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1.   OBJECTE I ABAST 

 

L’objectiu del present document és l’estudi del medi corresponent a la zona on es planteja realitzar el 
present Projecte Executiu, identificar i avaluar els principals aspectes ambientals afectats per les 
actuacions sobre aquest, així com descriure les mesures preventives i correctores per a la minimització 
dels efectes ambientals previstos. 

Aquest projecte d’urbanització de la Fase 1 d’implantació del tramvia per l'Avinguda Diagonal entre els 
carrers Girona i Castillejos consta de dos parts diferenciades: entre el carrer Girona i Passeig de Sant 
Joan es realitzen únicament les obres necessàries per a la implantació del tramvia però no es realitza la 
remodelació urbanística de l'Avinguda Diagonal, les quals es realitzaran a la Fase 2 d’implantació del 
tramvia entre Francesc Macià i Passeig de Sant Joan. 

Són per tant objecte d’aquest projecte les obres d’urbanització definitives de la Diagonal entre Passeig 
de Sant Joan i el carrer Castillejos i les obres d’adequació provisional entre Girona i Passeig de Sant 
Joan (el tram on es realitzaran les obres es senyala mitjançant un polígon vermell). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Ubicació de l’àmbit d’estudi, a l’Avinguda Diagonal de la ciutat de Barcelona (Catalunya). 

L’àmbit del projecte està format pel tram de l’Avinguda Diagonal entre Passeig de Sant Joan i el carrer 
Castillejos en tota l’amplada entre façanes incloent les placetes triangulars que resulten de la intersecció 
de la Diagonal amb l’entramat de l’Eixample. Entre el carrer Girona i Passeig de Sant Joan s’inclouen les 
actuacions necessàries per  a l’adaptació provisional de la urbanització per la implantació del tramvia en 
aquest tram. 

Per a realitzar la urbanització de l’Avinguda Diagonal es preveu l’aixecament de pràcticament la totalitat 
del traçat existent, exceptuant les 4 files d’arbres existents que es mantenen com element estructurador. 

La reurbanització de l’Avinguda Diagonal variarà depenent del tram a contemplar, considerant dos trams 
clarament diferenciats: tram entre Carrer Girona i Carrer Marina i tram entre Carrer Marina i Plaça de 
Glòries. 

El tram entre Girona i Marina mantindrà i donarà continuïtat a l’actuació d’ampliació de les voreres 
laterals realitzada entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia. En la calçada central s’habilitaran uns 
carrils per al pas del transport públic, de forma segregada de la resta d’usos per unes franges verdes, 
que alhora permetran la disposició d’andanes.  També s’ubica una plataforma bidireccional per al trànsit 
amb bicicleta de 3,8 m d’amplada al costat del tramvia. Els vials laterals donaran servei al vehicle privat 
amb dos carrils per sentit de circulació. Aquesta secció la podem veure a la figura següent: 

 

 

Figura 2.. Secció tipus de la Diagonal entre Girona i Marina 

 

Entre el carrer Sardenya i el carrer Consell de Cent es disposarà d’un tram de transició en què 
desapareixen les calçades laterals donant continuïtat als parcs de la Plaça de Pablo Neruda i a la Plaça 
de la Hispanitat. Els vehicles es desvien pels carrers Sardenya-Consell de Cent i Marina-Aragó. 

Al tram entre el carrer Marina i la plaça de les Glòries es mantindrà la configuració actual de passeig 
central, disposant el transport públic a banda i banda de la rambla a l’espai de la calçada actual. A la 
banda mar es deixarà un carril per al trànsit privat, eliminant la zona destinada a aparcaments i ampliant 
la vorera. A la banda muntanya es disposarà d’una plataforma compartida de 5 m per a la bicicleta i els 
vehicles d’accés als edificis (zona de trànsit pacificat). Aquesta reurbanització permetrà mantenir l’arbrat, 
afectant només als arbres situats a les marquesines de les parades del transport públic. La secció 
d’aquest tram és la següent: 
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Figura 3. Secció tipus de la Diagonal entre Marina i Glòries. 

 

2.   DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

 

El medi on es preveu realitzar les actuacions objecte del present Projecte Executiu presenta un important 
caràcter urbà, localitzat sobre un sistema d’infraestructura de mobilitat com és l’Avinguda Diagonal. 

 
Figura 4. Ortofoto de l’àmbit d’estudi. Font. ICGC. 

