de la línia Zaragoza-
Lleida-Manresa-Barcelona i al PK 620,9 de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona-França. 

 

 

2.4.2. Metro 

La parada de metro més pròxima l’àmbit d’estudi està situada a una distància de 100 metres, inferior 
a la recomanada pel Decret 344/2006 pel que fa a la xarxa d’itineraris per a transport públic i 
col·lectiu (750 metres a peu). És l’estació de Sants Estació, de les línies L3 i L5 del metro.  

Per altra banda, l’estació d’Hostafrancs, de la línia L1, se situa a una distancia de 750 m.  

Les línies del metro tenen un interval de pas en hora punta de 3 minuts, amb els següents horaris: 

• Feiners (de dilluns a dijous) i festius: de 5:00 a 24:00 h. 

• Divendres i vigílies de festius: de 5:00 a 2:00 h. 

• Dissabtes i vigílies de l'1 de gener, 24 de juny, 15 d'agost i 24 de setembre: obertura a les 5:00 
h i servei continu tota la nit. 

• Diumenges: servei continu fins a les 24:00 h. 
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Figura 10. Estacions de metro més properes a l’àmbit d’estudi 

Estació d’Hostafrancs 
(L1) 750 m.

Estació de Tarragona 
(L3) 450 m.

Estació d’Entença (L5) 650 m.

Sants Estació (L3 i L5)

Plaça de Sants (L5) 850 m.

Plaça del Centre (L3) 600 m.

Àmbit 
d’estudi

 
 

  
Estació de metro de Sants Estació (L3 i L5) Estació de metro d’Hostafrancs (L1) 
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2.4.3. Estació d’autobusos de Sants 

L’estació d’autobusos de Sants, situada davant de l’edifici en estudi, connecta amb les principals 
ciutats del territori català i també de fora. 

Línies de bus regulars amb parada a l’estació de Sants 

Barcelona – Nador 
Barcelona – Valéncia 
Barcelona – Logroño 
Barcelona – Benidorm 
Barcelona – Lleida 
Barcelona – Burgos 
Barcelona – Madrid 
Barcelona – Tarragona 
Barcelona – Santiago Compostela 
Barcelona – Tolouse 
Barcelona – Nimes 
Barcelona – Marsella 
Barcelona – Roma 
Barcelona – Venècia 
Albacete – Barcelona 
Avignon – Barcelona 
Bolonia – Barcelona 
Esterri Dàneu – Barcelona 
Granada – Barcelona 
Llívia – Barcelona 
Nador – Barcelona 
Madrid – Barcelona 
Milán – Barcelona 
París – Barcelona 
Santiago Compostela – Barcelona 
Tarragona – Barcelona 
Venècia – Barcelona 
Viajes Almería 
Viajes Múrcia 
 

Barcelona – Bolonia 
Barcelona – Albacete 
Barcelona – Alicante 
Barcelona – Bilbao 
Barcelona – Múrcia 
Barcelona – Esterri Dàneu 
Barcelona – Málaga 
Barcelona – Zaragoza 
Barcelona – Sevilla 
Barcelona – París 
Barcelona – Avignón 
Barcelona – Montpellier 
Barcelona – Tánger 
Barcelona – Zúrich 
Alicante – Barcelona 
Benidorm – Barcelona 
Burgos – Barcelona 
Frankfurt – Barcelona 
León – Barcelona 
Logroño – Barcelona 
Nimes – Barcelona 
Málaga – Barcelona 
Montpellier – Barcelona 
Roma – Barcelona 
Sevilla – Barcelona 
Toulouse – Barcelona 
Vitoria/Gasteiz – Barcelona 
Viajes a Benidorm 
Viajes a Santander 

Barcelona – Casablanca 
Barcelona – Almería 
Barcelona – Madrid 
Barcelona – Granada 
Barcelona – Vitória /Gasteiz 
Barcelona – Llívia 
Barcelona – Santander 
Barcelona – León 
Barcelona – Milán 
Barcelona – Lyon 
Barcelona – Ginebra 
Barcelona – Niza 
Barcelona – Frankfurt 
Almería – Barcelona 
Bilbao – Barcelona 
Casablanca – Barcelona 
Ginebra – Barcelona 
Lleida – Barcelona 
Lyon – Barcelona 
Niza – Barcelona 
Marsella – Barcelona 
Múrcia – Barcelona 
Santander – Barcelona 
Tánger – Barcelona 
Valéncia – Barcelona 
Zaragoza – Barcelona 
Zurich – Barcelona 
Viajes a Bilbao 
Viajes a Valéncia 

2.4.4. Autobusos urbans i metropolitans 

Hi ha vàries parades de bus que donen cobertura a l’àmbit en estudi, situades a menys de 500 
metres. A menys de mig kilòmetre s’aturen: 

• 11 línies d’autobús urbanes (V5, V7, H10, D40, 27, 54, 66, 78, 109, 115, CJ). 

• 2 línies d’autobusos nocturns (N0 i N3). 

Les freqüències de pas de les línies diürnes és inferior a 12 minuts mentre que en les 
línies nocturnes la freqüència de pas és de 20 minuts. 

Figura 11. Estacions de bus més properes a l’àmbit d’estudi 

V5, 115

Àmbit 
d’estudi

D20, 50
V5, D20, 50

V5, H10

78, 109, R06
109, R06

27
78 D40, V7, H10, 

27, 78, 109, 
115, R06

H10, 109, R06 

H10, 109, R06 
D40, V7, 109, R06 

D40, V7, 109, 115, R06 

H10
D40, 27

V7, 78, 115

V7, 78

D40, 27

V7, H108, 78

54, 66

 
 

L’oferta de línies de bus ha estat millorada recentment amb la implementació de les línies de la nova 
xarxa ortogonal. La nova xarxa de bus de Barcelona neix per prestar un servei de transport de 
superfície més ràpid, més senzill i més eficaç. 
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La freqüència de pas de les línies urbanes és molt elevada 

Figura 12. Nova xarxa de bus urbà de Barcelona. 

 
 

 

Figura 13. Detall de les parades de bus més properes a l’àmbit d’estudi 

  
Parada 3167 Pl. dels Països Catalans - St. Antoni. Línia 27  

  
Parada 3569 Estació de Sants – Direcció Hospital Clínic. Línia 109 

  
Parada 3126 Pl. dels Països Catalans – Estació de Sants. Línies 78, 108, CJ, N0. 
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Parada 3166 Pl. de Joan Peiró. Línies V5, 115  

  
Parada 3127. Estació de Sants. Línia CJ  

  
Parada 3324. Pl. Països Catalans. Línies H10, CJ  

  
Parada 2270. Numància – Av. Roma. Línies V7, 78, 115, N0  

  
Parada 1414. J. Tarradellas - Numància. Línies D40, 27  

  
Parada 1414. J. Tarradellas - Numància. Línies D40, 27  
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3.  DETERMINACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

En els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’estimarà el nombre de desplaçaments que 
generin les diferents activitats i usos del sòl atenent als ràtios mínims de viatges generats/dia, llevat 
d’aquells supòsits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors. 

Generalment, per a l’estimació de la mobilitat que generen/atrauen les noves activitats s’utilitza com 
a base els paràmetres de càlcul de la mobilitat generada que determina el Decret 344/2006 de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Aquestes ràtios són fixes i s’estableixen 
en funció de la superfície del usos. 

Qualsevol modificació dels valors especificats per l’annex I del Decret 344/2006 ha d’estar 
degudament justificat. 

Taula 1. Annex 1 – Viatges generats/dia 

 
Font: Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 

3.1.  MOBILITAT GENERADA PER LA RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS 

Es disposa d’informació precisa del nombre de llits que disposarà la residència universitària en estudi 
i per això mateix s’opta per utilitzar la ràtio de desplaçaments que el Decret 344/2006 determina per 
l’ús d’habitatge: 3 viatges/persona: 

La residència disposarà de 372 llits per a universitaris i docents, que s’estima que realitzaran al 
voltant de 1.116 desplaçaments/dia. 

Cal considerar també les persones que treballaran a la residència i els serveis vinculats a les 
activitats que s’hi realitzin, que també generaran una mobilitat, amb uns patrons de comportament 
diferents.  

Per al conjunt de les 16 persones que hi treballaran es consideren 48 desplaçaments. 
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Dels 1.164 desplaçaments diaris associats a la residència universitària, la meitat tindran 
com a origen l’edifici i l’altra meitat com a destinació. 

Taula 2. Mobilitat generada per la residència universitària 

      Ús Mobilitat generada Ràtio atracció Viatges totals Viatges anada/tornada 

 Residència  372 persones  3 viatges / persona 1.116 558 

 Personal  16 persones  3 viatges / persona 48 24 

Total  388 persones   1.164 582 

3.2.  DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 

Un cop es determina el volum global de desplaçaments generats per l’equipament en estudi cal 
observar quin és el repartiment horari d’aquesta demanda.  

L’establiment de la distribució horària dels viatges generats és necessària per preveure puntes de 
demanda tant de serveis de transport públic com d’infraestructura viària (capacitat de les vies i 
possibles problemes de saturació). 

 

Residència universitària 

És de preveure que la corba horària de l’activitat concentri les sortides a primera hora del matí, entre 
les 7 i les 9 hores, i les entrades (tornades) entre les 19 i les 21h. del vespre.  

Figura 14. Distribució horària desplaçaments entrada/sortida. Residència universitària. Usuaris 
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Per al personal que hi treballa les corbes responen als torns d’entrada i sortida. 

Figura 15. Distribució horària desplaçaments entrada/sortida. Personal 
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3.3.  DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS 

Una vegada determinat el volum global de desplaçaments generats i la distribució horària dels 
mateixos, cal observar quina és la distribució modal d’aquesta mobilitat.  

S’analitza d’una banda la mobilitat generada de la Residència Viriat en funció del repartiment modal 
del PMU de Barcelona i de l’enquesta EMEF (2017) i, d’altra banda, el repartiment modal propi de 
l’activitat en estudi, estimat en última instància en funció de l’oferta de transports de l’àmbit i de les 
particularitats de l’ús i de l’activitat. 

3.3.1. Repartiment modal dels desplaçaments de Barcelona 

A tall de referència s’exposa la distribució modal dels desplaçaments de Barcelona a partir: 

• Enquesta EMEF 2017 

• PMU 2013-2018 

• Esborrany PMU 2019-2024 

Destacar que, en funció dels usos, la distribució modal pot canviar considerablement i que, per tant, 
la distribució modal de Barcelona únicament és representativa de la suma d’activitats del conjunt de 
la ciutat. 
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Enquesta EMEF 2017 

 

Desplaçaments totals (6,1M desplaçaments) 

 

 

 

El 84,6% dels desplaçaments 
interns de la ciutat, produïts en 
dia laborable es realitzen en 
mitjans no motoritzats i en 
transport públic. 

En els desplaçaments de connexió 
amb Barcelona els desplaçaments 
en transport públic representen el 
52,6% i els realitzats en vehicle 
privat, el 44,2%. 

Desplaçaments interns (4,13M desplaçaments) 

 

 

Desplaçaments de connexió (1,95M desplaçaments) 

 
 

Font: Enquesta EMEF 2017 

 

 

 

 

PMU de Barcelona 2013-2018 

 

Taula 3. Comparativa repartiment modal 2011 i objectiu 2018 

Escenari 2011            Escenari Objectiu 2018 

 

Taula 4. Repartiment modal objectiu 2018 

 
Font: PMU de Barcelona 2013-2018 
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PMU de Barcelona 2019-2024 

 

Taula 5. Repartiment modal objectiu 2024 

 
Font: PMU de Barcelona 2019-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartiment modal de la Residència Viriat en funció dels PMUS de Barcelona 

 

S’efectua una estimació del nombre de desplaçaments de la Residència Viriat a partir del repartiment 
modal objectiu 2018 del PMU 2013-2018: 

1.116 desplaçaments/dia: 

• A peu: 409 

• En bici: 29 

• Transport públic: 481 

• Transport privat: 246 

 

 

 

 

Complementàriament, s’estima el nombre de desplaçaments de la Residència Viriat en funció de 
l’escenari objectiu 2024 del nou PMU de Barcelona 2019-2024 que es troba en fase de redacció: 

1.116 desplaçaments/dia: 

• A peu: 388 

• En bici: 40 

• Transport públic: 504 

• Transport privat: 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A peu; 35,1%

Bici; 2,5%
Transport públic; 41,3%

Transport privat; 21,1%

 

A peu; 33,3%

Bici; 3,4%
Transport públic; 43,3%

Transport privat; 20,0%
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3.3.2. Repartiment modal de la Residència Viriat a partir de les particularitats de 
l’activitat 

Una vegada determinat el volum global de desplaçaments generats i la distribució horària dels 
mateixos, cal observar quina és la distribució modal d’aquesta mobilitat.  

La política de mobilitat de la residència universitària ha de ser apostar pels desplaçaments amb 
mitjans més sostenibles, però tot i així no es pot establir un model que no consideri la realitat actual, 
encara que s’allunyi dels patrons ideals. S’ha considerat la distribució modal del municipi i la de 
l’activitat que s’instal·larà. 

En l’ús residencial hi tenen a veure tant els desplaçaments de mobilitat ocupacional com personal. I 
sobretot en aquests últims hi tenen una presència molt important els desplaçaments de proximitat 
realitzats a peu. 

El perfil universitari dels estudiants, les millores de la xarxa d’infraestructures de carrils bici de la 
ciutat i l’oferta d’estacionament privat (22 places de turisme, 27 de motos i 90 de bicis) justifiquen 
l’alt ús de la bicicleta en detriment de l’ús del vehicle privat, si es té en compte el repartiment modal 
de l’escenari objectiu 2024 del PMU de Barcelona 2019-2024. 

Taula 6. Repartiment modal de la Residència en funció dels PMU de l’escenari 0bjectiu 2024 del PMU de Barcelona  

Distribució modal 
PMU Barcelona objectiu 2024 Estimació residència universitària Diferència 

Desplaçaments/dia % Desplaçaments/dia %  

A peu 388 33,3 422 35,3 +2% 

Bici 40 3,4 116 10,0 +6,6% 

T- Públic 504 43,3 523 44,8 +1,5% 

T. privat 233 20,0 114 9,8 -10,2% 

TOTAL per ús 1.116 100 1.116 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’aplicació d’aquestes distribucions modals a la mobilitat generada s’obté un flux de 
desplaçaments generats per a cada mitjà de transport, que donen un total de 1.164 
desplaçaments diaris que generarà la nova residència universitària.  

Figura 16. Desplaçaments diaris per mitjà de transport1 

35,3% 10,0% 9,2% 35,6% 4,8% 5,0%

A peu Bici Bus Metro + Renfe Cotxe Moto

1.116 desplaçaments/dia

411                                116          108                             415                            56    58

 

Taula 7. Distribució modal segons ús i desplaçaments1  

Distribució modal 
Residència universitària Personal TOTAL 

% % Desplaçaments/dia 

A peu 36 20 411 

Bici 10 10 116 

Bus 9 15 108 

Metro + Renfe 35 50 415 

Cotxe 5 0 56 

Moto 5 5 58 

TOTAL per ús 100 100 1.164 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 
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3.4.  GENERACIÓ DE VIATGES EN VEHICLE MOTORITZAT 

En el cas dels desplaçaments en vehicle motoritzat, per al càlcul de la demanda i l’anàlisi de fluxos, 
cal aplicar un factor d’ajustament per convertir desplaçaments en nombre total de vehicles/dia: es 
tracta de l’ocupació en unitats de persones/vehicle. 

Per això mateix s’estableix un ràtio diferenciada entre els diferents mitjans de transport en funció 
dels usos del sòl que determina el Decret 344/2006. 

Dels 1.164 nous desplaçaments generats per la residència universitària, 114 (9,8%) corresponen a 
desplaçaments amb turisme o motocicleta. 

Taula 8. índex d’ocupació de vehicles segon tipus d’ús 

Mitjà transport Desplaçaments Ocupació vehicles  Nombre vehicles 

Turisme 56 1,3 43 

Moto 58 1,1 53 

 114  96 

 

El resultat d’aplicar aquests índexs dóna una mobilitat de 43 desplaçaments turisme/dia i 53 
desplaçaments motos/dia relacionats amb la residència. La meitat entren i l’altra meitat surten.  

Per conèixer els fluxos d’entrada i sortida es fa servir la distribució horària definida en l’apartat 3.2. 

A continuació es reprodueixen les hores de màxima demanda pel transport privat, en cotxe i 
motocicleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 9. Distribució horària de la mobilitat diària total i el nombre de vehicles que entren i surten2 

                                           
2 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 

 Desplaçaments totals Nombre de cotxes Nombre de motocicletes 

Hora Entren Surten Entren Surten Entren Surten 

6 a 7 4 11 0 0 0 1 

7 a 8 5 53 0 2 0 2 

8 a 9 4 61 0 2 0 3 

9 a 10 6 33 0 1 0 2 

10 a 11 17 22 1 1 1 1 

11 a 12 33 17 1 1 2 1 

12 a 13 39 22 2 1 2 1 

13 a 14 50 28 2 1 2 1 

14 a 15 53 51 2 2 2 2 

15 a 16 47 51 2 2 2 2 

16 a 17 33 39 1 2 2 2 

17 a 18 44 39 2 2 2 2 

18 a 19 45 39 2 2 2 2 

19 a 20 56 28 2 1 3 1 

20 a 21 61 28 2 1 3 1 

21 a 22 50 25 2 1 2 1 

22 a 23 25 22 1 1 1 1 

23 a 24 11 14 0 0 1 1 

24 a 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL dia 582 582 21 21 26 26 

 
 
• Durant cap franja horària es generen més de 4 desplaçaments en cotxe (2 d’entrada i 2 de 

sortida entre les 14 i les 15 hores). 