2.1.   ATMOSFERA 

2.1.1.   Qualitat de l’aire 

La ciutat de Barcelona es troba dins la Zona d’Especial Protecció de l’Ambient Atmosfèric, atenent que 
les concentracions de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i diòxid de nitrogen (NO2) en 
l’aire superen els límits permesos per la Unió Europea. Aquests límits són els que fixen les Directives 
96/62/CE, 99/30/CE i 00/69/CE, transposades a la legislació espanyola mitjançant el Reial Decret 
1073/2002, de 18 d’octubre i, al marc jurídic català, mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

El Decret 226/2006 va dividir el territori català en 15 zones de qualitat de l’aire. Barcelona es troba a la 
Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) 1. Bona part del conjunt de municipis que es troben en aquesta zona 
queden també englobats en el que es coneix com les “Zones de Protecció Especial de l’Ambient 
Atmosfèric”. En concret hi ha 40 municipis de protecció especial. En tots ells fou d’aplicació el Pla 
d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020 (aprovat per la Generalitat el setembre de 
2014). Per aquest pla, a partir de l’aplicació d’un seguit de mesures de prevenció i reducció d’emissions, 
s’han de poder restablir els nivells de qualitat de l’aire, quant a NO2 i PM10, als 40 municipis de la zona de 
protecció especial. Val a dir que els principals causants dels nivells d’aquests compostos en l’aire són, a 
la ciutat de Barcelona, el trànsit rodat i la indústria. Per tant, és en aquests sectors, però també en els 
sectors energètic, domèstic i de transport aeri i marítim, que es desenvolupen les mesures del Pla 
d’actuació. 

A continuació es mostra la informació editada per l’anterior departament en el document de “Implantació 
de la nova legislació europea sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire a Catalunya. Document 1: 
Delimitació de les zones de qualitat de l’aire” de l’any 2002, i de la informació de l’Anuari de 2016 de “La 
qualitat de l’aire a Catalunya” elaborat per la Secció d’Immissions de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 

 

 Condicions de dispersió 

Atenent a la localització geogràfica de la ZQA1, en una plana litoral situada entre mar i muntanya, la 
dispersió està principalment afectada pel règim de brises. 

 

 Emissions 

L’àmbit presenta nivells alts d’emissions difuses provinents del trànsit urbà i interurbà, i de les activitats 
domèstiques. La IMD de les principals vies interurbanes es caracteritza per ser superior a 20.000 
vehicles per dies en totes elles, amb trams amb IMD superior a 100.000 vehicles per dia. 

La ZQA 1 també presenta gran concentració d’àrees industrials (Zona Franca, Besòs, Baix Llobregat...). 
D’acord amb el catàleg d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera (CAPCA), a un 90% de 
municipis d’aquesta zona hi ha activitats industrials de tipus A o B, per la qual cosa una gran part del 
territori d’aquesta zona es pot veure afectada per les fonts de tipus industrial. 

 Activitats del grup A: Centrals tèrmiques de potència total instal·lada igual o superior a 50 MW, 
refineries de petroli, foneries d’acer i ferro de capacitat total igual o superior a 10 tones, 
producció i afinat de plom, fabricació de ciment, tractament i adobat de cuirs i pells, 
incineradores de residus urbans… 

Àmbit d’estudi 
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 Activitats del grup B: Centrals tèrmiques de potència total instal·lada inferior a 50 MW, 
pedreres, foneries d’acer i ferro de capacitat inferior a 10 tones, escorxadors, fabricació de 
ceràmica, forns crematoris... 

 

 
Figura 5. Mapa de Caracterització de les emissions de la Zona 1. Font: “Delimitació de zones de qualitat de l’aire” de 

la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) 

 

 Nivells d’immissió 

Les estacions actuals estan orientades al trànsit urbà. No es disposa de valors fiables de fons. 

 

 Estat de la qualitat de l’aire 

Dels 15 contaminats avaluats per la Xarxa de mesuraments que serveix per realitzar l’avaluació de la 
qualitat de l’aire a Catalunya (XVPCA) indica que per a la ZQA1: Àrea de Barcelona, dels 15 contaminats 
avaluats: metalls (els metalls inclouen arsènic (As), cadmi (Cd), níquel (Ni) i plom (Pb)), benzè, monòxid 
de carboni (CO), diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen (NO2), benzo(a)pirè (BaP), partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres (PM2,5), Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres (PM10), sulfur d’hidrogen (H2S), clor (Cl2), clorur d’hidrogen (HCl), ozó (O3), tots compleixen els 
objectius de qualitat de l’aire excepte pel que respecte al diòxid de nitrogen (NO2). 

 
Figura 6. Figura resum de l’avaluació de la qualitat de l’aire per a cada contaminant de la ZQA1. Font: La qualitat de 
l’aire a Catalunya – Anuari 2016. Secció d’Immissions de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

 

A la ZQA1 s’incompleix el valor límit anual per a la protecció de les persones de diòxid de nitrogen 
(establert en 40 µg/m3 sobre la mitjana anual) des de fa anys. En canvi, no es superen els valors límits 
horaris d’aquest contaminant. 