• Durant cap franja horària es genera més de 4 desplaçaments en moto (2 d’entrada i 2 de sortida 
entre les 14 i les 15 hores). 
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3.5.  GENERACIÓ DE VIATGES EN TRANSPORT PÚBLIC I AMB MITJANS DE TRANSPORT 
NO MOTORITZATS 

Dels 522 desplaçaments previstos en transport públic (anada i tornada), es preveu que el 79,6% 
s’efectuaran en Metro + Renfe i el 24,4% restant en bus. 

A continuació es reprodueixen les hores de màxima demanda pel transport públic i pels 
desplaçaments a peu i en bicicleta. Es destaca el següent: 

• Durant cap franja horària es generaran més de 31 desplaçaments d’entrada i sortida en Metro + 
Renfe. 

• Durant cap franja horària es generaran més de 9 desplaçaments d’entrada i sortida en bus. 

• Durant cap franja horària es generaran més de 9 desplaçament d’entrada i sortida en bicicleta. 

• Durant cap franja horària es generaran més de 32 desplaçaments d’entrada i sortida a peu. 

Taula 10. Distribució horària de la mobilitat diària total generada en transport públic i a peu3 

 Desplaçaments 
totals 

Desplaçaments en 
metro + Renfe 

Desplaçaments en 
autobús 

Desplaçaments a 
peu 

Desplaçaments en 
bici 

Hora Entren Entren Entren Surten Entren Surten Entren Surten Entren Surten 

6 a 7 4 11 0 4 0 1 0 4 0 1 

7 a 8 5 53 0 18 0 5 0 18 0 5 

8 a 9 4 61 0 21 0 6 0 22 0 6 

9 a 10 6 33 2 12 1 3 2 12 1 3 

10 a 11 17 22 6 8 2 2 6 8 2 2 

11 a 12 33 17 12 6 3 2 12 6 3 2 

12 a 13 39 22 14 8 4 2 14 8 4 2 

13 a 14 50 28 18 10 5 3 18 10 5 3 

14 a 15 53 51 18 16 5 4 18 16 5 4 

15 a 16 47 51 16 16 4 4 16 16 4 4 

16 a 17 33 39 12 14 3 4 12 14 3 4 

17 a 18 44 39 14 14 4 4 14 14 4 4 

18 a 19 45 39 16 12 4 3 16 12 4 3 

19 a 20 56 28 20 10 5 3 20 10 6 3 

20 a 21 61 28 21 10 6 3 22 10 6 3 

21 a 22 50 25 18 8 5 2 18 8 5 2 

22 a 23 25 22 8 6 2 2 8 6 2 2 

23 a 24 11 14 4 4 1 1 4 4 1 1 

24 a 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 

TOTAL dia 582 582 207 207 54 54 206 206 58 58 

                                           
3 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 
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4.  INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT GENERADA 

La implantació d’activitats que generen nova mobilitat dins del teixit urbà de Barcelona ha de ser 
estudiada en les seves vessants d’accessibilitat i estacionament. Aquests aspectes s’han d’analitzar i, 
en el major grau possible, han de ser resolts en la fase de planificació de les noves activitats. 

El baix nombre de visites diàries que generarà la residència universitària en vehicle motoritzat a 
priori no hauria de plantejar problemes de mobilitat a la zona en estudi i és d’esperar que els vials 
interns de l’àmbit absorbeixin amb facilitat l’increment de mobilitat generada pel l’activitat en estudi.  

No obstant això, s’ha de garantir que l’accés no provoqui colls d’ampolla a les vies de circulació 
(especialment en les hores punta de mobilitat), i que la disposició de les entrades i sortides ofereixi 
un funcionament sense acumulació de vehicles i sense les demores que això pot causar a residents o 
visitants a la zona. 

Per això esdevé cabdal habilitar la zona amb modes de transport alternatius al vehicle privat, que al 
mateix temps puguin ser competitius a nivell de rapidesa i de comoditat, sostenibles i respectuosos 
amb el medi ambient.  

En el cas de l’estudi en curs varis factors contribuiran a que els canvis tinguin un baix impacte: 

• El fet de que la nova implantació se situa en un àmbit urbà, dotat d’una variada oferta de 
serveis de transport públic, amb freqüències de pas excel·lents, que podrà fer front sense 
problemes al volum d’usuaris estimats. 

• Les bones condicions del barri pel que fa als desplaçaments no motoritzats. 

• La bona connectivitat viària del barri per accedir amb vehicles motoritzats i l’existència 
d’aparcaments al voltant de l’equipament, amb places reservades de zona verda (a les quals 
podrien accedir-hi els universitaris residents. 

• La baixa mobilitat generada per l’activitat, 1.164 desplaçaments diaris comptabilitzant els viatges 
d’anada i tornada. 

4.1.  DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE MOTORITZAT 

Els 114 desplaçaments diaris de persones (anada + tornada) associats al vehicle motoritzat que 
s’han estimat en relació a l’increment de mobilitat producte de l’obertura de la nova residència, es 
traslladen a la xarxa viària en forma de 56 desplaçaments turisme/dia i 58 desplaçaments motos/dia. 

És en les hores punta quan es valora l’impacte que ha de suposar la inclusió de nous vehicles sobre 
la xarxa viària.  

El resultat d’aplicar aquests índexs dóna uns pics màxims de mobilitat molt reduïts: en cap 
franja horària es preveu que arribin i marxin més de quatre turismes o quatre motos.  
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L’entrada i sortida de turismes i motocicletes s’efectuarà pel c. Enric Bargés. El tram de carrer entre 
Puiggarí i Viriat és d’un únic carril de circulació i es troba semaforitzat. D’aquesta manera, l’increment 
de mobilitat associat al la mobilitat generada motoritzada de l’edifici en estudi, no presentarà 
problemes sobre la xarxa viària d’accés.  

Figura 17. Itineraris d’entrada i sortida al Centre Residencial Universitari 

 
 
 
 
 

4.2.  DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PÚBLIC 

L’estimació de la generació de desplaçaments permet analitzar la capacitat de la xarxa de transport 
públic de la zona i comprovar si pot absorbir la demanda generada per la nova implantació que s’hi 
està projectant. 

Dels 522 desplaçaments previstos en transport públic (anada i tornada), es preveu que el 21% 
s’efectuaran en bus i el 79% en Metro o Renfe. 

Durant cap franja horària es generaran més de 6 desplaçaments d’entrada o sortida en bus. 

No obstant això, s’ha estudiat l’ocupació de les 
expedicions dels autobusos que donen cobertura a l’àmbit 
d’estudi entre les 8 i les 9 h. i s’ha constatar que, en 
horari de matí de dia feiner, les expedicions funcionen 
lluny del nivell de saturació.  

Tenint en compte la xarxa de transport públic que trobem 
a la zona d’influència i les seves possibilitats de connexió 
amb la resta de la xarxa urbana i metropolitana es 
considera es que la baixa demanda prevista en transport 
públic en l’hora punta podrà ser absorbida sense 
dificultats per l’oferta actual d’expedicions.  

 

Figura 18. Ocupació de les expedicions de les línies de bus més properes a l’àmbit d’estudi (8-9h. de dia feiner) 

  
Parada 3167 Pl. dels Països Catalans - St. Antoni. Línia 27 
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Parada 3167 Pl. dels Països Catalans - St. Antoni. Línia 27  

  
Parada 3166 Pl. de Joan Peiró. Línis V5  

  
Parada 3127. Estació de Sants. Línia CJ Parada 3324. Pl. Països Catalans. Línia CJ 

  
Parada 2270. Numància – Av. Roma. Línia 115 Parada 1414. J. Tarradellas - Numància. Línia D40 

  
Parada 2270. Numància – Av. Roma. Línia 78  

  
Parada 1414. J. Tarradellas - Numància. Línia 27  
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Parada 3569 Estació de Sants – Direcció Hospital Clínic. Línia 109. Gir des del carrer Numància 

  
Parada 3569 Estació de Sants – Direcció Hospital Clínic. Línia 109.  

  
Parada 3167 Pl. dels Països Catalans - St. Antoni. Línia 27  

 

4.3.  DESPLAÇAMENTS EN MITJANS DE TRANSPORT NO MOTORITZATS 

Tal i com s’ha indicat en la diagnosi referent a l’accessibilitat per a vianants, es garanteixen itineraris 
accessibles des de les parades de transport públic fins al recinte en estudi. 

Els 68 desplaçaments al dia que es realitzaran a peu/bicicleta han de disposar d’un suport adient 
amb la xarxa d’itineraris a peu i en bicicleta, respectivament.  

Les darreres millores que han tingut lloc al barri són notòries en la millora de les infraestructures per 
als desplaçaments a peu i en bicicleta. Ja s’ha detallat en l’apartat de diagnosi la gran illa de vianants 
i l’ampliació de la xarxa de carrers ciclables. 

Respecte als desplaçaments a peu i en bicicleta, es garanteix la connectivitat amb la xarxa 
d’itineraris principals que connecta amb la resta de barris i districtes de la ciutat. Tant els itineraris 
de connexió com la vialitat interna disposa d’itineraris amb amplades adequades i passos de vianants 
adaptats a PMR.  

En el present estudi s’ha estimat un 10% de desplaçaments en bicicleta que es considera que 
s’adapta a les condicions de demanda de l’activitat (joves universitaris), a l’oferta de 90 places que 
disposarà la residència universitària i a la bona connectivitat de la xarxa de carrils bici de la ciutat.  

L’àmplia oferta de transport públic (metro, autobús i tramvia) que dóna servei a la residència en 
estudi, amb una alta freqüència de pas al llarg del dia satisfà amb escreix l’increment de demanda 
generada per la nova activitat. Els pocs desplaçaments estimats en transport públic (que no superen 
els 9 desplaçaments d’entrada en bus i 35 en metro + Renfe en hora punta) no saturaran la 
capacitat de les expedicions de les línies de transport públic actuals.  

Tal i com s’ha indicat en la diagnosi de l’accessibilitat per a vianants es garanteix una òptima 
accessibilitat des de les estacions i parades de transport públic situades a les proximitats. 

4.3.1. Bicicletes 

El Decret 344/2006 estableix una reserva mínima d’aparcament de bicicletes, situada fora de la via 
pública, per a l’ús hoteler/residències.  

Taula 11. Annex 2 – Places mínimes d’aparcament per a bicicletes 

 

No obstant això, la residència universitària en estudi 
disposarà de 90 places per a l’estacionament de 
bicicletes, que se situaran a la planta -1 de l’aparcament 
soterrat de l’edifici. 

Aquesta oferta es considera suficient, ja que considera 
que el 25% dels usuaris de la residència podrien arribar 
a disposar d’una bicicleta pròpia. 
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4.4.  NECESSITAT I PREVISIÓ DE LES PLACES DE COTXE I MOTO 

L’aparcament soterrat tindrà accés des del carrer Enric Bargés i disposarà de 22 places per a 
turismes (2 adaptades a PMR i 1 per a vehicles elèctrics), 27 places per a motocicletes, 90 places per 
a bicicletes i 3 places per a C/D de mercaderies.  

Taula 12. Necessitat i previsió de places d’aparcament 

Transport NNUU PGM Projecte Centre  Uniersitari 

Turisme 31 22 

Moto - 27 

Bicicletes - 90 

   

 
 
Es considera la Normativa d’aparcament del Decret 344/2006 i de les NNUU PGM: 
 
Decret 344/2006 
El Decret 344/2006 no determina necessitat de places d’estacionament de turismes i 
motocicletes per a l’ús hoteler/residències. Només contempla la necessitat de reserva de places de 
turismes i motocicletes per l’ús d’habitatge i “estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans”. 

En l’apartat introductori d’Exposicions de motius ho justifica: 

“En les noves promocions urbanístiques de 
caire no residencial, com són les zones 
comercials, les industrials, les d'oci o les de 
serveis, el Decret no estableix cap mínim de 
places d'aparcament per a automòbils per 
tal de fer possibles promocions l'accés 
a les quals es basi en una mobilitat 
suportada per mitjans més sostenibles 
(marxa a peu, bicicleta i transport 
col·lectiu).” 

 

Atenent, però, a les NNUU del PGM, el requeriment de places mínimes de turisme necessàries per a 
la tipologia “hotels, residències i similars” és d’una plaça per cada sis habitacions dobles o 
l'equivalent de senzilles, l’equivalent a 31 places de turisme, atenent als 372 llits previstos. 

D’acord a l’article 298 de les Normes Urbanístiques del PGM sobre reserva mínima d’aparcaments als 
edificis, la categoria assimilable és: “Hotels, residències i similars”.  
 
 

Taula 13. Ràtio de places de turismes requerides per les NNUU del PGM 
      Ús equivalent Ràtio de places mínimes 

F. Hotels, residències i similars. c. Els altres, una plaça per cada sis habitacions dobles o l'equivalent de senzilles. 

Total Atenent als 372 llits previstos, resulten 31 places. 

És a dir, que el 8,3% de les persones podrien disposar d’aparcament per al seu vehicle. 

En comptes de les 31 places, es proposa, donades les característiques de la mobilitat a la ciutat de 
Barcelona, substituir algunes places de cotxe per places de moto: 22 de cotxe i 27 de moto. 

D’aquesta manera, el 13,2% de les persones podrien disposar d’aparcament per al seu vehicle. 

S’evita que els usuaris de motocicleta aparquin els vehicles en vorera, en una zona de la ciutat que 
ja s’hi produeix molt indisciplina d’aparcament associada a la moto. 

4.4.1. Justificació de la reducció de places de turismes 

Els principis de la Llei de mobilitat 9/2003 així com les legislacions sectorials en matèria 
mediambiental i de mobilitat, aconsellen la reducció de les places de turismes: 

1 - Les condicions de l’entorn són perfectament accessibles a peu i en bicicleta, i tal i com 
determina la Llei de mobilitat 9/2003 sempre que estigui a l’abast cal prioritzar la mobilitat 
sostenible amb mitjans de transport no motoritzats en detriment de mitjans motoritzats.  

2 - Barcelona s’emmarca en el conjunt de municipis declarats zones de protecció especial de 
l'ambient atmosfèric, segons el Decret 226/2006 i queda subjecte al Pla d'actuació per a la 
millora de la qualitat de l'aire als municipis que van ser declarats zones de protecció especial de 
l'ambient atmosfèric. Barcelona se situa dins de la zona 1, que s’estableix d’especial protecció 
pel que fa als contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres (PM10). 

3 - Els escenaris objectius del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 aposten 
clarament per reduir l’ús del vehicle privat. 

Figura 19. Definició dels escenaris. Repartiment modal. 

 
Font: PMU 2013-2018 de Barcelona. 
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Figura 20. Problemes associats al model de mobilitat vigent 

 

 
Font: PMU 2013-2018 de Barcelona. 
 
 

4 - Les emissions dels cotxes són un greu problema de salut pública a Barcelona. 
Barcelona i alguns municipis de la seva àrea metropolitana incompleixen sistemàticament els 
nivells exigits per la legislació europea de qualitat de l'aire en òxids de nitrogen, un contaminant 
molt vinculat al trànsit i particularment a la combustió dels motors dièsel, i de forma ocasional 
també en partícules en suspensió.  

En el cas de la ciutat de Barcelona, segons dades del 2015, quatre de les set estacions de 
mesurament van superar la mitjana anual de 40 micrograms d'òxids de nitrogen per metre cúbic 
d'aire, el llindar establert per la UE. Les mesures de contenció posades en marxa en els últims 
anys no només han estat insuficients, sinó que dos emplaçaments que havien aprovat l'any 
anterior es van situar en números vermells. Pel que fa a partícules en suspensió (pols, sutge ...), 
no se superen els límits europeus, però sí les recomanacions de l'OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Emissions de PM 2,5 (μg/m3) al terme municipal de Barcelona i comparativa amb el límit de l’OMS 

 

Figura 22. Emissions de NO2 (μg/m3) al terme municipal de Barcelona i comparativa amb el límit de l’OMS 
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Per tot els motius exposats, es considera justificada la reducció de places d’aparcament privades per 
a turismes: de les 31 previstes per les NNUU PGM a les 22 proposades. 

S’entén que l’oferta de places proposada (22 places), s’adequa a les necessitats de la residència 
universitària en estudi i que el foment del nombre de places podria anar en detriment dels principis 
de la Llei de Mobilitat i del Reglament d’Urbanisme, així com d’altres normatives que tenen a veure 
amb la preservació del medi ambient. 

A més a més, cal destacar la voluntat manifesta d’oferir alternatives a la problemàtica existent amb 
l’estacionament de motocicletes a la via pública o a la necessitat de potenciar la mobilitat amb 
vehicles sostenibles no contaminants, com ara les bicicletes. Per això mateix l’aparcament disposarà 
de 27 places de motocicletes i de 90 places de bicicletes que satisfaran la demanda generada per 
l’activitat en estudi.  
 

4.4.2. Recàrrega de vehicles elèctrics 

El Real Decreto 1053/2014 estableix una dotació mínima d’una plaça d’aparcament amb 
recàrrega de vehicle elèctric per a cada 40 places dels aparcaments o estacionaments de flotes 
privades, cooperatives o d’empresa. 

Atenent a les places de turisme requerides caldrà que l’activitat disposi d’un mínim d’1 plaça per a la 
recàrrega de vehicles elèctrics. 

4.5.  DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES 

El Decret 344/2006 d’EAMG només contempla la necessitat de reserva de places per a càrrega i 
descàrrega de mercaderies pels usos oficines i comerç. 

El Decret 344/2006 no determina necessari reservar places per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies per a l’ús residencial. 

L’aparcament soterrat disposarà de 3 places de C/D de mercaderies que serviran per realitzar les 
maniobres fora de la via pública.  

 

4.6.  CONSIDERACIONS DE GÈNERE 

Un altre aspecte que cal considerar és si la distribució modal presenta diferències atenent al gènere 
de l’individu. Per realitzar una anàlisi global de la mobilitat quotidiana al municipi de Barcelona 
s’exploten els desplaçaments de l’EMQ 2006 amb origen i/o destí Barcelona. 

Taula 14. Repartiment modal dels desplaçaments de Barcelona segons gènere (2006) 

GÈNERE 
FEINER 

No motoritzat Transport 
públic 

Transport 
privat Total Mobilitat 

ocupacional 
Mobilitat 
personal Mitjana viatges 

Homes 42,9% 26,2% 30,8% 100,0% 49,2% 50,8% 3,36 

Dones 51,6% 34,3% 14,1% 100,0% 36,3% 63,7% 3,27 

Total 47,5% 30,4% 22,1% 100,0% 42,5% 57,5% 3,31 

GÈNERE 
DISSABTE I FESTIU 

No motoritzat Transport 
públic 

Transport 
privat Total Mobilitat 

ocupacional 
Mobilitat 
personal Mitjana viatges 

Homes 47,3% 16,8% 35,9% 100% 7,0% 92,9% 2,55 

Dones 49,8% 21,2% 29,0% 100% 5,2% 94,8% 2,26 

Total 48,5% 19,0% 32,5% 100% 6,2% 93,9% 2,40 

Font: Enquesta de mobilitat quotidiana (2006) 

En dia feiner, els homes es desplacen un 12,9% més per mobilitat ocupacional que les dones (49,2% 
i 36,3%, respectivament) i utilitzen el vehicle privat un 16,7% més que les dones. En dissabte o dia 
festiu, tant els percentatges de desplaçaments per ocupació com els d’ús del mode privat s’escurcen. 

És ben conegut que hi ha diferències entre dones i homes en quant a les necessitats, hàbits i 
maneres reals de desplaçar-se. En l’avaluació de la mobilitat generada s’ha de considerar aquest 
aspecte. Però en el cas de Barcelona, les diferències es minimitzen gràcies a la bona oberta de 
transport públic existent. 

En el cas de la capital catalana, l’Ajuntament de Barcelona va presentar l’abril de 2015 una síntesi de 
resultats de l’anàlisi de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (2013), des d’una perspectiva de gènere. 
L’estudi permet visualitzar les diferències d’hàbits i necessitats entre els homes i les dones i 
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corrobora les diferències de gènere existents respecte als mitjans de transport emprats i als motius 
de desplaçament.  

Taula 15. Repartiment modal dels desplaçaments de Barcelona segons gènere i mitjà de transport (2013) 

MITJÀ DE TRANSPORT 
HOMES DONES TOTAL 

DESPL. % DESPL. % DESPL. % 

Caminant 1.078.702 46,5 1.591.634 53,7 2.670.336 50,6 

Bicicleta 87.707 3,8 39.755 1,3 127.462 2,4 

Total no motoritzat 1.166.409 50,3 1.631.289 55,1 2.797.798 53,0 

Autobús 182.571 7,9 384,231 13,0 566.802 10,7 

Metro 305.262 13,2 389.098 13,1 694.360 13,1 

Altres ferroviaris (FGC, Renfe, tramvia) 84.072 3,6 116.745 3,9 200.817 3,8 

Resta transport públic 12.303 0,5 37.945 1,3 50.248 1,0 

Total transport públic 584.208 25,2 928.020 31,3 1.512.227 28,6 

Cotxe conductor 307.693 13,3 157.000 5,3 464.693 8,8 

Cotxes acompanyant 27.613 1,2 103.971 3,5 131.584 2,5 

Moto 222.801 9,6 141.789 4,8 364.591 6,9 

Resta transport privat 10.603 0,5 0 0,0 10.603 0,2 

Total transport privat 568.710 24,5 402.760 13,6 971.471 18,4 

Total 2.319.327 100 2.962.168 100 5.281.496 100 

MOTIU DE DESPLAÇAMENT 
HOMES DONES TOTAL 

DESPL. % DESPL. % DESPL. % 

Treball 351.220 15,1 332.441 11.2 683.661 12,9 

Estudis 101.478 4,4 102.128 3,4 203.606 3,9 

Mobilitat ocupacional 452.698 19,5 434.569 14,7 887.267 16,8 

Compres 196.101 8,5 373.676 12,6 569.777 10,8 

Metge/Hospital 31.106 1,3 75.319 2,5 106.426 2,0 

Visita amic/familiar 93.255 4,0 98.573 3,3 191.828 3,6 

Acompanyar persones 127.666 5,5 260.359 8,8 388.024 7,3 

Gestions personals 103.477 4,5 145.594 4,9 249.070 4,7 

Oci/diversió/àpats/esport 188.020 8,1 180.744 6,1 368.764 7,0 

Passeig 113.241 4,9 97.145 3,3 210.386 4,0 

Mobilitat personal 852.866 36,8 1.231.409 41,6 2.084.275 39,5 

Tornada a casa ocupacional 342.789 14,8 317.205 10,7 659.995 12,5 

Tornada a casa personal 670.975 28,9 978.984 33,0 1.649.959 31,2 

Tornada a cada 1.013.764 43,7 1.296.190 43,8 2.309.954 43,7 

Total 2.319.327 100 2.962.168 100 5.281.496 100 

Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (2013) 

El mateix document incorpora propostes de millora per garantir que les polítiques públiques en 
matèria de mobilitat incorporin la perspectiva de gènere. 

Aquestes propostes estan orientades a millorar la conciliació laboral i familiar, que en major mesura 
acostuma a afectar a les dones: 

• Accessibilitat: s’apunta les dificultats d’accessibilitat a determinats mitjans de transport com a 
conseqüència de les responsabilitats familiars d’aquelles persones que circulen amb el cotxet i 
les criatures, amb bosses, amb el carret de la compra, etc. 

• Proximitat: desplaçaments més curts o bé dins del barri, o bé dins del Districte. 

• Horaris de pas i freqüència: habitualment les línies de transport públic estan molt determinades 
pels horaris laborals d’entrada i sortida de la feina, mentre que les franges horàries de migdia o 
tarda no estan tan ben ateses (11-14h./17-18h.). 

Finalment l’estudi remarca la necessitat d’integrar la seguretat viària en matèria de seguretat, 
sensibilització i foment de la mobilitat.  

En el cas concret de les activitats en estudi, no es preveu la necessitat d’endegar propostes per 
reduir la discriminació per qüestions de gèneres, ja que es considera que la tipologia d’activitat 
prevista en l’àmbit no afectarà negativament a la discriminació per raó de gènere. 
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4.7.  INCIDÈNCIA DE LES EMISSIONS DEL SECTOR TRANSPORT 

En la disposició transitòria quarta del Decret 344/2006 s’estableix la necessitat d’avaluar la incidència 
de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica:  

“Els estudia d’avaluació de la mobilitat generada de planejament urbanístic o d’implantacions 
singulars de municipis declarats pel govern com a Zona de Protecció Especial de l’ambient  
atmosfèric, han d’incorporar les dades necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat 
sobre la contaminació atmosfèrica”. 

Barcelona s’emmarca en el conjunt de municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient 
atmosfèric, segons el Decret 226/2006 i queda subjecte al Pla d'actuació (horitzó 2015) per a la 
millora de la qualitat de l'aire als municipis que van ser declarats zones de protecció especial de 
l'ambient atmosfèric.  

Barcelona se situa dins de la zona 1, que s’estableix d’especial protecció pel que fa als contaminants 
diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). 

En aquest sentit, la qualitat mediambiental de la nova activitat en estudi estarà íntimament 
relacionada amb el volum de viatges en cotxe i, per tant, amb les facilitats que es doni per a un bon 
accés en transport públic. Cal recordar que el transport per carretera és, a nivell global de la 
societat, el responsable del 75% de les emissions de contaminants a l’atmosfera. L’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle procedents del transport estan augmentat de forma constant perquè la demanda 
creix més ràpida que l’eficiència energètica dels diferents mitjans de transport. 

No obstant, s’espera que a mig termini, el pes relatiu del nombre de vehicles que funcionaran amb 
combustibles fòssils sobre la totalitat de la flota de turismes, taxis i autobusos s’haurà reduït de 
forma considerable en benefici d’altres combustibles més nets i ecològics.  

La caracterització del consum de combustible dels vehicles i les emissions derivades de la mobilitat 
generada s’ha realitzat amb el suport de la eina AMBIMOB-U, del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge.  

S’ha de considerar que l’àmbit d’estudi no està delimitat per unes fronteres físiques. Per tal d’avaluar 
el consum de combustible i les emissions derivades de la nova mobilitat generada, es simula l’edifici 
com una entitat tancada, tot i que sempre hi haurà fluxos amb l’exterior.  

Per calcular els consums de combustibles i les emissions de nova generació a l’àrea d’estudi es 
tipifiquen alguns dels paràmetres que intervindran en aquest càlcul: 

• Es realitzen els càlculs en base als dies laborables i festius. 

• Per als desplaçaments en turisme la distància mitjana recorreguda s’estima en 6 km (inclou 
l’anada i la tornada). L’ocupació mitjana dels vehicles és de 1,4 persones. 

• Per als desplaçaments en moto s’estima una distància mitjana de 3 km anada i tornada. 
L’ocupació mitjana dels vehicles és de 1,1 persones. 

• En transport públic per carretera el recorregut mitjà s’estima en 10 km i una ocupació mitjana de 
40 passatgers. Per a l’avaluació del consum de combustibles i d’emissions de contaminants a 
l’atmosfera només es tindrà en compte el transport públic de superfície. 

• Pel conjunt dels mitjans de transport s’estima una velocitat mitjana de 40 km/h en vies 
congestionades, de 50 km/h en vies secundàries i de 70 km/h en vies de la xarxa viària principal. 

Pel seu càlcul s’ha establert: 

Taula 16. Repartiment de trànsit en funció de la tipologia de vehicles i de les via  
Tipus de vehicle Via congestionada Via principal Via secundària 

Turisme 
10% 50% 40% 

20 km/h 50 km/h 30 km/h 

Moto 
15% 30% 55% 

20 km/h 50 km/h 30 km/h 

Taxi 
5% 30% 65% 

20 km/h 50 km/h 30 km/h 

Autobús 
5% 30% 65% 

20 km/h 50 km/h 30 km/h 

 

Es simula una situació inicial que coincideix amb la mobilitat generada per l’activitat en estudi 
(residència universitària). 

 

Taula 17. Vehicles*Quilòmetre en desplaçaments (situació inicial) 

Tipus de vehicle Desplaçaments Ocupació Vehicles Distància Veh.*km Veh.*km*any 
feiners 

Turisme 57 1,4 40 6 57 86.849 

Moto 13 1,1 11 3 13 12.317 

Taxi 3 2,1 2 6 9 3.337 

Autobús 21 40 1 10 5 1.898 

El consum total de combustibles resultants de la mobilitat generada per l’àmbit d’estudi és de 9 
tones d’equivalent petroli/any. Les millores tecnològiques en els vehicles que es puguin 
preveure en un horitzó a mig termini, poden suposar una disminució del consum de combustible 
(tep/any) en termes relatius. 

Els turismes són responsables del 56% del consum de combustible. Les emissions a l’atmosfera es 
xifren en 27 tones de gasos d’efecte hivernacle/any. Els turismes realitzen el 56% dels 
quilòmetres recorreguts i són els responsable del 56% de les emissions de GEH. 

Es constata una disminució de les emissions dels vehicles a llarg termini gràcies a les millores 
tecnològiques.  
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Figura 23. Consum energètic total (tep/any)  
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Figura 24. Emissions de GEH (t/any) 
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Taula 18. Emissions de gasos d’efecte hivernacle de CO2 (t/any) per tipologia de vehicle 

Tipus de vehicle Any 0 (previ 
desenvolupament) Any +6 Any +12  

Turisme 0 15 14 

Moto 0 4 4 

Autobús 0 8 8 

Total 0 27 25 

El pes relatiu del nombre de vehicles que funcionaran amb combustibles fòssils sobre la totalitat de 
la flota de turismes, taxis i autobusos és d’esperar que es redueixi de forma considerable en benefici 
d’altres combustibles més nets i ecològics. 

En el cas dels taxis (biodiesel, GLP, etc) dels autobusos (gas natural, biodiesel) i de les motocicletes 
(elèctriques) és d’esperar que la reconversió sigui ràpida mentre que en el cas dels cotxes és de 
preveure que els canvis siguin més progressius (elèctrics, híbrids, etc).  

Taula 19. Emissions de gasos d’efecte hivernacle de CO2 (t/any) per tipus de combustibles 

Tipus de vehicle Any 0 (previ 
desenvolupament) Any +6 Any +12  

Gasolina 0 9 6 

Diesel 0 16 16 

GN 0 1 1 

Electricitat 0 0 0 

Bio10 0 0 1 

GLP 0 0 0 

Híbrids 0 0 0 

Hidrogen 0 0 0 

Total 0 27 25 

Taula 20. Emissions de NOx (t/any) 

Tipus de vehicle Any 0 (previ 
desenvolupament) Any +6 Any + 12 

Turisme 0 0,05 0,04 

Moto 0 0,01 0,01 

Autobús 0 0,07 0,05 

Total 0 0,12 0,10 

Taula 21. Emissions de PM10 (t/any) 

Tipus de vehicle Any 0 (previ 
desenvolupament) Any +6 Any + 12 

Turisme 0 0,01 0,01 

Moto 0 0,00 0,00 

Autobús 0 0,00 0,00 

Total 0 0,01 0,01 

 

La nova activitat en estudi generarà un increment potencial de mobilitat a la zona. Tot i així, cal tenir 
en compte una sèrie de factors que amortitzen aquesta incidència de la mobilitat en la contaminació 
de l’atmosfera: 

• Els desplaçaments de l’àmbit podran fer-se en transport públic. Una bona política de promoció 
de les connexions amb metro i autobús podran decantar part de la mobilitat en vehicle privat 
cap al transport públic, disminuint el consum de combustibles fòssils i les emissions.  

• Aquestes condicions, juntament amb l’aplicació de bones pràctiques respecte a l’estalvi i 
eficiència energètica, contribuiran a crear un nou espai equilibrat podent disminuir la incidència 
de la mobilitat en la contaminació atmosfèrica.  

És important introduir els criteris ambientals i energètics en la planificació i gestió del transport. El 
transport públic consumeix menys i és molt més eficient energèticament. 
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5.  MESURES A ADOPTAR 

L’article 19 del Decret 344/2006, determina la contribució al finançament: 

Finançament 

19.1  L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada ha d'incorporar una proposta de 
finançament dels diferents costos generats per l'increment de mobilitat degut a 
la nova actuació i establir la obligació de les persones propietàries, en els termes 
fixats per la legislació urbanística, de costejar i, si escau, executar la urbanització, així com 
les infraestructures de connexió amb les principals xarxes de vianants, de 
bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic o el reforçament 
d'aquestes, quan sigui necessari com a conseqüència de la magnitud de l'actuació. 

19.2  L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada també ha d'incorporar l'obligació de les 
persones propietàries de participar en els costos d'implantació de l'increment de 
serveis de transport públic mitjançant l'actualització a 10 anys del dèficit d'explotació del 
servei de transport públic de superfície en proporció a l'increment del nombre de línies o 
perllongament de les existents, amb els paràmetres de càlcul indicats a l'annex 4 d'aquest 
Decret. Les administracions han de vetllar perquè aquest finançament es destini a les 
administracions competents en matèria de transport segons l'àmbit territorial. 

19.3  L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada ha d'incorporar l'obligació de les 
persones promotores d'una implantació singular d'assumir, en els termes fixats per 
la legislació urbanística, i a més de l'expressat a l'article 19.2 d'aquest Decret, el cost de la 
urbanització de la perllongació de la xarxa de vehicles, la xarxa d'it ineraris 
principals per a vianants, la xarxa d'it ineraris de transport col·lectiu de superfície 
i la d'it ineraris per a bicicletes des d'on estiguin urbanitzades fins a la implantació 
singular. Com a mínim s'ha de garantir la continuïtat de totes les xarxes fins els accessos 
als sistemes de transport d'infraestructura fixa i fins al centre del nucli urbà. 

19.4  L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada ha d'incorporar la previsió que, en el cas 
que per satisfer el requeriment de distància màxima a l'accés d'una infraestructura fixa de 
transport col·lectiu calgui la construcció d'una nova estació, el cost de l'obra civil i de 
l'arranjament dels accessos amb l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda anirà a 
càrrec de les persones promotores de la implantació singular, en els termes previstos per la 
legislació urbanística. 
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Les diferents xarxes de mobilitat estan degudament adaptades per absorbir el nou flux de mobilitat 
que generarà el canvi d’usos i la nova activitat prevista.  