El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas que s’emet en determinat tipus de combustions (vehicles amb 
motor de combustió, centrals de generació d’energia elèctrica...). L’origen d’aquestes superacions, però, 
rau majoritàriament a les emissions del transport terrestre que utilitza combustibles fòssils (vehicles de 
dièsel i, en menys mesura, benzina). 

Els estudis epidemiològics mostren que una exposició prolongada a l’NO2 augmenta els símptomes de 
bronquitis en nens asmàtics. La reducció de la funció pulmonar també està relacionada amb els nivells 
d’NO2. 

Els nivells més elevats d’NO2 es mesuren a les grans ciutats i prop de grans vies de trànsit, que és on 
s’acumulen més emissions. La presència d’aquest contaminant es relaciona amb el fenomen del boirum 
(o smog) fotoquímic, que consisteix en episodis de contaminació que produeixen reducció de visibilitat i 
contaminants oxidants, gràcies en part a la presència de radiació solar. Aquest fenomen és habitual els 
dies en què la situació meteorològica és dominada per un patró anticiclònic a les grans ciutats de latituds 
baixes i mitjanes. També és l’origen d’altres contaminants com l’ozó troposfèric. 

La tendència de tota la sèrie de dades des del 1986 és de disminució lleugera. La tendència en els 
darrers anys és força estable, tot i que cada any hi ha variacions associades amb la meteorologia, així 
com amb els canvis en la mobilitat. 

 

 

 

ZQA 1 
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2.1.2.   Soroll 

L’annex A del 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 defineix com s’ha 
de tractar la qualitat acústica del territori i els mapes de capacitat. Concretament, a l’apartat 2 de l’annex 
s’estableixen els objectius de qualitat en funció de les zones de sensibilitat acústica. Els mapes de 
capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d’immissió d’acord amb 
les zones de sensibilitat acústica. Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl 
d’acord amb la taula següent. 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d’immissió en dB(A) 

 Ld(7 h – 21 h) Le(21 h - 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 

(A1) Espais d'interès natural i altres - - - 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o Infraestructures de transport existents 65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 
d’ús industrial 65 55 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 

(C1) Usos recreatius i d’espectacles  68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes 
generals d’infraestructures  de transport o altres 
equipaments públics 

- - - 

Ld , Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

Valors d’atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a 
habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A). 

Taula 1. Valors límit d’immissió per zones de sensibilitat acústica i usos del sòl dels mapes de capacitat acústica. 
Font: Annex A del Decret 176/2009, de 10 de novembre. 

 

D’acord a la taula anterior i tenint presents els usos del sòl en l’àmbit de projecte, es poden identificar els 
nivells sonors màxims permesos en període matí, tarda i nit. 

El mapa de capacitat acústica de Barcelona, a l’Avinguda Diagonal entre el Carrer Girona i la Plaça de 
les Glòries hi correspon una zona de sensibilitat acústica Baixa (Zona C). En concret, Zona C3, que 
correspon a àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures del transport o altres 
equipaments públics que els reclamin. 

En la zona C3 s’inclouen els espais afectats per la presència d’infraestructures de transport viari, 
ferroviari, marítim o aeri. Aquestes venen determinades i delimitades per l’Administració titular de la 
infraestructura. Comprenen el territori de l’entorn de l’infraestructura i es delimiten per la corba isòfona 
definida pels punts del territori on es mesuren els valors límits d’immissió corresponents a les zones de 
sensibilitat acústica on es situa la infraestructura. També s’inclouen les carreteres i línies ferroviàries que 
passen per l’interior del nucli urbà, així com els carrers amb trànsit intens, on es poden superar els 
objectius de qualitat d’una àrea A4 o B1. 

Encara que la zona no té objectius de qualitat acústica es prendran mesures per a generar el mínim 
soroll possible i evitar qualsevol soroll innecessari. 

Vegeu a continuació el mapa de capacitat acústica en l’àmbit d’estudi. 

 

 

Figura 7. Mapa de capacitat acústica de Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona. 

 

De la figura 6 es desprèn que, malgrat que l’Avinguda Diagonal objecte d’estudi es troba classificada en  
zona C3, no és així en el cas del carrer Castillejos (zona B2). En aquest carrer, en l’àmbit d’estudi, els 
límits de soroll d’immissió són menys permissius, establint per tant que les activitats de l’obra que es 
produeixin a prop d’aquest tram han de respectar els límits d’immissió estipulats a la taula 1; en horari 
diürn no es superaran els 65 dB (A), horari vespertí no se superin els 65 dB (A) i en horari nocturn el 
soroll en aquest tram del Carrer Cartagena no superi els 55 dB (A). Aquest  fet porta a proposar que 
durant l’execució de les obres es tendeixi a localitzar les activitats més sorolloses, sempre que sigui 
possible, en l’Avinguda Diagonal. 

També es disposa de dades sobre la situació acústica real de l’àmbit d’estudi en funció d’un índex de 
soroll, és a dir, dels mapes de soroll per als períodes matí, tarda i nit. Tot seguit es mostren els mapes de 
soroll disponibles per a l’àmbit d’estudi.  



 

 

CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX I TRAMBESÒS. IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA. 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ. FASE 1: PL. GLÒRIES – GIRONA. 

Sostenibilitat i medi ambient  

 

TRAMDIAG-PUFase1-Sostenibilitat_i_medi_ambient-Ed2 5 

 

 

Figura 8. Mapa de soroll en horari diürn en l’àmbit d’estudi entre C/ Girona i C/ Marina. Font. Ajuntament de 
Barcelona. 

 

 

Figura 9. Mapa de soroll en horari diürn en l’àmbit d’estudi entre C/Marina i Pl.Glòries. Font. Ajuntament de 
Barcelona. 

 

En horari diürn podem observar com en tot el tram de la Diagonal comprés entre la Carrer Girona i Carrer 
Marina presenta elevats nivells de soroll (70-75 dB(A)). En canvi, a partir del Carrer Marina el nivell de 
soroll baixa lleugerament i trobem valors de 65-70 dB(A), que es mantenen fins més enllà de la Plaça de 
les Glòries Catalanes. 

   

Figura 10. Mapa de soroll en horari vespertí en l’àmbit d’estudi entre Pl. Francesc Macià i C/ Marina. Font. 
Ajuntament de Barcelona. 

 

 

Figura 11. Mapa de soroll en horari vespertí en l’àmbit d’estudi entre C/Marina i Pl.Glòries. Font. Ajuntament de 
Barcelona. 

 

En horari vespertí succeeix exactament el mateix que en l’horari diürn, exceptuant el petit tram sud-est 
de Plaça de les Glòries, que baixa el seu nivell sonor en 5 dB(A). 
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Figura 12. Mapa de soroll en horari nocturn en l’àmbit d’estudi entre C/ Girona i C/ Marina. Font. Aj. de Barcelona. 

 

 

Figura 13. Mapa de soroll en horari nocturn en l’àmbit d’estudi entre C/Marina i Pl.Glòries. Font. Ajuntament de 
Barcelona. 

 

Durant l’horari nocturn, els nivells sonors en el primer tram entre c/Girona i c/Marina es mantenen en 65-
70 dB(A). A partir de c/Marina fins a c/Padilla els nivells de soroll es redueixen fins a 60-65 dB(A), i més 
enllà de c/Padilla fins passat la Plaça de les Glòries els nivells de soroll són de 55-60 dB(A). Passada la 
Plaça de les Glòries, els nivells de soroll tornen a augmentar a 60-65 dB(A) tant a la Av. Diagonal com a 
la Gran Via de les Corts Catalanes. 

 

 

2.1.3.   Protecció lumínica 

Al l’Article 5 del Decret 190/2015 estableix que les 4 zones de protecció del territori català a la 
contaminació lluminosa són les zones E1, E2, E3 i E4 respectivament de major a menor protecció. 

L’àmbit d’estudi està classificat com a zona E4, al mapa de protecció contra la contaminació lluminosa de 
Catalunya, com podem veure a al figura següent. Les zones E4 són “de protecció menor” i engloben les 
àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o d’ús intensiu a la nit. 

 

 

Figura 14. Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa. Font. Generalitat de Catalunya. 
http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html 

 

2.2.   ESPAIS PROTEGITS 

La zona d’actuació es troba a l’Avinguda Diagonal, a l’interior de la ciutat de Barcelona, no presentant en 
les seves proximitats cap espai protegit. 

 

2.3.   HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA  

 

2.3.1.   Hidrologia superficial 

L’àmbit d’estudi es troba en una zona urbana altament urbanitzada i totes les rieres estan canalitzades 
sota terra o han desaparegut. 

http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html
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Figura 15. Mapa de tramificació de cabals. Font. ACA 

 

2.3.2.   Hidrologia subterrània 

L’àmbit d’actuació es troba sobre la massa d’aigua subterrània 36, Baix Besòs i Pla de Barcelona. 
Aquesta massa es localitza majoritàriament al subsòl de la ciutat de Barcelona i els seus voltants, i limita 
cap a l’interior per la serra de Collserola i amb la serralada Litoral a la zona de Badalona, al sud-est per 
la mar Mediterrània, i al sud-oest per la Vall baixa i el Delta del Llobregat. 