No obstant això es considera necessari introduir mesures per potenciar l’oferta associada a 
la bicicleta atenent a les millores de la xarxa de carrils bici de la ciutat i a la necessitat d’oferir 
alternatives competitives al vehicle privat. I d’alta banda, oferir aparcament de motocicletes 
fora de la via pública, per evitar que aquestes estacionin damunt de la vorera, així com 1 plaça 
per a la recàrrega de vehicles elèctrics.  

 

Article 19 del Decret 344/2006 

Article Descripció Necessitat Proposta 

19.1 
Proposta de finançament d’infraestructures de 
transport 

  1 plaça de recàrrega 
elèctrica = 1.100€ 

  45 barres U-invertida 
bicicletes = 5.175€ 

  27 places per a motos 

19.2 Implantació de l'increment de serveis de TP X  

19.3 Perllongació i continuïtat de les xarxes de 
transport 

X  

19.4 Construcció d’una estació nova X  

 

L’aparcament soterrat (plantes -1 i -2) tindrà accés des del carrer Enric Bargés i disposarà de 22 
places per a turismes (2 adaptades a PMR i 1 per a vehicles elèctrics), 27 places per a 
motocicletes, 90 places per a bicicletes i 3 places per a C/D de mercaderies. La totalitat de les 
places de bicicletes s’ubicaran a la planta -1. 

 

 

 

 

 

 

5.1.  PLAÇA AMB PUNT DE RECÀRREGA ELÈCTRIC 

La instal·lació d’1 plaça de cotxe amb recàrrega de vehicle elèctric s’estima que tindrà un cost 
aproximat de 1.100 €. 

Taula 22. Cost estimat de places per a recàrrega de vehicle elèctric 

Descripció Cost unitari Amida. Cost estimat (€) 

Instal·lació de places de cotxe amb recàrrega de vehicle elèctric 1.100 € / ut 1 1.100 € 

   1.100 € 

5.2.  PLACES D’APARCAMENT DE BICICLETA 

La instal·lació de 45 barres tipus U-invertida d'aparcament per a bicicletes s’estima que tindrà un 
cost aproximat de 5.175 €. 

Taula 23. Cost estimat d’instal·lació de barres tipus U-invertida d’aparcament de bicicleta 

Descripció Cost unitari Amida. Cost estimat (€) 

Instal·lació de barra tipus U-invertida d'aparcament per a 
bicicletes 115 € / ut 55 5.175 € 

   5.175 € 

 
 
Figura 25. Dimensions bàsiques d’un suport de 
tipus U-invertida (en metres) 

 
Figura 26. Esquema d’un aparcament amb suport de tipus U-
invertida (mesures recomanades en metres) 

 
 

Font: Manual de aparcamientos de bicicletas. Instituto para la Diversificación y Ahorro en la Energía (IDAE) 
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5.3.  TAULA RESUM 

La instal·lació dels suports de tipus U-invertida per a l’aparcament de bicicletes i la plaça de 
recàrrega elèctrica per a l'estacionament de turismes s’estima que tindrà un cost aproximat de 6.275 
€.  

Taula 24. Cost estimat de les mesures proposades 

Descripció Cost unitari Amida. Cost estimat (€) 

Instal·lació de places de cotxe amb recàrrega de vehicle elèctric 1.100 € / ut 1 1.100 € 

Instal·lació de barra tipus U-invertida d'aparcament per a 
bicicletes 115 / ut 45 5.175 € 

Total   6.275 € 
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6.  SÍNTESI DE L’ESTUDI 

De forma resumida s’indiquen els resultats i les conclusions més importants obtinguts al present 
estudi d’avaluació de la mobilitat generada: 

• L’estudi s’ha redactat tenint en compte el que determina el Decret 344/2006 d’Estudis 
d’Avaluació de la Mobilitat Generada. 

• L’objecte d’aquest estudi respon a l’encàrrec professional promogut per la companyia COMSA, 
S.A. en relació a l’elaboració de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla 
Especial Integral Centre Residencial Universitari. Carrer Viriat núm. 37-39 BARCELONA. 

• La residència en estudi dóna front als carrers Viriat, Enric Bargés i Puiggarí i a un aparcament 
públic situat a la part posterior de l’edifici. La residència universitària disposarà de 372 llits 
distribuïts en 14 plantes.  

• L’aparcament soterrat (plantes -1 i -2) tindrà accés des del carrer Enric Bargés i disposarà de 22 
places per a turismes (2 adaptades a PMR i 1 per a vehicles elèctrics), 27 places per a 
motocicletes, 90 places per a bicicletes i 3 places per a C/D de mercaderies. La totalitat de les 
places de bicicletes s’ubicaran a la planta -1. 

• La zona d’accés a l’àmbit d’estudi disposa d’unes condicions molt bones per als desplaçaments a 
peu, atenent a l’òptima cobertura del transport públic i a les bones condicions d’urbanització de 
les voreres i dels passos de vianants.  

• L’accessibilitat de les voreres d’accés a l’àmbit d’estudi queda garantida ja que tenen una amplada 
de pas superior als 0,90 metres, existint trams amb amplades de vorera superiors a 1,80 metres, 
mentre que els passos de vianants es troben tanmateix ben rebaixats i disposen de l’itinerari 
pertinent per a invidents.  

• L’accés a l’aparcament es realitzarà pel carrer Enric Bargés. Aquest carrer disposa d’un únic carril 
de circulació i està regulat com a zona 30. Té un transit molt reduït de 1.600 vehicles/dia. 

• Al voltant de l’àmbit d’estudi hi ha aparcaments públics soterrats que podran ser utilitzats per 
l’equipament en estudi. Tanmateix, els estudiants de la residència universitària podran optar a 
adquirir plaça de zona verda en el cas de que s’empadronin a l’edifici.  

• La zona d’accés a l’àmbit d’estudi disposa d’unes condicions molt bones per als desplaçaments a 
peu, atenent a l’òptima cobertura del transport públic i a les bones condicions d’urbanització de 
les voreres i dels passos de vianants.  

• L’accessibilitat de les voreres d’accés a l’àmbit d’estudi queda garantida ja que tenen una 
amplada de pas superior als 0,90 metres, existint trams amb amplades de vorera superiors a 1,8 
metres, mentre que els passos de vianants es troben tanmateix ben rebaixats i disposen de 
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l’itinerari pertinent per a invidents. En relació als pendents dels vials d’accés, aquest no supera el 
6% previst en l’ordre VIV/561/2010 per als itineraris per a vianants adaptats.  

• Tots els carrers que donen accés a l’àmbit d’estudi estan regulats com a zona 30 i permetràn 
còmodes desplaçaments a peu.  

• L’àmbit en estudi és del tot accessible en bicicleta i es troba ben connectat a la xarxa de carrils 
bici  del municipi. La zona també disposa d’una d’estacions bicing en les proximitats i 
d’aparcaments disposats en calçada.  

• Les bicicletes poden cohabitar amb els vehicles a motor per la calçada als carrer Enric Bargés i 
Puiggarí. Per la seva banda, els carrers Numància, Av. Josep Tarradellas i C. Tarragona, disposen 
de carrils bici. 

• L’àmbit d’estudi disposa d’una oferta de transport públic molt àmplia, conformada per línies de 
metro, tren (Renfe) i bus urbà, metropolità i suprametropolità,  

• Hi ha vàries parades de bus que donen cobertura a l’àmbit en estudi, situades a menys de 500 
metres. A menys de mig kilòmetre s’aturen 11 línies d’autobús urbanes i 2 línies d’autobusos 
nocturns . 

• Les freqüències de pas de les línies diürnes és inferior a 12 minuts mentre que en les línies 
nocturnes la freqüència de pas és de 20 minuts. 

• S’ha estudiat l’ocupació de les expedicions dels autobusos que donen cobertura a l’àmbit d’estudi 
entre les 8 i les 9h. de dia feiner, i s’ha constatar que les expedicions funcionen lluny del nivell de 
saturació. 

• Dels 1.164 nous desplaçaments generats per la residència universitària, 114 (10%) corresponen 
a desplaçaments amb turisme o motocicleta. 

- Durant cap franja horària es generen més de 4 desplaçaments en cotxe (2 d’entrada i 2 de 
sortida entre les 14 i les 15 hores). 

- Durant cap franja horària es genera més de 4 desplaçaments en moto (2 d’entrada i 2 de 
sortida entre les 14 i les 15 hores). 

Dels 522 desplaçaments previstos en transport públic (anada i tornada), es preveu que el 79,6% 
s’efectuaran en metro + Renfe i el 24,4% restant en bus. 

- Durant cap franja horària es generaran més de 31 desplaçaments d’entrada i sortida en Metro 
+ Renfe. 

- Durant cap franja horària es generaran més de 9 desplaçaments d’entrada i sortida en bus. 

• Atenent a les NNUU del PGM, el requeriment de places mínimes de turisme necessàries per a la 
tipologia “hotels, residències i similars” és d’una plaça per cada sis habitacions dobles o 
l'equivalent de senzilles, l’equivalent a 31 places de turisme, atenent als 372 llits previstos. 

• S’entén que l’oferta de places proposada (22 places), s’adequa a les necessitats de la residència 
universitària en estudi i que el foment del nombre de places podria anar en detriment dels 

principis de la Llei de Mobilitat i del Reglament d’Urbanisme, així com d’altres normatives que 
tenen a veure amb la preservació del medi ambient. A més a més, cal destacar la voluntat 
manifesta d’oferir alternatives a la problemàtica existent amb l’estacionament de motocicletes a 
la via pública o a la necessitat de potenciar la mobilitat amb vehicles sostenibles no 
contaminants, com ara les bicicletes. Per això mateix l’aparcament disposarà de 27 places de 
motocicletes i de 90 places de bicicletes que satisfaran la demanda generada per l’activitat en 
estudi.  

• Les diferents xarxes de mobilitat estan degudament adaptades per absorbir el nou flux de 
mobilitat que generarà el canvi d’usos i la nova activitat prevista.  

• No obstant això es considera necessari introduir mesures per potenciar l’oferta associada a la 
bicicleta atenent a les millores de la xarxa de carrils bici de la ciutat i a la necessitat d’oferir 
alternatives competitives al vehicle privat. I d’alta banda, oferir aparcament de motocicletes fora 
de la via pública, per evitar que aquestes estacionin damunt de la vorera, així com 1 plaça per a 
la recàrrega de vehicles elèctrics.  

• La instal·lació dels suports de tipus U-invertida per a l’aparcament de bicicletes i la plaça de 
recàrrega elèctrica per a l'estacionament de turismes s’estima que tindrà un cost aproximat de 
6.275 €.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 



¡J 

DATA: 

1ntra SITUACIÓ DE L'ÁMBIT D'ESTUDI Juny 2019 
1 �SCA

LA: 

1 . 
1/30.000 

Nº DE PLÁNOL: 

Ref/Digital: 
PL-01-SITUACIÓ.DWG FULL: l DE l 

1 



-■

COMSA

TÍTOL DE L"ESTUDI: 

ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA. 
CENTRE RESIDENC,IAL UNIVERSITARI, 
CARRER VIRIAT NUM. 37, BARCELONA 1ntra 

100.0 

TÍTOL DEL PLÁNOL: DATA: 

XARXA VIÁRIA I VOLUMS DE TRÁNS IT Juny 2019 

ESCALA GRÁFICA 

25.0 

INTENSITAT VEHICLES / DIA FEINER 

1 ESCALA: 1/4.000 1 Nº DE PLÁNOL: 

Ref/Digital: 
PL-02-IMD.DWG FULL: 1 DE 1 



-■

COMSA

TÍTOL DE L'ESTUDI: 
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA. 

CENTRE RESIDENC,IAL UNIVERSITARI, 
CARRER VIRIAT NUM. 37, BARCELONA 

CONSULTOR: 

1ntra XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU 

DATA: 

renfe 

A�E 

PARADA BUS 

ESTACIÓ METRO

ESTACIÓ D'AUTOBUSOS

ESTACIÓ RODALIES 

ESTACIÓ RENFE
LLARG RECORREGUT / AVE 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ITINERARIS PER A VIANANTS 
I TEMPS DE RECORREGUT 

,--, 
/ ' 

/ \ 
I \ 
' 1 
\ I 
\ I 

,, / 
.... __ .,, 

RADIS DE COBERTURA DES DEL 
CENTRE RESIDENCIAL UNIVERSITARI 

1/4.000 
Nº DE PLÁNOL: 

Juny 2019 
Ref/Digital: 

PL-03-TRANSPORT.DWG FULL: 1 DE 1 

3 



-■

COMSA 

entre Residencial 

Universitari 

TÍTOL DE L'ESTUDI: 
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA. 

CENTRE RESIDENC,IAL UNIVERSITARI, 
CARRER VIRIAT NUM. 37, BARCELONA 

CONSULTOR: 

/ 
\ 

'· 

1ntra 

carrer de \/iriat

' 

TÍTOL DEL PLÁNOL: 

J 

/ 
/ 

1! "' 

"O 

Cll 

'º 

Cll 
"O 

·s:

$: 1 

1+1 

♦ 1 

"' 
;, 

;, 

!1 

!1 

1 ■ 

1 

♦ 

- Mobilitat generada Ratio atracció Viatges totals Viatges anada/tomada 

Residencia 372 persones 3 viatges / persona 1.116 558 

MOBILITAT GENERADA PER USOS 
/ -

1.116 desplac;aments/dia 

402 112 100 391 56 56 

36,0% 10,0% 9,0% 35,0o/o 5,0% 5,0% 

A peu ■ Bici Bus ■Metro+ Renfe ■ Cotxe Moto 

DESPLA<;;AMENTS DIARIS PER MITJÁ DE TRANSPORT 

DATA: 
1/1.000 

Nº DE PLÁNOL: 

MOBILITAT GENERADA PER TIPUS D'US Juny 2019 
1 

ESCALA: 

4 
Ref/Digital: 

PL-04-MOBIUTAT.DWG FULL: 1 DE 1 



ITINERARIS PER A VIANANTS 

CARRIL BICI 

----- CARRIL BICI EN CONSTRUCCIÓ O EN PROJECTE 

VÍAS CICLABLES 

la RESERVA D'APARCAMENT DE BICICLETES 

la PUNT D'ANCORATGE DE BICICLETES 

0 ESTACIÓ BICING 

ESTACIÓ BADEBIKE 

� 

� 

� 

APARCAMENT SOTERRAT AMB RESERVA BICIS 

ESTACIÓ METRO 

IE 
renfe 

A)(íE 

ESTACIÓ D'AUTOBUSOS 

ESTACIÓ RODALIES 

ESTACIÓ RENFE 
LLARG RECORREGUT / AVE 

ZONA 30 

-■

COMSA

1 TÍTOL DE L'ESTUDI: , 
ESTUDI D'AVALUACIO DE LA MOBILITAT GENERADA. 

CENTRE RESIDENCIAL UNIVERSITARI, 
CARRER VIRIAT NÚM. 37, BARCELONA 

CONSULTOR: 

1ntra 

. . -..

a Hostafrancs 

�[!I ' 
TÍTOL DEL PLÁNOL: 

l:- ----, 
PARC 

DE L 

PANYA NDUSTRIAI 

(700189) ---

XARXA D'ITIN ERARI S PERA VIANANTS 

I BICICLETE S 
Juny 2019 5 

Ref/Digital: 
PL-05-BICNIANANT.DWG FULL: 1 DE 1 



) 

Centre Residencial 

Universitari 

-■

COMSA

'\ / 

� 
* 

. 
* 

.¡• 

* 
1
_

. 

• #'"'

1 TÍTOL DE L'ESTUDI: , 
ESTUDI D'AVALUACIO DE LA MOBILITAT GENERADA. 

CENTRE RESIDENCIAL UNIVERSITARI, 
CARRER VIRIAT NÚM. 37, BARCELONA 

CONSULTOR: 

1ntra 

Pare de 

L'Espanya Industrial 

ITINERARIS D'ENTRADA I SORTIDA 

AL CENTRE RESIDENCIAL UNIVERSITARI 

DATA: 

Juny 2019 

LLEGE N D A

ITINERARI D'ENTRADA 

ITINERARI DE SORTIDA 

PRINCIPALS ITINERARIS BICICLETES 

ZONA 30 

1/4.000 

Ref/Digital: 

Nº DE PLÁNOL: 

PL-06-ffiNERARIS.DWG FULL: 1 DE 1 



Pla Especial Integral Centre Residencial Universitari 
Carrer Viriat núm. 37‐39 BARCELONA 

21 
 

V. INFORME AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA ESPECIAL 
INTEGRAL D’UN 
CENTRE RESIDENCIAL 
UNIVERSITARI AL 
CARRER VIRIAT 37 – 
39

 

BARCELONA (BARCELONÈS) 

JULIOL 2019  

INFORME AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIA DE L’INFORME 
AMBIENTAL 
 

Joan Casas Casanovas 

Ambientòleg -Col·legiat 628  

 

Guillem Boix Subiràs 

Ambientòleg -Col·legiat 612 

 

 

 



 

ÍNDEX 3 

 

ÍNDEX 
1 INTRODUCCIÓ ............................................................................ 4
1.1 ANTECEDENTS ............................................................................. 5

2 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS .......................... 6
2.1 DESCRIPCIÓ DEL PLA ESPECIAL INTEGRAL ...................................... 6
2.2 DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT ESTUDIAT ................................................ 8
2.3 IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS ........ 9
2.3.1 GEOLOGIA .................................................................................... 10
2.3.2 CICLE DE L’AIGUA .......................................................................... 10
2.3.3 AMBIENT ATMOSFÈRIC ................................................................... 12
2.3.4 ESPAIS LLIURES ............................................................................ 21
2.3.5 CANVI CLIMÀTIC ............................................................................ 21

3 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA 
D’ORDENACIÓ ................................................................................... 24

4 AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL .................................... 26

5 MESURES AMBIENTALS PROPOSADES ...................................... 28

6 MESURES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL INCORPORADES AL 
PEI 31

7 CONCLUSIONS .......................................................................... 33

 
Índex d’il·lustracions 
Il·lustració 1: Àmbit del PEI................................................................................ 5
Il·lustració 2: Situació i emplaçament .................................................................. 6
Il·lustració 3: Superfícies dels espais previstos. ..................................................... 7
Il·lustració 4: Perimetre i perfils regulados de l’edifici.. ........................................... 8
Il·lustració 5: Probables activitats extractives reblertes.. ...................................... 10
Il·lustració 6: Mapa dels sistemes d’aprofitament d’aigües subterrànies de Barcelona 
(s’encercla en vermell la zona on s’ubica l’àmbit del PEI). ..................................... 11
Il·lustració 7: Hidrologia superficial ................................................................... 12
Il·lustració 8: Nivells d’exposició potencial de la població a la mitjana anual (a dalt NO2 
a baix PM10). S’encercla en negre la zona estudiada. ............................................ 15
Il·lustració 9: Mapa de les zones de baixes emissions.. ......................................... 16
Il·lustració 10:Distribució modal de la mobilitat generada.. ................................... 17
Il·lustració 11: Detall del mapa de capacitat acústica de Barcelona. ....................... 19
Il·lustració 12: Protecció contra la contaminació lluminosa. ................................... 20
Il·lustració 13: Zonifiació del Pla General Metropolità. .......................................... 21
Il·lustració 14: Simulació de l’edifici de residència universitària.  ........................... 24

Índex de taules 
Taula 1: Nivell de compliment dels valors de referència de la UE i de l’OMS de les 
concentracions mitjanes agregades en les estacions de mesurament en funció de la 
intensitat de trànsit (trànsit interns o fons) ........................................................ 14
Taula 2: Zonificació acústica del territori ............................................................ 18
Taula 3: Valors límits d’acord amb els usos del sòl ............................................... 18
Taula 4: Prevenció de la contaminació lluminosa (Annex II Decret 190/2015) .......... 20
Taula 5: Resultat del càlcul dels indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic a Barcelona
 ................................................................................................................... 23
Taula 6: Determinació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient ..... 26
Taula 7: Proposta de mesures ambientals pel PEI ................................................ 28
Taula 8: Proposta de mesures ambientals en fase d’obres .................................... 29
Taula 9: Mesures de sostenibilitat ambiental incloses al PEI .................................. 31

INFORME AMBIENTAL 
PLA ESPECIAL INTEGRAL D’UN CENTRE RESIDENCIAL UNIVERSITARI - BARCELONA 

4 INTRODUCCIÓ 

 

1 INTRODUCCIÓ 
ACC Assessors Ambientals de Catalunya S.L.U., realitza el present Informe 
Ambiental (IA), per tal d’avaluar les possibles repercussions ambientals que es 
podrien derivar de l’aprovació i desplegament del Pla Espacial Integral (PEI) 
d’un centre residencial universitari al carrer Viriat número 37-39 de Barcelona 
(Barcelonès).  

El present document dona compliment a allò que disposa el “Pla Especial 
Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic” (PEUAT) 
en la Secció 2ª. “Condicions urbanístiques especifiques per a determinats tipus 
d’establiments”, Article 10. “Condicions especifiques aplicables a establiments 
de determinades dimensions” Entre el contingut que ha d’incloure el pla 
especial, es troben l’adequada resolució de les diferents problemàtiques 
d’accessibilitat i mobilitat i l’adopció de mesures de millora d’eficiència 
energètica, acústiques, i altres mesures de sostenibilitat ambiental. Tal com es 
detalla als apartats citats del PEUAT: 

SECCIÓ 2ª. CONDICIONS URBANÍSTIQUES ESPECÍFIQUES PER A 
DETERMINATS TIPUS D'ESTABLIMENTS. 

Article 10. Condicions específiques aplicables a establiments de 
determinades dimensions (condició 2). 

1. Els establiments d'allotjament turístic en les seves diverses modalitats, 
els albergs de joventut i les residències col·lectives docents d'allotjament 
temporal que tinguin una capacitat superior a 350 places requereixen per a 
la seva implantació urbanística la redacció i aprovació d'un Pla especial 
integral que desenvolupi l'actuació a realitzar a nivell de projecte 
arquitectònic, de conformitat amb l'article 67.3 de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. 

2. El Pla especial integral haurà de justificar: 

a. La integració de l'actuació en el seu entorn i la minimització del seu 
impacte. 

b. L'adequada resolució de les diferents problemàtiques d'accessibilitat i 
mobilitat. 

En tot cas, caldrà reservar dins de la pròpia parcel·la l'espai necessari per a 
la parada i estacionament de vehicles i la realització de les operacions de 
càrrega i descàrrega. 

c. El compliment dels requeriments establerts per la normativa sectorial 
relatius a l'activitat. 

d. L'adopció de mesures de millora d'eficiència energètica, acústiques, i 
altres mesures de sostenibilitat ambiental. 

D’altra banda, el present IA s’ajusta al contingut establert per l’article 100 del 
Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
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d'urbanisme, que determina l’objecte i el contingut de l’informe ambiental dels 
plans urbanístics derivats. L’apartat 1 de l’article 100 indica que l'informe 
ambiental dels plans especials urbanístics, té per objecte l'anàlisi dels aspectes 
ambientals que puguin ser rellevants en l'establiment de l'ordenació detallada 
pròpia de cada un d'aquests instruments. 

L’àmbit del PEI es pot veure a la següent il·lustració:  

Il·lustració 1: Àmbit del PEI. Font: Equip redactor i ICGC. 

 

1.1 ANTECEDENTS 

Els antecedents del PEI objecte del present IA són, tal com es detallen a la 
memòria del PEI, i en síntesi, els següents: 

Mitjançant resolució de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de 
l’Ajuntament de Barcelona adoptada en sessió de dia 18 de febrer de 2015, 
es va adjudicar, previ procediment de concurrència pública, a la societat 
GAROBELL INVESTMENTS, S.L el dret real de superfície, per un termini de 
75 anys, a la finca de titularitat municipal situada al carrer Viriat 37-39 de 
Barcelona, per a la construcció i posterior explotació d’un centre residencial 
universitari, amb subjecció al Ple de condicions reguladores aprovat 
definitivament per la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell 
Municipal en sessió de 21 de gener de 2015. 

En data d’avui (juliol 2019) es troba en la fase final de l’execució del 
projecte constructiu per la construcció del citat edifici destinat a 
centre residencial universitari.  

Posteriorment, la societat superficiària GAROBELL INVESTMENTS, S.L. va 
modificar, entre altres, la seva denominació social en l’escriptura d’elevació 
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a públic de decisions de soci únic atorgada en data 10 de desembre de 2015 
[···] sent ara la denominació de la citada mercantil TSHCE SANTS, S.L. El 
canvi en la denominació de la societat superficiària va ser notificat a 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Davant la clara necessitat d’augmentar la demanda de places en residències 
universitàries, TSHCE SANTS, S.L preveu incrementar el nombre de places 
en aquest centre residencial universitari en 22, passant així de les 350 places 
inicialment previstes, i per a les que s’ha obtingut la corresponent llicència, 
a 372 places, sent aquest l’objecte del present Pla Especial Integral. 

2 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

2.1 DESCRIPCIÓ DEL PLA ESPECIAL INTEGRAL 

El PEI objecte del present IA fa referència al solar situat al carrer Viriat 37-39 
del barri de Sants al districte de Sants-Montjuïc de la de la ciutat de Barcelona, 
on es porta a terme la construcció d’un edifici destinat a residència universitària. 
El PEI regula els usos i les condicions edificatòries de l’àmbit estudiat. El solar 
té una superfície de 965 m2.  

Il·lustració 2: Situació i emplaçament. Font: ICGC 
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L’edifici destinat a residència universitària es planteja en planta baixa més 14 
plantes sobre rasant i dues plantes soterrani. El sostre edificable previst pel PEI 
és de 14.475 m2, el que ja es determina al planejament general vigent. La taula 
següent mostra les superfícies previstes per espais a l’edifici: 

Taula 1: Superfícies dels espais previstos. Font: Equip redactor. 
Espais Sup. construïda (m2) 
360 habitacions [337 habitacions individuals, 12 habitacions dobles i 11 
habitacions adaptades] [372 places]  6.148 

Zones comunes en les plantes d’habitacions 3.190 
Zones comunes planta baixa i altell 776,5 
Zones comunes planta soterrani 555,5 
Zones comunes planta coberta 21,5 
Sala d’estudi 161,5 
Cafeteria/restaurant (inclòs menjador i cuina) 295,5 
Gimnàs 58 
Aparcament de vehicles, motocicletes, bicicletes i que inclou la zona de 
càrrega i descàrrega 1.210,5 

La il·lustració següent mostra el perímetre regulador de l’àmbit estudiat i els 
perfils reguladors: 

 

INFORME AMBIENTAL 
PLA ESPECIAL INTEGRAL D’UN CENTRE RESIDENCIAL UNIVERSITARI - BARCELONA 

8 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

 

Il·lustració 3: Perimetre i perfils regulados de l’edifici. Font: Equip redactor. 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT ESTUDIAT 

L’àmbit es localitza, com s’ha dit, al carrer Viriat 37-39 (T.M. de Barcelona). 
Compta amb tres fronts a carrer i limita a l’oest amb un espai verd que 
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actualment s’empra d’aparcament. Limita al sud amb el carrer Viriat, a l’est 
amb el carrer Enric Bargés i al nord amb el carrer Puiggarí. 

La zona compta amb equipaments destacables a les seves proximitats: 

Servei Especialitzat en Salut Mental per a persones amb Discapacitat 
Intel·lectual (SESM-DI) 
Institut Emperador Carles 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona 

A l’àmbit cal destacar la proximitat de l’estació de Sants (la principal estació de 
Catalunya i la segona de l’Estat en transport ferroviari) que compta amb 
diverses línies de trens de llarga distància, rodalies i dues línies de metro i 
diverses parades d’autobús.  

Ens trobem doncs en una zona central de la ciutat de Barcelona, ben 
comunicada i amb una elevada diversitat d’usos del sòl (residencial, 
equipaments, espais lliures, activitats econòmiques, etc.) 

La ciutat de Barcelona, situada a la costa mediterrània s’assenta en una plana 
formada entre els deltes de les desembocadures dels rius Llobregat, al sud-
oest, i Besòs al nord-est, i limitada pel sud-est per la línia de costa, i pel nord-
est per la serralada de Collserola que segueix paral·lela la línia de costa 
encaixant la ciutat en un perímetre molt definit, el Pla de Barcelona. 

Barcelona es troba enclavada entre dos dels principals connectors a escala 
territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona, el riu Llobregat i el riu Besòs. 
Per altra banda, dintre del terme municipal es troba la serra de Collserola que 
és un espai natural que forma part de la Xarxa Natura 2000, i també es troba 
propera al Delta del Llobregat un espais protegit d’alt interès ambiental per a 
la protecció de les aus i dels delicats espais deltaics. 

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT 
RELLEVANTS 

Es descriuen en aquest apartat els elements ambientals que són rellevants 
tenint en compte tant la ubicació com l’abast del PEI objecte del present IA. 

Com s’ha vist, es tracta d’un solar ja pavimentat que, fins al moment de 
començar les obres, es feia servir d’aparcament i que no disposa de coberta 
arbòria interna ni altres elements ambientalment rellevants. Es tracta d’una 
zona urbana altament consolidada on en l’actualitat està en fase de construcció 
l’edifici destinat a residència universitària. 

No es consideraran doncs elements ambientals referents a l’ocupació i 
transformació dels usos del sòl com les zones protegides, les espècies de fauna 
i flora protegida ja que el PEI no realitza cap afectació sobre aquests elements.  

Amb tot, als següent subapartats, s’identifiquen els elements ambientals que 
seran afectats durant la fase d’obres i de funcionament de l’activitat (residència 
per estudiants) prevista. 
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2.3.1 GEOLOGIA  

Ca tenir en compte que una part del PEI es situa dins una àrea definida pel 
Mapa Geotècnic de Barcelona (ICGC, 2000) com a àrea de probables activitats 
extractives reblertes, tal com es pot veure a la següent il·lustració: 

Il·lustració 4: Probables activitats extractives reblertes. Font: ICGC. 

 

Val a dir que l’edifici que, com s’ha vist, ja es troba en fase de construcció, i 
segons l’equip redactor del PEI va comptar amb els estudis geotècnics 
corresponents. 

2.3.2 CICLE DE L’AIGUA 

Aigües subterrànies 

La ciutat de Barcelona està situada sobre l’aqüífer subterrani del Pla de 
Barcelona, a la massa d’aigua Baix Besòs i Pla de Barcelona.  

La massa d’aigua presenta un mal estat general degut a un mal estat químic 
mentre que l’estat quantitatiu és valorat com a bo. D’acord amb les dades de 
l’ACA: L'impacte derivat de l'activitat urbana industrial seria el causant dels 
incompliments de la massa d'aigua que afecten l'estat químic. D'altra banda, 
es valora que la massa d'aigua es troba en bon estat quantitatiu. Després d'una 
clara recuperació de nivells des dels anys 70 (descens extraccions), actualment 
s'observa una tendència piezomètrica estable, tot i que amb possibles afeccions 
locals. També, però, localment poden haver àmbits d'extracció d'aigua per 
drenatges d'infraestructures o captacions d'abastament amb possibles 
afeccions locals a la piezometria amb possibilitat de intrusió marina. 

El municipi ha dissenyat una xarxa de sistemes d’aprofitament del freàtic per a 
ús de les fonts ornamentals, recs de parcs i jardins i per a la neteja urbana de 
la ciutat. 
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A prop de l’àmbit del PEI hi trobem el Sistema d’aprofitament Joan Miró: 

Instal·lació situada sota el Parc de Joan Miró localitzat entre els carrers 
Aragó, Diputació, Tarragona i Llançà, amb accés des del carrer Diputació. 

El punt de captació són dos pous de nova construcció que disposen d’una 
bomba submergible situats en el parc a uns 400 m del costat Besòs del 
dipòsit de pluvials. L’aigua és bombejada per una canonada fins a un dipòsit 
d’aigua freàtica amb una capacitat de 500 m3 situat en els locals tècnics del 
dipòsit de pluvials. 

Des d’aquest dipòsit s’alimenta, com a usos externs un hidrant per 
l’emplenat de camions cisterna per mitjà d’una bomba submergida, i el reg 
del parc de l’Escorxador. També s’alimenta el sistema de neteja del dipòsit 
d’aigua pluvial constituït per uns tancs que es buiden per un sistema de 
clapetes i que s’alimenten amb dues bombes unes mànegues que 
s’alimenten per una bomba. 

Il·lustració 5: Mapa dels sistemes d’aprofitament d’aigües subterrànies de Barcelona (s’encercla en 
vermell la zona on s’ubica l’àmbit del PEI). Font: Barcelona Cicle de l’aigua S.A. 

 

Aigües superficials 

D’acord amb el mapa geotècnic de Barcelona (ICGC, 2000) l’àmbit del PEI no 
es troba dins ni a les proximitats de la xarxa hídrica. Cal destacar per la 
proximitat a l’àmbit del PEI els següents elements de la xarxa hidrogràfica 
superficial.  

Riera de Valldonzella: Es tracta d’una riera amb origen a Sarrià que 
actualment està canalitzat subterràniament.  
Torrent de Sants: Amb origen a Sarrià i en l’actualitat totalment canalitzat 
i soterrat.  
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Desviament de la Riera de la Magòria. El desviament (canalitzat i soterrat) 
porta aigua des de la Riera de la Magòria (alçada de l’encreuament del carrer 
Londres i de l’Avinguda de Josep Tarradellas) Fins al torrent de Valldonzella 
(més avall de l’estació de Sants).  

D’altra banda, trobem a prop de l’àmbit diversos recintes d’aigua entre els que 
cal destacar les aigües del recinte del Parc de l’Espanya industrial.  

Il·lustració 6: Hidrologia superficial. Font: ICGC. 

 

2.3.3 AMBIENT ATMOSFÈRIC 

D’acord amb l’estudi de “Delimitació de zones de Qualitat d’Aire (ZQA)” de la 
Generalitat de Catalunya, Barcelona es situa a la zona de qualitat de l’aire 1 – 
Àrea de Barcelona. Tal com es detalla al resum anual “La Qualitat de l’aire a 
Catalunya” (DTeS) l’anàlisi anual més recent (del 2017) indica que: 

A la Zona de Qualitat de l'Aire 1, Àrea de Barcelona, els nivells de qualitat 
de l'aire mesurats pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules 
en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió 
de diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors 
límit legislats aplicables per a l'any 2017. 

Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no 
s'han superat els valors objectius establerts a la legislació. 

Respecte a l'ozó troposfèric, no s’ha detectat cap superació del llindar 
d’informació horari a la població ni del llindar d’alerta. Per altra banda, no 
s’ha produït cap superació del valor objectiu per a la protecció de la salut 
humana. En relació al valor objectiu per a la protecció de la vegetació s’ha 
superat a les estacions de Gavà (parc del Mil·leni) i Viladecans (Atrium). 
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Finalment, per complir el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la 
millora de la qualitat de l'aire, s'ha portat a terme la determinació de 
precursors de l'ozó troposfèric al punt de mesurament de Barcelona (Sants). 