La tipologia litològica dominant en aquesta massa d’aigua és l’al·luvial, presentant algunes zones de 
material detrític (no al·luvial). Al ser una massa d’aigua tant pròxima al mar, presenta risc d’intrusió 
salina. 

 

 
Figura 16. Situació geogràfica de la massa d’aigua 36, Baix Besòs i Pla de Barcelona. Font. Document Impress, ACA 

Els aqüífers inclosos en aquesta massa d’aigua són els següents: 

 Aqüífer al·luvial del Besòs (4041A11) 

 Aqüífer detrític quaternari del Pla de Barcelona (3051A11) 
Les obres es projecten realitzar sobre l’aqüífer detrític quaternari del Pla de Barcelona. Aquesta zona és 
una plataforma inclinada des de la serralada fins al mar, formada de ventalls col·luvials i de peu de mont. 
Els gruixos d’aquests materials poden arribar als 30 m. La formació té un nivell bassal de graves poc 
rodades amb una matriu argilosa vermella que es va fent més fi conforme augmenta la distància a la 
serra de Collserola, fins arribar a transformar-se en sorres englobades per argiles vermelles. Per sobre 
d’aquest nivell existeixen uns nivells groguencs d’origen eòlic amb nòduls calcaris. Finalment existeix una 
crosta calcària que pot assolir gruixos de fins a 1 m. 
Aquest aqüífer es recarrega a la zona no urbanitzada per l’aigua de pluja i a les zones urbanitzades 
principalment per la pèrdua de la xarxa d’abastament, la infiltració de l’aigua de pluja i les pèrdues de la 
xarxa de clavegueram. La descàrrega de l’aqüífer del Pla de Barcelona es produeix principalment 
mitjançant extraccions. 
Les piezometries indiquen que el flux de l’aigua subterrània és des de la serra de Collserola cap al mar, 
de manera que els nivells baixen des de cotes de 100 m als punts més alts fins a cota 5m en 5km, 
resultat un gradient del 2%.  
La zona no saturada és de 5 a 30 m on litològicament predominen els llims i argiles, excepte a la franja 
més costanera on és arenosa i de menor gruix. 
Els dos aqüífers de la massa d’aigua 36 es tracten d’aqüífers protegits, segons el Decret 328/88, d’11 
d’octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació 
amb diversos aqüífers de Catalunya.  
 

 
Figura 17. Zones declarades aqüífers protegits de la massa d’aigua 36, Baix Besòs i Pla de Barcelona. Font. 

Document Impress ACA 
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A continuació es mostren les dades sobre l’estat químic actuals dels dos aqüífers presents en la massa 
d’aigua: 

Tipus Variable Mitjana Unitat 

Amoni - mg/l 

Conductivitat 2584,0 µS/cm 

HCO3 309,2 mg/l 

Cl 647,9 mg/l P 

SO4 231,6 mg/l 

Ca 155,9 mg/l 

pH - u.pH 

Mg 72,5 ºC 

Na 297,0 mg/l 

K 16,30 mg/l 

NO3 46,1 mg/l 

Fe total 783,3 µg/l 

Mn total 35,4 µg/l 

Taula 2. Estat químic actual de l’aqüífer 4041A11, Aqüífer al·luvial del Besòs. Font: Document Impress, ACA, 2004. 

 

Tipus Variable Mitjana Unitat 

Amoni - mg/l 

Conductivitat 1544,0 µS/cm 

HCO3 308,2 mg/l 

Cl 229,5 mg/l P 

SO4 225,3 mg/l 

Ca 144,8 mg/l 

pH - u.pH 

Mg 58 ºC 

Na 20,8 mg/l 

K 3,1 mg/l 

NO3 71,4 mg/l 

Fe total 97,0 µg/l 

Mn total 16,6 µg/l 

Taula 3.. Estat químic actual de l’aqüífer 3051A11, Aqüífer detrític quaternari del Pla de Barcelona. Font: Document 
Impress, ACA, 2004. 

L'impacte més elevat és per nitrats (concentracions fins a 164 mg/l) i localment per sulfats d’amoni. 
Aquesta afectació és causada per filtracions i fugues en el clavegueram i col·lectors urbans i industrials. 
Tant l’impacte potencial com l’impacte comprovat sobre l’estat químic són alts. 

Pel que fa a l’impacte sobre l'estat quantitatiu i les tendències cal dir que hi ha hagut una recuperació 
dels nivells piezomètrics i la pressió total sobre l’estat quantitatiu de la massa d’aigua es considera 
moderada i un impacte comprovat nul. 

Finalment, existeix risc degut a les pressions sobre l'estat químic, però no hi ha risc sobre l’estat 
quantitatiu. 