En relació amb el diòxid de nitrogen, el nombre d'estacions en les quals hi 
ha hagut superació del valor límit anual per a la protecció de la salut humana 
ha estat a 3 de les 18 estacions considerades per l'avaluació d'aquesta zona, 
que representa un 17%. Les superacions s'han donat a les estacions de 
Barcelona (Gràcia-Sant Gervasi), Barcelona (Eixample) i Barcelona 
(Poblenou).  

D’altra banda, s’ha complert l’objectiu de qualitat de l’aire horari (la 
normativa permet superar el valor límit de 200 μg/m3 fins a 18 en un any). 
Les superacions puntuals del valor límit horari de 200 μg/m3, s’han produït 
en 4 ocasions en un únic punt de trànsit de la zona. 

Per tal de restablir els nivells de qualitat de l'aire en relació amb el diòxid de 
nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, el Govern 
de la Generalitat va redactar el “Pla d'actuació per a la millora de la qualitat 
de l'aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, horitzó 
2020”, en què s'inclouen mesures que impulsen, incentiven i afavoreixen 
una nova visió de la mobilitat a la vegada que es treballa conjuntament i de 
manera coordinada amb els agents responsables d'executar les mesures. 

D’altra banda, el passat 6 de març es va aprovar l’acord polític per a la millora 
de la qualitat de l’aire a la Conurbació de Barcelona. L’Acord polític és el marc 
d’actuació establert per les diferents administracions implicades (Estat, 
Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona i els diferents ajuntaments 
afectats) que ha de permetre definir un nou model de mobilitat sostenible, 
desenvolupant les accions i mesures del “Pla d'actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire, horitzó 2020” i que tenen com a objectiu principal la millora 
de la qualitat de l’aire, actuant en quatre línies estratègiques: 

o La renovació del parc de vehicles. 
o La identificació dels vehicles. 
o La gestió de la mobilitat. 
o La restricció amb alternatives. 

Pel que fa a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb 
l'inventari d'emissions i les condicions de dispersió de la zona, s'estima que 
els nivells compleixen els objectius de qualitat de l’aire establerts a la 
normativa vigent. 

L’Informe “Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona (AQAB) -
2017” Elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) mostra una 
valoració global com a resum del compliment dels valors de referència de l’OMS 
i de la normativa per als contaminants avaluats a les estacions de trànsit i a les 
estacions de fons urbà. Tal com es pot veure amb detall a la següent taula on 
es s’agrupen les estacions en dos grups, (1) estacions de transit situades en 
llocs de transit intens i (2) estacions de fons amb menys intensitat de vehicles: 
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Taula 2: Nivell de compliment dels valors de referència de la UE i de l’OMS de les concentracions 
mitjanes agregades en les estacions de mesurament en funció de la intensitat de trànsit (trànsit 
interns o fons). Font: IAQAB-ASPB - 2017. 

Contaminant Trànsit Fons 
OMS UE OMS UE 

Mitjana anual NO2 Supera 1,4 
vegades 

Supera 1,4 
vegades No es supera No es supera 

Mitjana anual PM10 Supera 1,4 
vegades No es supera Supera 1,2 

vegades No es supera 

Mitjana anual PM2,5 Supera 1,7 
vegades No es supera Supera 1,4 

vegades No es supera 

Mitjana anual benzè Supera 1,7 
vegades No es supera No es supera No es supera 

Mitjana anual benzo(a)pirè No es supera No es supera No es supera No es supera 

Màxim 8-horari d’ozó Supera 1,05 
vegades No es supera Supera 1,2 

vegades No es supera 

Llindar d’informació horari 
d’ozó - No es supera - No es supera 

Llindar d’alerta horari d’ozó - No es supera - No es supera 
Màxim diari SO2 No es supera No es supera No es supera No es supera 
Màxim horari SO2 - No es supera - No es supera 
Màxim 8-horari CO No es supera No es supera No es supera No es supera 
Màxim horari CO No es supera No es supera No es supera No es supera 
Mitjana anual As No es supera No es supera No es supera No es supera 
Mitjana anual Cd No es supera No es supera No es supera No es supera 
Mitjana anual Ni No es supera No es supera No es supera No es supera 
Mitjana anual Pb No es supera No es supera No es supera No es supera 

De la taula anterior cal destacar, pel que fa a les superacions dels valors de 
referència de la UE i de la OMS: 

NO2: Supera els valors fixats per la OMS i per la UE a les estacions de trànsit. 
PM10 i PM2,5: Superen els valors de la OMS tant a les estacions de transit 
com a les de fons.  
Benzè: Supera els valors de la OMS a les estacions de trànsit. 
O3: Supera els valors de la OMS a les estacions de transit i a les de fons.  

L’avaluació de la qualitat de l’aire del 2017 mostra que es continuen superant 
els nivells de referència de la OMS per als contaminants NO2, material particulat 
(PM10 i PM2,5), benzè, ozó i benzo(a)pirè. Per els dos contaminants més crítics, 
NO2 i material particulat, els nivells s’han incrementat respecte l’any anterior 
suposant un increment en la mortalitat prematura a la ciutat. 

Per a tot el període 2000-2017 per als contaminants NO2 i material particulat 
(PM10 i PM2,5), benzè, benzo(a)pirè i ozó es superen els valors de referència de 
l’OMS, fet que constata una exposició de la població a concentracions que 
afecten a la salut. 

La població potencialment exposada a nivells per sobre els de referència de 
l’OMS és del 70% en el cas del NO2 i del 98% per a les partícules PM10. En 
superfície, els nivells de NO2 es superen en el 57% de la longitud lineal dels 
carrers i el 90% en el cas de les PM10. 

De l’estudi d’Avaluació de la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona, 
s’obtenen els següents plànols dels nivells d’exposició de la població a valors 
superiors definits per la Unió Europea i la OMS: 
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Il·lustració 7: Nivells d’exposició potencial de la població a la mitjana anual (a dalt NO2 a baix PM10). 
S’encercla en negre la zona estudiada. Font: IAQAB-ASPB – 2017. 

 

 

La mortalitat atribuïble a la contaminació atmosfèrica a la ciutat és molt 
considerable. Petites variacions en la concentració mitjana anual en partícules 
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o en diòxid de nitrogen tenen un impacte en salut molt rellevant. L’increment 
de les mitjanes anuals dels contaminants atmosfèrics durant el 2017 respecte 
l’any anterior, suposa un augment d’un centenar de morts prematures a la 
ciutat. 

L’Informe d’Avaluació de la qualitat de l’aire de la Ciutat de Barcelona conclou 
que: Cal una gestió més restrictiva del trànsit motoritzat per tal de millorar la 
qualitat de l’aire a la ciutat i protegir la salut de la població. 

L’àmbit del PEI es situa dins la zona de baixes emissions (ZBE) de l'àmbit 
Rondes de Barcelona. És una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i els 
municipis circumdants a les rondes. 

Il·lustració 8: Mapa de les zones de baixes emissions. Font: Ajuntament de Barcelona. 

 

L’objectiu de la ZBE és protegir les persones i el medi de l’aire contaminat 
procedent dels vehicles. Aquesta és una de les mesures per vetllar per la 
qualitat de l’aire que respirem i garantir el dret a la salut en una ciutat més 
saludable. 

Les restriccions de circulació dins la Zona de baixes emissions de l'àmbit Rondes 
de Barcelona s’apliquen des del passat 1 de desembre de 2017 en dies 
d’episodi1 de contaminació per NO2, laborables de dilluns a divendres, de 7.00 
a 20.00 hores. En anys posteriors les restriccions s’aniran ampliant 
progressivament fins a ser permanents a partir del 2020. 

                                          
1 Episodi de contaminació: És una circumstància puntual declarada per la Generalitat de Catalunya 
quan els nivells de contaminants atmosfèrics (les partícules en suspensió PM10 i el diòxid de nitrogen 
NO2) registrats en més d’una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica de Catalunya de la zona superen els valors límit establerts i les previsions no indiquen 
millora. 
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EMISSIONS DERIVADES DE LA MOBILITAT GENERADA 

Pel que fa  les emissions derivades de la mobilitat generada, es detallen aquí 
les dades presentades a l’Estudi de Mobilitat Generada del PEI: 

La residència disposarà de 372 llits per a universitaris i docents, que s’estima 
que realitzaran al voltant de 1.116 desplaçaments/dia. Dels 1.116 
desplaçaments diaris associats a la residència universitària, la meitat tindran 
com a origen l’edifici i l’altra meitat com a destinació. 

És de preveure que la corba horària de l’activitat concentrada les sortides a 
1a hora del matí, entre les 7 i les 9 hores, i les entrades entre les 19 i les 21 
h. del vespre. 

Pel que fa a les estimacions de l’EAMG pel que fa a la distribució modal cal 
destacar que els viatges motoritzats (cotxe i moto) representen conjuntament 
el 10% del total esperat, tal com es pot veure a la següent il·lustració: 

Il·lustració 9:Distribució modal de la mobilitat generada. Font: EAMG del PEI. 

 

Partint de les dades exposades l’EAMG realitza l’estimació de les emissions 
derivades de la mobilitat generada pel PEI: 

El consum total de combustibles resultants de la mobilitat generada per 
l’àmbit d’estudi és de 9 tones d’equivalent petroli/any. Les millores 
tecnològiques en els vehicles que es puguin preveure en un horitzó a mig 
termini, poden suposar una disminució del consum de combustible (tep/any) 
en termes relatius. 

Els turismes són responsables del 56% del consum de combustible. Les 
emissions a l’atmosfera es xifren en 27 tones de gasos d’efecte 
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hivernacle/any. Els turismes realitzen el 56% dels quilòmetres recorreguts i 
són els responsable del 56% de les emissions de GEH. 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els 
ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica, que estableixi els 
nivells d’immissió a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s’escau, a les 
zones del medi natural, mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat 
acústica que determinen els objectius de qualitat. 

La Llei 16/2002 estableix com a mínim les següents zones: 

Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori 
que requereixen una protecció alta contra el soroll. 
Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del 
territori que admeten una percepció mitjana de soroll. 
Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori 
que admeten una percepció elevada de nivell sonor. 

Els valors límits d’immissió per a les zones descrites es presenten en la següent 
taula: 

Taula 3: Zonificació acústica del territori. Font: DTeS. 

Zonificació acústica del territori 
Valors límits d’immissió en dB(A) 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23h – 7h) 
ZSA alta (A) 60 60 50 
ZSA moderada (B) 65 65 55 
ZSA baixa (C) 70 70 60 

Aquestes zones poden incorporar els valors límits dels usos del sòl d’acord amb 
la taula següent: 

Taula 4: Valors límits d’acord amb els usos del sòl. Font: DTeS. 

Usos del sòl 
Valors límits d’immissió en dB(A) 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23h – 7h) 
ZSA alta (A) 

(A1) Espais d’interès natural i altres - - - 
(A2) Predomini sòl d’ús sanitari docent i 
cultural 

55 55 45 

(A3) Habitatges en medi rural 57 57 47 
(A4) Predomini de sòl residencial 60 60 50 

ZSA moderada (B) 
(B1) coexistència de sòl residencial i 
infraestructures 

65 65 55 

(B2) Predomini sòl d’ús terciari diferent a C1 65 65 55 
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades 
per sòl d’ús industrial 

65 65 55 

ZSA baixa (C) 
(C1) Recreatius i d’espectacles 68 68 58 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 
(C3) Àrees del territori afectats per 
infraestructures de transport, o d’altres 
equipaments públics 

- - - 
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L’àmbit estudiat limita al nord i l’oest amb dos carrers (Puiggarí i Enric Bargés) 
que es situen en zona de Sensibilitat acústica alta (A4) Predomini del sòl 
residencial. La Façana del carrer Viriat es troba en zona de sensibilitat acústica 
moderada (B1) Coexistència de sòl residencial i infraestructures. 

Il·lustració 10: Detall del mapa de capacitat acústica de Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona. 

 

CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar mitjançant Resolució TES/1536/2018, de 29 de juny, per la qual 
s'aprova el nou Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a 
Catalunya.  

El Mapa és l’instrument d’ordenació ambiental que reflecteix les quatre zones 
en les que es divideix el territori en funció de la vulnerabilitat del medi nocturn 
a la contaminació lumínica. Atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir 
una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat 
humana, i, de l'altra, la protecció -tanta com sigui possible- dels espais naturals 
i la visió del cel a la nit. 

En funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica a què pertany 
la il·luminació, l’ús a la que va destinada la instal·lació i el seu horari de 
funcionament es determina el tipus i les característiques de la il·luminació que 
s'hi pot instal·lar. 

Cal garantir el compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn i del Decret 
190/2015, de 25 d’agost, que desplega aquesta llei. A més de la llei i del decret 
que la desplega, la normativa de referència sobre la contaminació lluminosa és 
el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, en especial el què 
estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03.  
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L’àmbit del PEI es situa en una zona de protecció moderada (E3) i limita al sud 
amb una zona de protecció menor (E4) situada al sud del PEI envoltant la plaça 
dels Països Catalans i l’avinguda de Roma.  

Il·lustració 11: Protecció contra la contaminació lluminosa. Font: DTeS. 

 

Per tal de facilitar el compliment de la legislació vigent, es presenta a 
continuació la taula de prevenció de la contaminació lluminosa i els valors 
d’il·luminació: 

Taula 5: Prevenció de la contaminació lluminosa (Annex II Decret 190/2015). Font: Servei de 
Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica (DTeS). 

 Zones 
E1 

Zones E2 
Zones 

E3 
Zones 

E4 

Làmpades 
vespre Tipus  I Tipus III Tipus III Tipus 

III 

nit Tipus I Tipus II Tipus III Tipus 
III 

Flux de l’hemisferi superior (%) 
vespre 1 5 10 15 

nit 1 1 5 10 

Il·luminació intrusiva (lux) 
vespre 2 5 10 25 

nit 1 2 5 10 
Intensitat lluminosa max. direcció àrees protegides (cd) 2.500 7.500 10.000 25.000 
Luminància màx. rètols lluminosos (cd/m2)* 50 400 800 1.000 
Luminància per enllumenat exterior ornamental 
(cd/m2) ** 

Mitjana 5 5 10 25 
Màxima 10 10 60 150 

*Superfícies de l’element d’enllumenat exterior comercial i 
publicitari (cd/m2) 

S 0,5 m2 0,5 
m2<S 2m2 

2m2< 
S 10m2 

S>10 
m2 

1.000 800 600 400 
ALTRES RECOMANACIONS 

Alçada del llum (m) Índex d'enlluernament 
4,5 4.000 

4,5 - 6 5.500 
6 7.000 

Tipus de trànsit 
Il·luminació zona de vehicles 

(lux) 
Il·luminació zona de vianants (lux) 

Trànsit elevat 35 20 
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Trànsit moderat 25 10 
Trànsit baix 15 6 
Trànsit escàs 10 5 

2.3.4 ESPAIS LLIURES 

Pel que fa als espais lliures, l’àmbit del PEI es situa en una zona on el PGM hi 
preveu diverses àrees lliures. Tot i que la configuració finals d’alguns d’aquestes 
espais encara resta pendent.  

L’espai verd més destacable, per situar-se limitant amb l’àmbit del PEI, és la 
zona de parc que s’estén des de l’àmbit del PEI i cap al sud. Aquesta zona 
actualment és ocupada per un aparcament. 

La resta d’espais lliures propers a l’àmbit estudiat són places de tipus dur amb 
alguns elements arboris.  

Il·lustració 12: Zonifiació del Pla General Metropolità. Font: Equip redactor. 

 
 

2.3.5 CANVI CLIMÀTIC 

Un dels desafiaments més importants que la humanitat ha d’afrontar -avui i els 
propers anys és el canvi climàtic. El darrer esdeveniment que ha congregat 
líders polítics i econòmics mundials sobre aquesta qüestió ha estat la 22ª 
Conferència de les Parts (COP22) de la Convenció marc de les Nacions Unides 
sobre Canvi Climàtic (UNFCCC) a Marràqueix, que desplega les bases de l’Acord 
de París, aprovat el 2015, per part dels líders de cent noranta cinc països, un 
acord històric mundial per combatre aquest fenomen. 

A Catalunya en els últims deu anys, s’ha avançat en els àmbits de la planificació 
pública per tal de reduir emissions de gasos amb efecte d’hivernacle –Pla marc 
de mitigació del canvi climàtic 2006-2012 i Pla de l’energia i canvi climàtic de 
Catalunya 2012-2020; en l’àmbit del suport a les empreses –Programa d’acords 
voluntaris per a la reducció d’emissions-; elaborant eines de càlcul i instruments 
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de suport a empreses i organitzacions; incidint en l’avaluació ambiental 
estratègica de plans i programes per reduir preventivament les emissions, etc.  

El marc del problema del canvi climàtic és global però, en canvi, els impactes i 
les eventuals accions d’adaptació són diferents per a cada territori. 

De les conclusions (que poden afectar la zona estudiada) de la diagnosi 
presentada a l’Estratègia Catalana Contra el Canvi Climàtic se'n desprèn: 

Augment significatiu i robust de la temperatura, del nombre de mesos càlids 
i secs o molt secs i disminució dels mesos freds.  
Les tendències projectades en precipitació no són tan robustes, però es 
projecta una reducció mitjana de l’aportació de cabal als nostres rius que a 
llarg termini (2071-2100) podria arribar a ser entre el 16 al 34%. 
Disminució de la velocitat del vent amb un major rang de variabilitat.  
Tendència estadísticament significativa, a totes les fondàries, de l’augment 
de la temperatura de l’aigua del mar observada des de 1973 (l’Estartit).  
Pel que fa als territoris de Catalunya més vulnerables als impactes del canvi 
climàtic, la diagnosi apunta que el Pirineu i el litoral, i dins aquest àmbit 
especialment el delta de l’Ebre, són les àrees geogràfiques que presenten 
una major vulnerabilitat. 

D’altra banda s’ha consultat el document elaborat per l’OCCC “Anàlisi del grau 
de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi 
climàtic” de setembre de 2016 i la cartografia associada. El document 
s’estructura en 3 parts diferenciades: 

Matriu d’impactes, riscos i àmbits afectats. 
Taula resum dels indicadors enfocats a l’impacte climàtic “increment de la 
temperatura”. 
Taula amb un indicador enfocat a l’impacte climàtic “sequera”. 

Pel que fa a la Descripció dels indicadors el document de l’OCCC consta de 4 
parts diferenciades: 

Indicadors d’exposició (3 indicadors). 
Indicadors de sensibilitat (15 indicadors). 
Indicadors de capacitat adaptativa (12 indicadors). 
Indicadors de vulnerabilitat (18 indicadors).  

L’apartat dels indicadors de vulnerabilitat conté les fitxes de càlcul de 
cadascun dels indicadors de vulnerabilitat entesa d’acord amb la següent 
fórmula: . També hi 
consta el mapa resultant de l’anàlisi que mostra amb un gradient de colors 
vermell (molt vulnerable), groc (vulnerable) i verd (poc vulnerable) la 
vulnerabilitat dels diferents municipis catalans al risc analitzat. En una escala 
del 0 al 10 (0 = poc vulnerable i 10 = molt vulnerable). 

S’han repassat tots els indicadors de vulnerabilitat plantejats al document per 
a l’àmbit del T.M. de Barcelona i els resultats mostren una vulnerabilitat 
mitja de 4,44 al municipi (en una escala de 0 a 10). 



 

REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 23 

 

Els valors més elevats de vulnerabilitat que tenen caràcter estratègic a la 
ubicació concreta del PEI objecte del present IA, són els relacionats amb: 

Risc d’incendi en el camp de la mobilitat i les infraestructures, menor 
disponibilitat d’aigua, fenomen d’illa de calor, impactes sobre el turisme, major 
demanda d’aigua en el camp de l’urbanisme i l’habitatge.  

Tot plegat es pot veure amb detall a la següent taula: 

Taula 6: Resultat del càlcul dels indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic a Barcelona. Font: 
OCCC. 

Indicador Vulnerabilitat a 
Barcelona 

Increment de les necessitats de reg en l’Agricultura i ramaderia (AGR01) 4 
Major risc d’incendi en el sector agrari (AGR02) 6 
Canvis en els cultius (AGR03) 2 
Major risc d'incendi per a la biodiversitat (BIO01) 6 
Canvis en el patró de la demanda turística en la gestió de l’aigua (AIG01) 5 
Disminució de la disponibilitat d'aigua en la gestió de l’aigua (AIG02) 6 
Major risc d'incendi en l'àmbit de la gestió forestal (FOR01) 4 
Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (impacte 
climàtic: increment de la temperatura) (FOR02) 3 

Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (impacte 
climàtic: sequera) (FOR03) 3 

Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit de la indústria, els 
serveis i el comerç (IND01) 3 

Risc d'incendi en la mobilitat i infraestructures de transport (MOB01) 6 
Increment de la mortalitat associada a la calor (SAL01) 4 
Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d’illa de calor) 
sobre la salut (SAL02) 5 

Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit del sector energètic 
(ENE01) 1 

Canvis en el patró de demanda turística en el turisme (TUR01) 7 
Major risc d’incendi que afecti al sector turístic (TUR02) 4 
Empitjorament del confort climàtic en l'àmbit d'urbanisme i habitatge (URB01) 5 
Increment de les necessitats de reg sobre l’urbanisme i l’habitatge (URB02) 6 
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3 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE LA 
PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

Tal com s’ha descrit a l’apartat 2.1 del present IA, El PEI fa referència al solar 
situat al carrer Viriat 37-39 del barri de Sants. El solar té una superfície de 965 
m2, el PEI no disposa d’espais lliures. 

L’edifici destinat a residència universitària es planteja en planta baixa més 14 
plantes sobre rasant i dues plantes soterrani. El sostre edificable previst pel PEI 
és de 14.475 m2, el que ja es determina al planejament general vigent.  

L’àmbit es situa en una zona urbana altament consolidada. Amb presència 
d’equipaments i infraestructures de transport públic. El PGM preveu superfícies 
grans d’espais lliures al voltant de l’àmbit, especialment a la seva façana sud.  

Il·lustració 13: Simulació de l’edifici de residència universitària. Font: Equip redactor.  
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Actualment l’edifici objecte del PEI ja es troba en la seva fase de construcció, 
ja que tal com es comenta a la memòria del PEI:  

Davant la clara necessitat d’augmentar la demanda de places en residències 
universitàries i trobant-se en fase de construcció l’edifici del carrer Viriat 37-
39 de Barcelona, TSHCE SANTS, S.L preveu incrementar el nombre de places 
en aquest centre residencial universitari en 22, passant així de les 350 
places inicialment previstes, i per a les que s’ha obtingut la 
corresponent llicència, a 372 places, sent aquest l’objecte del present 
Pla Especial Integral. 

Els elements ambientals que d’acord amb l’àmbit i l’abast del PEI tenen un 
caràcter estratègic, és a dir, són significatius, són els que s’han presentat al 
punt 2.3 d’aquest document. A causa de l’emplaçament del PEI, en sòl urbà 
consolidat, no es preveuen afectacions a espais d’interès natural, ni sobre 
elements de la matriu biofísica. Els principals efectes sobre el medi ambient en 
els quals té incidència el PEI són principalment sobre la qualitat de l’aire, el 
consum dels recursos naturals, el paisatge urbà i el canvi climàtic. 

Pel que fa la qualitat de l’aire, es considera que les emissions derivades de la 
mobilitat generada queden limitades per unes estimacions de repartiment 
modal dels nous viatges amb molt de pes del transport no motoritzat. Això es 
coherent amb el fet que es disposa d’una bona oferta de transport públic a la 
zona estudiada que es troba molt a prop de l’estació de Sants de Barcelona.  

D’altra banda també es preveu un augment de les emissions derivades dels 
consums de l’activitat de residència. En aquest sentit el PEI incorpora mesures 
per a minimitzar aquests consums. El detall d’aquestes mesures incorporades 
al PEI es presentarà a l’apart 5 d’aquest document i, en síntesi, són:  

Producció de calor i fred amb planta refredadora de quatre cicles. 
Producció de l’aigua calenta sanitària per recuperació de calor i per sistema 
de bomba de calor. 
Regulació de la climatització amb vàlvules de dues vies. 
Enllumenat LED amb sistemes de detecció de presencia. 
Ventilació amb recuperadors de alta eficiència. 
Monitoratge de consums. 
Objectius de qualificació energètica.  
Producció fotovoltaica. 

Per a reforçar aquestes mesures del PEI se’n proposen d’addicionals a l’apartat 
6 d’aquest document. Les mesures proposades inclouen tant mesures de millora 
de l’eficiència energètica com mesures d’estalvi d’aigua.  
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4 AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
El present apartat pretén sintetitzar aquells vectors ambientals sobre els quals 
les propostes del PEI podran tenir una incidència positiva o negativa que pugui 
ser considerada significativa atenent a les dades analitzades en els apartats 
precedents. 

Per tal d’avaluar cada un dels efectes, s’han agrupat en funció del vector al que 
afecten i per a cada un d’ells s’assenyalen, en primer lloc, aquells que es 
considera que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. Per tal 
de concretar l’avaluació d’aquest efecte significatiu es detalla a partir del símbol 
utilitzat si aquest impacte és en sentit positiu (+) o negatiu (×). S’indica també 
el tipus d’impacte d’acord amb la següent terminologia: 

COMPATIBLE: la recuperació del medi es preveu immediata un cop finalitzades 
les activitats, per tant no caldrà adoptar mesures correctores.  

MODERAT: la recuperació del medi ambient no requereix mesures preventives 
o correctores intensives, i en el qual la consecució de les condicions ambientals 
inicials requereix d’un cert temps. 

SEVER: la recuperació de les condicions del medi exigeix adoptar mesures 
preventives o correctores, amb tot, fins i tot amb aquestes mesures, la 
recuperació requereix d’un període de temps dilatat.  

CRÍTIC: la magnitud de l’efecte és superior al llindar acceptable. Es produeix 
una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense 
possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures protectores o 
correctores. 

Taula 7: Determinació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient. Font: ACC 2018. 
Impacte Significatiu Observacions 

Geologia, litologia i edafologia 
Impermeabilització 

dels terrenys × Afectacions puntuals i localitzades. COMPATIBLE. Cal tenir en 
compte que el desenvolupament del PEI no agreujarà la situació 
actual ja que la zona ja es trobava asfaltada abans de començar 
les obres. Es  

Compactació del 
terreny × 

Orografia i geomorfologia 
Moviments de terres i 
modificació del terreny × Afeccions puntuals i localitzades. COMPATIBLE. Es tracta d'un 

terreny planer i no es preveuen moviments de terres importants 
ni modificacions del relleu destacables, més enllà de les 
necessàries per a l'adequació del terrenys per la implantació de 
l'edifici previst.  

Modificació del relleu × 

Cicle de l’aigua 
Alteració de les aigües 

superficials 
 El PEI no afecta l'escorrentia superficial. COMPATIBLE.  

Afectació sobre la 
qualitat de les aigües 

superficials i 
subterrànies 

× 

El desenvolupament de l'activitat prevista no ha de tenir 
impactes sobre la qualitat de les aigües perquè es situa en una 
zona urbana altament consolidada i es preveu la connexió amb 
la xarxa de clavegueram existent. COMPATIBLE. D'altra banda 
s'han proposat mesures per evitar vessaments accidentals 
durant la fase d'obres. 

Consum d'aigua × 

Una activitat de l’envergadura de la prevista comportarà un 
augment del consum d'aigua. MODERAT. Tot i que no es 
preveuen usos que comportin un consum intensiu d'aquest 
recurs. De totes maneres s'han previst mesures de minimització 
del consum d'aigua. 
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Qualitat atmosfèrica 

Emissions de 
contaminants derivades 
de la mobilitat generada 

× 

Tot i que es preveu un augment de la mobilitat respecte a la 
situació actual, es considera un impacte baix i COMPATIBLE, 
sobretot si tenim en compte: (1) no es preveuen usos 
altament generadors de mobilitat; (2) Gran part de la 
mobilitat podrà ser assumida per mitjans no motoritzats 
considerant que l'àmbit del PEI es situa en una zona amb 
molt bona oferta de transport públic i que a més es troba en 
una zona central de la ciutat. 

Qualitat acústica 

Contaminació acústica × 

La ubicació de la residència, d'acord amb els usos previstos 
al PEI, és compatible amb la zona de sensibilitat acústica en 
que es situa. No es preveu un augment del soroll derivat de 
la seva activitat. COMPATIBLE. A més s'ha definit una 
mesura (acotació horària per a l'ús de la coberta de la planta 
cinquena) per evitar empitjorar la situació acústica actual. 

Contaminació lluminosa 

Efectes sobre la 
contaminació lluminosa + 

Si s’adopten les recomanacions establertes en aquest 
document pel que fa les instal·lacions d’enllumenat exterior 
es millorarà la situació actual. COMPATIBLE 

Exposició a camps electromagnètics 
Vegetació 
Fauna 
Paisatge 

Efectes sobre la qualitat 
del paisatge + 

No es preveuen, tenint en compte el context en que 
s'emmarca el PEI, afectacions importants sobre el paisatge 
urbà. De totes maneres s'han recollit a l'apartat de mesures 
la necessitat d'inclusió de criteris paisatgístics, plantejats a 
l’apartat de mesures ambientals d’aquest document. 
COMPATIBLE 

Energia 

Augment del consum 
energètic × 

L'activitat de residencia universitària en un edifici de 14 
plantes comportarà un augment significatiu del consum 
energètic. MODERAT. Per aquest motiu el PEI incorpora un 
seguit de mesures per a minimitzar la demanda energètica 
i altres mesures per facilitar la producció d’energia al mateix 
edifici. Addicionalment s'ha proposat en aquest document 
altres mesures de reducció de les necessitats de consum 
energètica l'edifici. 

Patrimoni cultural 
Planejament 
Incompatibilitats o 
incoherències amb 
prescripcions establertes 
en  altres instruments 
d’ordenació 

+ Les propostes són coherents amb el planejament general i 
territorial vigent. COMPATIBLE 
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5 MESURES AMBIENTALS PROPOSADES 
Es detallen en aquest apartat les mesures ambientals que caldrà tenir en 
compte i aplicar en el moment de desenvolupar les actuacions i obres 
necessàries per a desenvolupar les previsions del PEI: 

Taula 8: Proposta de mesures ambientals pel PEI. Font: ACC 2018. 
Factor ambiental Mesures ambientals 

CICLE DE L’AIGUA 

S’ha estudiat la possibilitat d’implantar sistemes d’aprofitament 
de les aigües pluvials, però aquest extrem s’ha descartat tenint 
en compte l’avançat estat de construcció de l’edifici.  
 

Cal en aquest punt destacar que s’ha estudiat la possibilitat 
d’establir mesures d’aprofitament d’aigües grises però s’han 
descartat atenen als següents argument:  
 

(1) seria una mesura tècnicament complicada d’establir en un 
edifici amb espais limitats, sense possibilitat d’ampliació i que 
actualment ja està en fase final de construcció.  
(2) Tenint en compte que l’edifici ja està en fase final de 
construcció i aquesta mesura no hi és contemplada els costos 
econòmics d’una actuació de recuperació d’aigües grises, ja de 
per si costosa, seria en aquest cas encara més cara d’implantar.  
(3) Es proposen altres mesures (mecanismes estalviadors, etc. 
per compensar la no adopció de mesures de reutilització de les 
aigües grises.  

Disseny de les instal·lacions per tal de garantir i facilitar el 
posterior manteniment, tenint en compte la registrabilitat i 
l’accessibilitat als serveis.  

Preveure la implantació de dispositius per economitzar el consum 
d’aigua en aixetes i dutxes dels edificis (cabal < 12 l/min i >9 
l/min, pressió dinàmica d’ús > 1bar) i mecanismes de doble 
descàrrega o descàrrega interrompible en cisternes de vàters. 

Pel que fa al reg en les zones enjardinades (terrassa de la planta 
cinquena), s’aconsella utilitzar sistemes de reg eficients (goteig, 
microaspiració), programables i ajustant la programació a les 
demandes hídriques reals del sòl i de les espècies existents. 

El projecte bàsic (PB) de l'edifici ha de contemplar l’adopció dels 
criteris relatius a l’aigua, contemplats al Decret 21/2006 de 
criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificació així com el Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE). 

ATMOSFERA 

CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA 

Mantenir els objectius de qualitat acústica preexistents, d’acord 
amb la qualificació del sòl de l’entorn i els usos que s’hi 
desenvolupen. D’acord amb la legislació vigent (Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n’adapten els annexos). 
En cas que a la coberta de la planta cinquena es prevegi establir 
espais d’oci a la terrassa aquests hauran de fer-se en horaris 
acotats o altres mesures que evitin empitjorar la situació acústica 
de l’entorn. 

El PB ha de contemplar l’adopció dels criteris relatius al soroll, 
contemplats al Decret 21/2006 de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en edificació. 

CONTAMINACIÓ 
LUMÍNICA 

Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions 
que estableix el Decret 190/2015 (Zona E3). Veure taula que 
figura en l’apartat 2.3.3 del present informe ambiental.  

MOBILITAT 
GENERADA 

Aplicar les propostes establertes a l'estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada que acompanya el PEI: (1) Instal·lació de 
places de cotxe amb recàrrega de vehicle elèctric. (2) Instal·lació 
de barra tipus U-invertida d'aparcament per a bicicletes.  
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Garantir la possibilitat de l’enjardinament de la terrassa de la 
planta cinquena per facilitar que es pugui utilitzar la vegetació 
com a controlador ambiental passiu. Amb espècies autòctones i 
de baix requeriment hídric. Es considera que la terrassa pot 
combinar l’ús de coberta verda amb altres usos dels residents, es 
proposen però els següents criteris: 

- Es prioritzarà situar les zones no accessibles als 
contorns de la terrassa. 

- A les zones no accessibles es prioritzarà l’establiment 
d’una coberta verda tipus prat mediterrani amb espècies 
herbàcies i arbustives autòctones i de baix requeriment 
hídric.  

- A les zones de concurrència dels residents s’hi 
implantarà vegetació autòctona de baix requeriment 
hídric. 

Cal esmentar aquí que no es proposa establir una coberta verda 
a la coberta de l’edifici perquè en aquella zona es preveu la 
instal·lació dels panells fotovoltaics i no hi ha més espai 
disponible.  

Preveure proteccions solars, en obertures envidrades per evitar 
la insolació estival (tipus enfosquidors).  