 

2.4.   PLANEJAMENT 

 

A continuació es mostra el planejament que correspon a l’àmbit d’actuació, segons la codificació del 
MUC (Mapa Urbanístic de Catalunya) sintètic. En primer lloc es descriu la classificació del sòl i després 
la seva qualificació (atenent a les categories de sistemes, sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable). 

 

2.4.1.   Classificació del sòl 

 
Figura 18. Classificació del sòl a l’àmbit d’estudi. Font: Mapa urbanístic de Catalunya. Departament de Territori i 

Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 

 

Segons es pot veure en la figura anterior, la totalitat de l’àmbit d’estudi està classificat com a sòl urbà 
consolidat. 
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2.4.2.   Qualificació del sòl 

 

   
Figura 19. Qualificació del sòl a l’àmbit d’estudi. Font: Mapa urbanístic de Catalunya. Departament de Territori i 

Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 

 

Podem veure que el sòl sobre el que es preveu realitzar les obres del present Projecte Executiu està 
qualificat com a sistema viari (SX), envoltat majoritàriament per sòl urbà tradicional (R2). En algun punt 
pròxim a la zona on es projecten realitzar les obres podem trobar sòls qualificats com espais lliures i 
zones verdes (SV) com per exemple la Plaça de les Glòries, equipaments (SE) i ordenació oberta (R4). 

 

2.5.   PATRIMONI CULTURAL 

Es considera en aquest apartat el patrimoni arqueològic, arquitectònic i l’art públic present a l’àmbit 
d’obres que podria ser afectat. 
 

2.5.1.   Patrimoni arqueològic 

Per al coneixement del patrimoni arqueològic present a l’àmbit de realització del projecte es realitza la 
consulta al Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona que ha proporcionat l’informe d’Impacte 

sobre el Patrimoni Arqueològic en l’àmbit de tot el projecte, i un informe REP (ambdós documents es 
troben adjunts a l’apèndix 1). 

S’identifiquen una sèrie d’elements patrimonials que es poden veure afectats. D’una banda, en l’àmbit 
d’estudi hi ha un conjunt de refugis antiaeris, que es citen a continuació: 

 Refugi antiaeri núm. 0036: Avinguda Diagonal, 269-275 

 Refugi antiaeri núm. 0116: Avinguda Diagonal, 323 

 Refugi antiaeri núm. 0401: Carrer Enamorats 

 Refugi antiaeri núm. 0071: Carrer Sicília, 240 

 Refugi antiaeri núm. 0838: Carrer València, 395-417 

 Refugi antiaeri núm. 0419: Avinguda Diagonal 

 Refugi antiaeri núm. 0095: Carrer València 

 Refugi antiaeri núm. 0812: Carrer València 

 Refugi antiaeri núm. 0693: Carrer Mallorca 

 Refugi antiaeri núm. 0732: Carrer Bailén, 123 

 Refugi antiaeri núm. 0717: Carrer Provença, 360 

Els refugis antiaeris a la ciutat de Barcelona van ser construïts en el context de la Guerra Civil espanyola 
(1936-1939) que van ser utilitzats per la població civil per tal de protegir-se dels bombardejos feixistes. 

Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos en la via pública i diversos espais en 
el seu interior. Aquells planificats per l’Ajuntament eren dissenyats com a medis de defensa passiva amb 
la vocació d’ésser reaprofitats com a trams de clavegueram, banys públics, magatzems, sales de lectura 
i altres usos. 

La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva construcció es deuria al 
treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot, dones i nens. Varen començar als barris amb 
una gran tradició associativa i sense comprometre els fonaments dels edificis, com per exemple a les 
places públiques. 

A Barcelona, el Servei de Defensa Passiva Antiaèria depenent de l’Ajuntament en primer lloc, i la Junta 
de Defensa Passiva de la Generalitat, posteriorment, van portar a terme un projecte per salvaguardar els 
edificis emblemàtics i van subvencionar aproximadament un centenar de refugis. La resta, quasi 1.300, 
es van començar a excavar de forma autoorganitzada i autofinançada per iniciativa civil. 

D’aquests refugis només se’n té referència per la seva inclusió en un llistat de refugis existents a la ciutat 
de Barcelona, i de la majoria d’aquests es desconeix el seu accés, les dimensions i el recorregut. Cal 
tenir en compte que algunes descripcions sobre els refugis només esmenten el carrer on es troben, 
sense ubicar el punt exacte dins el traçat del carrer, i molts d’aquests es van ramificant pel subsòl i 
poden aparèixer en àrees allunyades de l’accés, i fins i tot poden aparèixer nous accessos no 
documentats.  

Només es disposa de documentació relativa al seu recorregut, als seus accessos i altres dades referents 
a la seva construcció del refugi antiaeri núm. 0095 del carrer València. 
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Figura 20. Refugi núm. 0095 del Carrer València. Font: Arxiu Municipal Contemporani   

 

D’altra banda, a la zona nord-est de l’àmbit d’actuació, en la zona d’intersecció entre el projecte Canopia 
Fase A Ambit TRAMVIA i el projecte d’urbanització en Fase 1 de Connexió del Trambaix i Trambesos, hi 
ha la presència del Rec Comtal i, encara que quedi afectat per tots dos projectes, s'ha valorat que el 
mateix Rec no quedarà afectat directament pels rebaixos previstos dins del present projecte 
d’urbanització. 

Segons la imatge adjunta, la cruïlla del carrer de Castillejos amb I'Avinguda Diagonal es correspon al 
límit entre tots dos projectes (Canòpia Fase A i projecte d’urbanització en Fase 1). La part que correspon 
al present projecte d’urbanització només quedaria afectat un petit tram del Rec Comtal, i en aquest àmbit  
només es preveu l'excavació de la caixa per la plataforma del tramvia, i per tant l'excavació sera molt 
reduïda. Considerem que en aquest àmbit també s'haurà d'incorporar el seguiment arqueològic dels 
rebaixos, per tal de documentar únicament en planta el recorregut del Rec Comtal, sempre i quan es 
localitzi dins de la cota d'afectació d'obra. 

 
Figura 21. Rec Comtal en l’àmbit del projecte d’urbanització en Fase 1 de la connexió del Trambaix i Trambesòs. 

Font: Informe del Servei d’Arqueologia de Barcelona 

 

2.5.2.   Patrimoni arquitectònic 

S’ha consultat el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona i s’ha realitzat també una consulta al 
Servei de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. El patrimoni arquitectònic localitzat en 
l’àmbit del projecte, identificat a partir del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic s’identifica en la següent 
taula: 
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Nom i descripció Identificador Localització i imatge 

Grup escolar Ramon Llull 1468 Av. Diagonal 269-275 

Aquesta edificació destaca en el grup d'edificis noucentistes construïts 
per l'Ajuntament de Barcelona dins un pla de construccions escolars. 
Sacrifica la idoneïtat de l'orientació al fet de remarcar l'alineació de la 
façana a la Diagonal.  

A part de les seves reexides façanes, que són una reinterpretació de 
l'arquitectura barroca popular i la riquesa de la seva ornamentació, on 
destaca l'ús de tot tipus d'elements de terracota (elements geomètrics, 
figures, elements vegetals), el seu interior és representatiu del concepte 
l'escola que respon a un interessant programa pedagògic.  

L'edifici està format per dos grans blocs de planta baixa i quatre plantes 
pis, coberts amb coberta a quatre aigües on apareixen alguns volums 
amansardats, units entre si pel cos l'accés de només planta baixa.  

Monument a mossèn Jacint Verdaguer 1467  

Element molt representatiu de l'estètica noucentista. Es configura a 
partir l'una gran columna envoltada l'una tanca amb relleus. 

La columna està coronada per una figura del poeta i a la tanca hi ha 
tres figures exemptes (que representen la poesia mística, la poesia 
èpica i la poesia popular) mentre que els relleus representen temes de 
l'"Atlàntida". A l'interior de la tanca hi trobem una sèrie l'elements 
vegetals, especialment uns xiprers que donen vida a la nuesa de la 
pedra que compon la major part del monument 

 

Edifici de la Mútua Metal·lúrgica d’Assegurances 1471 Av. Diagonal 394-398 

Edifici de planta quasi triangular que acaba una de les illes de 
l'Eixample quan s'entrega a la Diagonal. Destinat a oficines i serveis 
mèdics. La característica més important de l'edifici és la contundència 
del seu volum, fins i tot, en la solució de la seva coberta, i la disposició 
de les plantes.  

Les façanes, absolutament planes, assenyalen les alineacions de la 
Diagonal i del carrer Provença mentre que la cantonada queda 
emfasitzada per una lleugera punxa. Les tres façanes tenen un gran 
percentatge de la seva superfície vidriat amb obertures que arriben de 
terra a sostre en una solució similar a un gran "mur cortina" en què els 
elements de suport de l'estructura i els forjats, aparents a la façana, 
estan recoberts de granet de color rosat.  

 

Casa Planells  1469 Av. Diagonal 332 

Edifici de petites dimensions en cantonada que és una bona 
demostració de la pervivència del gaudinisme amb alguns elements 
propis de l'expressionisme. 