Considerar que si es preveu la instal·lació de rentavaixelles i 
rentadores, aquests hauran de disposar d’una presa d’aigua 
calenta i d’una de freda. 
Evitar la utilització de materials generadors d'impactes ambiental 
en el seu cicle de vida. Convé emprar: pintures, vernissos i olis 
sense dissolvents; fustes amb certificat d'origen no provinents de 
boscos tropicals; elements naturals com el suro, el guix, el 
cautxú, les ceràmiques, etc; prioritzar la utilització de materials 
valoritzables o de reutilització i/o reciclatge senzill.   

Implantar façana ventilada.  

PAISATGE 
Caldrà donar compliment a les determinacions de la Ordenança 
municipal dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona  
(1999 -actualitzada el 2014). 

CANVI CLIMÀTIC 

El planejament haurà de tenir en compte els potencials fenòmens 
derivats del canvi climàtic (augment de temperatures i episodis 
de calor, augment de freqüència i intensitat de fenòmens 
torrencials o augment de períodes de sequera) en relació als usos 
que es desenvolupin per tal de dimensionar els sistemes 
d’abastament d’aigua i energia necessaris pel seu funcionament. 

Es proposen també un seguit de mesures ambientals a aplicar en la fase d’obres 
de l’edifici.  

Taula 9: Proposta de mesures ambientals en fase d’obres. Font: ACC 2018. 
Factor ambiental  Mesures ambientals en fase d'obres 

CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICA 

La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE 
i ITV per tal d’assegurar que les emissions de gasos de combustió i la 
generació de soroll es troba dintre dels límits permesos. 

Sempre que els camions surtin del sector, cobrir amb lones la caixa dels 
camions de transport de terres per reduir l’emissió de partícules. 

Revisar periòdicament els motors i els tubs d'escapament de la maquinària i 
els vehicles d'obra.  

Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules en les operacions de 
càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials generadors de pols amb 
camions o maquinària en apilaments, tolves i similars. 

Ubicar el parc de maquinària allunyat de les zones on hi hagi residències. 

L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 
20:00-22:00, segons determinin les ordenances municipals corresponents. 
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Caldrà emmagatzemar els materials generadors de pols a sotavent i d'acord 
amb les determinacions de la "GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA 
PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA EN LES OBRES DELS 
MUNICIPIS METROPOLITANS" -  AMB 2016.  

RESIDUS 

Establir una zona d’emmagatzematge i gestió de residus durant les obres, 
correctament etiquetada. En aquesta zona diferenciar els residus especials i 
els no especials. Els primers han d’estar sobre zona pavimentada i sota cobert, 
degudament etiquetats i indicant la data d’inici d’emmagatzematge. Si es 
tracta de residus especials líquids han de disposar de cubeta retenció.  

No es durà a terme el manteniment i reparació de maquinària dins els àmbits 
d’obra. Aquesta s’haurà de reparar al taller.  
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6 MESURES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
INCORPORADES AL PEI 

El PEI, tal com és requerit a l’article 10.2 del PEUAT, citat més amunt en aquest 
document, recull al punt 3.6 de la memòria del pla les mesures de sostenibilitat 
ambiental, energètiques i acústiques, les quals han estat recollides també per 
la normativa del PEI, per tant, d’obligat compliment.   

Cal destacar que l’objectiu energètic que el PEI objecte del present IA pretén 
assolir un edifici de mínim consum amb els següents objectius de qualificació 
energètica:  

Qualificació energètica de l’edifici en emissions: La qualificació energètica 
de l’edifici en emissions tindrà un indicador global de “A”.  
Qualificació energètica de l’edifici en consum d’energia primària no 
renovable: El consum d’energia primària no renovable tindrà un indicador 
global de “A”.  
Qualificació parcial de la demanda energètica de calefacció i refrigeració: 

- La qualificació energètica de l’edifici en demanda energètica de 
refrigeració serà com a mínim de “B”.  

- La qualificació energètica de l’edifici en demanda energètica de 
calefacció serà com a mínim de “B”. Si no es pot assolir aquest valor per 
qüestions constructives, l’operador de l’edifici es compromet 
explícitament a procedir a l’anàlisi i estudi de les possibles solucions per 
tal d’implementar accions correctives destinades a la millora de 
l’eficiència energètica den l’àmbit de la totalitat de l’edifici en la fase 
d’explotació, tot això en base a la informació i dades que es recullin a 
partir del comportament energètic propi de l’edifici.  

De forma resumida es presenten a la següent taula aquestes mesures:  

Taula 10: Mesures de sostenibilitat ambiental incloses al PEI. Font: PEI. 
Mesures Descripció 

SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL 

Producció de calor i 
fred amb planta 
refredadora de 
quatre cicles 

Sempre que a la instal·lació es produeixi una demanda 
simultània de fred (per refrigeració) i de calor  (per 
calefacció o per producció de aigua calenta sanitària), la 
totalitat del consum coincident el proporcionarà la planta 
refredadora de forma totalment gratuïta.  

Producció de l’aigua 
calenta sanitària per 
recuperació de calor 
i per sistema de 
bomba de calor 

La producció de ACS del centre residencial universitari 
es farà en dues fases; una primera fase fins a 45ºC i una 
segona fase fins a 60ºC. La primera fase d’escalfament 
fins a 45ºC es farà per dos mètodes: (1) De forma 
gratuïta, aprofitant el calor residual de la refrigeració 
quan hi hagi demanda de refrigeració. (2) - Per el 
sistema de bomba de calor, quan no hi hagi demanda de 
refrigeració. Amb el sistema de bomba de calor, 
s’obtenen fins a 2,8 Kw de calor per cada Kw consumit. 
La segona fase d’escalfament fins a 60ºC es farà 
utilitzant una bomba de calor d’alta temperatura. Amb 
el sistema de bomba de calor d’ alta temperatura 
s’obtenen 2,6 Kw de calor per cada Kw consumit. 

Regulació de la 
climatització amb 
vàlvules de dues 
vies. 

El sistema de vàlvules de dues vies permet enviar a cada 
climatitzador únicament el cabal d’aigua que necessita 
en cada moment per la càrrega frigorífica o calorífica que 
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té que compensar. Amb el sistema de dues vies es pot 
reduir el consum de les bombes de clima en un 40%. 

Enllumenat LED 
amb sistemes de 
detecció de 
presencia 

La totalitat de les llumeneres de la instal·lació seran de 
tecnologia LED, amb detectors de presència a les zones 
comunes. Aquest tipus de llumeneres proporcionen una 
reducció del consum del 38% respecte a les que fins ara 
eren denominades com llumeneres de “baix consum” 

Ventilació amb 
recuperadors de 
alta eficiència 

L’edifici disposarà de un sistema de ventilació forçada 
que proporcionarà els cabals de renovació d’aire que fixa 
el RITE en la seva instrucció tècnica complementaria 
ITE02. Les unitats de tractament d’aire que faran la 
renovació d’aire de l’edifici disposaran de recuperador 
de calor del tipus entàlpic, que proporcionen recuperació 
de calor (fred a l’ estiu i calor a l’ hivern) i recuperació 
d’ humitat. Els recuperadors tindran un rendiment del 
75%. Els cabals d’aire de renovació de les sales es 
correspondran amb una categoria IDA 2 (aire de bona 
qualitat) amb un cabal de renovació per persona de 12,5 
dm3/s (45 m3/h). 

SOSTENIBIITAT 
AMBIENTAL 

Monitoratge de 
consums 

El edifici tindrà un sistema de gestió que permetrà 
monitoritzar els consums principals del centre: Consum 
elèctric, consum producció aigua calenta sanitària, 
Consum producció aigua calenta i freda per refrigeració, 
consum d’aigua de xarxa, consum de gas natural. 

Gestió de residus 

El centre disposarà d’un espai adequat per l’ 
emmagatzematge de residus. La cambra de residus 
complirà amb els requeriments de ventilació i salubritat 
que estableix la circular interna 093/2013. Per evitar el 
vessament de greixos i olis a la xarxa municipal de 
clavegueram, s’instal·larà un separador de greixos a la 
recollida d’aigües residuals de la cuina 

EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA 

Objectius de 
qualificació 
energètica 

Qualificació energètica de l’edifici en emissions “A”. 
Qualificació energètica de l’edifici en consum d’energia 
primària no renovable “A”. 
Qualificació energètica de l’edifici en demanda 
energètica de refrigeració “B”. 
Qualificació energètica de l’edifici en demanda 
energètica de calefacció “B” amb mesures addicionals en 
el cas que no s’assoleixin per qüestions constructives.  

Producció 
fotovoltaica 

S’ha previst instal·lar un total de 39 panells de 60 
cèl·lules que produiran cadascuna 275 Wp, per una 
potencia instal·lada de 10,73 Kw. Aquesta instal·lació 
anirà situada a la zona de la coberta ocupant tot l’espai. 
L’edifici manca de més superfície d’assolellament per a 
la captació solar i, per tant, la instal·lació d’un major 
nombre de panells fotovoltaics s’ha de buscar a la pròpia 
coberta. En aquest sentit, el PEI annexa el plànol O.02 
d’ordenació de les plaques fotovoltaiques en coberta, 
marcant els criteris que aquesta haurà de complir, sense 
sobrepassar el perfil regulador dels 55 m.   
Compromís del promotor d’analitzar una solució tècnica 
innovadora i d’integració arquitectònica, diferint la seva 
valoració a la fase d’atorgament de llicència d’obres i a 
tenor del pertinent informe de l’òrgan competent.  

MESURES 
ACÚSTIQUES 

Reducció de soroll 
generat per equips a 
la planta coberta 

Les plantes refredadores d’aigua del sistema de 
climatització, seran especialment dissenyades per la 
seva instal·lació a l’exterior i seran de la categoria “low 
noise”, de baixa emissió acústica per garantir que no 
representin molèsties per als veïns. El generador 
d’emergència, que s’instal·larà a la planta coberta serà 
de tipus insonoritzat i anirà instal·lat dins d’una carcassa  
acústica. Com que es considera que la insonorització que 
proporciona la carcassa del fabricant pot ser insuficient, 
s’ha previst un apantallament acústic al voltant del 
generador.  
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7 CONCLUSIONS 
En aquest document s’han identificat els principals requeriments ambientals de 
l’àmbit territorial on s’ubica el Pla Espacial Integral d’un Centre Universitari a 
Barcelona: Moviments de terres, cicle de l’aigua, ambient atmosfèric, espais 
lliures i canvi climàtic. S’han analitzat també les propostes del PEI en relació 
als citats requeriments ambientals. L’ordenació i la proposta de 
desenvolupament del PEI ha tingut en compte els elements ambientals de 
rellevància d’acord amb l’abast i la ubicació del Pla. 

Es considera que el PEI és ambientalment compatible amb el seu entorn sempre 
que es desenvolupin les mesures ambientals previstes pel PEI i les mesures 
ambientals proposades en el present Informe Ambiental. 

El PEI contempla mesures de minimització de l’impacte sobre el consum de 
recursos: Producció de calor i fred amb planta refredadora de quatre cicles; 
Producció de l’aigua calenta sanitària per recuperació de calor i per sistema de 
bomba de calor; Regulació de la climatització amb vàlvules de dues vies; 
Enllumenat LED amb sistemes de detecció de presencia; Ventilació amb 
recuperadors de alta eficiència; Monitoratge de consums, Objectius de 
qualificació energètica i Producció fotovoltaica, les quals han estat incorporades 
a la normativa del PEI, per tant, d’obligat compliment.  

Addicionalment s’han proposat mesures per a millorar l’adequació ambiental 
del Pla. Aquestes mesures inclouen, en síntesi: 

Disminució de l’impacte sobre el cicle de l’aigua: mesures d’estalvi d’aigua. 
Mesures de millora de l’eficiència energètica i d’adaptació i mitigació del 
canvi climàtic: Mesures de minimització de l’impacte acústic, lumínic i 
derivat de la mobilitat generada. 

D’altra banda també s’han recollit en el present IA diverses mesures de 
minimització de l’impacte ambiental en fase d’obres. 

Es considera que el desenvolupament de les previsions del PEI objecte del 
present document és compatible amb els principals valors i requeriments 
ambientals d’acord amb la ubicació i l’abast del pla. 
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VI. AVANTPROJECTE VINCULANT. 
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ANNEXO  I 

 

 ACTA DE LA COMISSIÓ D’ARQUITECTURA DE 18 DE MAIG DE 2016 

  



 
 
Gerència Adjunta d’Urbanisme 
Gerència d’Ecologia Urbana 

 

ACTA COMISSIÓ D’ARQUITECTURA 
 
Residència d’Estudiants al carrer Viriat 37 
Arquitecte: Albert Blanch 
Promotor: Knightsbridge Student Housing LTD 

 
Sessió núm: 05/2016 
Av. Diagonal, 240 planta 4 – Sala Martorell 
Data: 18/05/16   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relació de membres convocats  Assistència 

Nom i Cognom Càrrec Entitat Si No 
Aurora López Gerent Adjunta d’Urbanisme Gerència Ecologia Urbana x  
Diana Vovelle Cap de Departament de Llicències d´Obres Gerència Ecologia Urbana x  
Amelia Mateos Directora de la DS de Planejament Gerència Ecologia Urbana x  
Mª Luisa Aguado Cap del Departament de Patrimoni 

Arquitectònic Històric i Artístic 
Gerència Ecologia Urbana  x 

Carles Casamor Cap del Departament de Projectes Urbans Gerència Ecologia Urbana  x 
Ariadna Miquel Cap del Departament de Prospectiva Gerència Ecologia Urbana x  
Carme Ribas Arquitecta   x 
Josep Bohigas Gerent  Barcelona Regional x  
Ignasi de Moner Director Tècnic de Gestió de Projectes BIMSA x  
Miguel Angel Valdueza DS Llicències i Espai Públic  Districte de Sants x  
Montse Domínguez Arquitecta de la DS Projectes Gerència Ecologia Urbana x  
Albert Blanch Arquitecte redactor  x  
Miguel Muñoz Promotor Knightsbrige   

RESUM D’INTERVENCIONS 

Explicació del projecte: 

El projecte consisteix en una residència d’estudiants tipus col·legi major i és fruit d’un concurs convocat per la 
UAB i l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 
Gerència Adjunta d’Urbanisme 
Gerència d’Ecologia Urbana 

 

El projecte està ubicat en un solar de propietat municipal amb forma trapezoïdal, molt proper a l’estació de 
Sants, en un entorn urbà consolidat però de gran transformació en el futur. 

Es proposa un edifici en forma de pinça que es plega sobre sí mateix generant una escletxa vertical i un pati 
interior. La façana que dona a la plaça de Sants presenta una doble tonalitat que accentua la vertical amb la 
voluntat de mostrar la seva esveltesa. 

El planejament determina una superfície de parcel·la de 965 m2 però per tal de respectar les distàncies entre 
façanes la ocupació en planta s’ha vist reduïda a 900 m2.La volumetria té alçades de PB+5 i PB+12 i les 
habitacions es distribueixen segons un pati central. 

Es planteja l’accés principal a l’edifici per la cantonada entre els carrers Enric Bargés i Puiggari i l’accés a 
l’aparcament per el carrer Viriat. 

 

Comentaris per part dels membres de la comissió: 

La comissió exposa que quan va ser adjudicat el concurs es va decidir que havia de passar per la Comissió 
d’Arquitectura donat per la seva ubicació es tracta d’una volumetria molt present a la ciutat i amb una situació 
molt propera a la estació de Sants. 

La documentació que es presenta a la comissió és la corresponent al concurs i no la presentada per obtenir la 
llicència cosa que provoca dificultats en la valoració del projecte per part dels membres de la comissió. 

La comissió considera que hi ha un esforç ben resolt en la façana principal per mostrar-se esvelta però quan 
l’edifici gira entre les plantes 5 i 12 la façana té un caràcter poc definit. Es tracta d’una torre i totes les façanes 
són igual d’importants i presents per la ciutat. Per això demana una definició més acurada del caràcter de la 
façana posterior. 

Els membres de la comissió entenen que el caràcter d’una residència d’estudiants pot ser més domèstic que el 
d’un hotel i en aquest sentit demanen un esforç per tal l’edifici pugui mostrar més aquesta domesticitat tant en 
la façana com en els espais comuns de l’edifici. Un exemple seria la terrassa de la planta 5 que no està associada 
a cap activitat i es  proposa si es podria perdre alguna habitació per dotar d’ús aquesta terrassa o si més no algun 
espai destinat a guardar el possible mobiliari. 

L’accés a l’aparcament està plantejat al costat d’una parcel·la ara destinada a aparcament però que en un futur 
serà una  zona verda i el carrer Viriat té molta intensitat d’autobusos. En aquest sentit recomana la reubicació de 
la rampa d’accés al pàrquing al carrer Enric Bargés  per tal que la rampa no sigui una barrera respecte la zona 
verda i així la façana de l’edifici es pugui beneficiar d’aquesta relació. 

Per tot això, la Comissió en aquest informe demana que el projecte s’ajusti en el sentit de les observacions 
fetes. Aquest informe no exclou el compliment de la normativa urbanística vigent d’aplicació en aquest 
projecte. 

 

ANNEX 

S’adjunta com a document annex la informació facilitada per Albert Blanch, arquitecte. 



Pla Especial Integral Centre Residencial Universitari 
Carrer Viriat núm. 37-39 BARCELONA 

24 
 

ANNEXO  II 

 

 DECRET DE CONCESSIÓ DELA LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS  

 

 

 







Pla Especial Integral Centre Residencial Universitari 
Carrer Viriat núm. 37-39 BARCELONA 

25 
 

ANNEXO  III 

 

 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA LLICÈNCIA CONCEDIDA 
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