Edificació feta amb molts pocs mitjans materials i dissenyada amb un 
sentit constructiu molt alt que nega qualsevol concessió a l'ornament i 
que resol de manera molt interessant la cantonada. Les línies sinuoses 
del volum de la planta principal i de les lloses de balcons de les plantes 
segona i tercera són els elements més característics d'aquesta 
edificació amb una interessantíssima combinació de buits i plens. Les 
petites dimensions del solar van obligar a adoptar solucions 
imaginatives com l'escala de cargol o els pisos en dúplex per tal 
l'augmentar-ne les dimensions. A la façana del carrer Sicília, de línies 
especialment severes, es reconeix la construcció d'una última planta, no 
contemplada en el projecte original.  

Taula 4. Patrimoni arqueològic present a l’àmbit d’estudi. 

 

2.5.3.   Art públic 

 

L’art públic de la ciutat de Barcelona (extret a partir del Catàleg raonat de les escultures i d'altres peces 
artístiques situades o visibles des de l'espai públic de la ciutat de Barcelona que conformen el Museu 
Virtual de l'Art Públic de Barcelona) que es troba present a l’àmbit d’estudi i a la zona pròxima a les 
obres, és el següent: 

 Font de la Palangana. Font del Negret (Codi 2810) 
La font de la Palangana és una escultura sobre base de pedra inaugurada al 1917 de l’autor Eduard B. 
Alentorn localitzada en la cruïlla entre el Carrer Bruc i l’Avinguda Diagonal. 
Anomenada font de la palangana i també del negrito, correspon a l'encàrrec d'unes escultures que 
l'Ajuntament de Barcelona féu a Eduard B. Alentorn el 1912 per decorar unes fonts públiques situades en 
carrers de l'Eixample de la ciutat. Quedaren enllestides el 1915, amb la intervenció del fonedor en 
bronze, l'italià Romolo Staccioli, establert a Barcelona. Els criteris d'un realisme que feia fàcil la 
comprensió del seu significat per part dels ciutadans s'ajustaven perfectament a la transcripció, en 
aquest cas d'un tema anecdòtic que, sembla, corresponia a una vivència dels àmbits familiars d'Eduard 
B. Alentorn. Havia adoptat un noi de raça negra i aquest demanava a una nena, filla de l'escultor, que li 
rentés la cara i li tornés a rentar altres vegades; potser així, amb paciència, se li aclariria el color de la 
pell. 
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Figura 22. Imatges de l’element d’art públic: Font de la Palangana (Codi 2810). Font. Art públic de l’Ajuntament de 

Barcelona (http://w10.bcn.es/APPS/gmocataleg_monum/FitxaMonumentAc.do?idioma=CA&codiMonumIntern=410) 

 

 A Narcís Monturiol Ictineu (Codi 2033)  

Aquesta obra es localitza en l’Av. Diagonal 341, just davant de l’edifici de la mútua metal·lúrgica 
d’assegurances realitzada en 1963. 

El conjunt format per la peça de bronze -en record de l'Ictíneu- i l'estructura que l'embolica, realitzada en 
formigó constitueix un clar exemple d'obra abstracta "amb records" com diria Paul Klee. L'associació i, al 
mateix temps, el contrast entre materials és una de les solucions més emprades per Subirachs en el 
moment de plantejar una escultura. L'artista s'interessa per ressaltar les qualitats texturals tant del 
formigó com del bronze, així com els colors d'aquests materials. D'aquesta forma sorgeix un diàleg 
constant entre un i altre, donant com a resultat una peça summament interessant per a qui l'observa. 

El fet que en aquest cas concret Subirachs fes una escultura que, en el fons, pot considerar-se no com 
un simple record a Monturiol, sinó com un veritable homenatge a l'inventor del famós Ictíneu, permet 
comprendre la pròpia estructura formal del conjunt. En aquest la configuració allargada que correspon al 
submarí queda acollida, integrada i, al mateix temps, emmarcada per una mena de gran pedestal invertit 
en el que es fan molt patents les marques de l'encofrat del formigó. 

 

 

 
Figura 23. Imatges de l’element d’art públic: Ictineu (Codi 2033). Font. Art públic de l’Ajuntament de Barcelona 

(http://w10.bcn.es/APPS/gmocataleg_monum/FitxaMonumentAc.do?idioma=CA&codiMonumIntern=355) 

 

 Font de l’Efeb (Codi 2805) 

La Font de l’Efeb és una escultura de bronze sobre base de granit inaugurada en el 1924 de l’autor Àngel 
Tarrach localitzada en la cruïlla entre el carrer Bailèn i l’Avinguda Diagonal. 

L'any 1921 l'Ajuntament de Barcelona va encarregar a Àngel Tarrach la realització d'una escultura per 
incorporar valors estètics a l'espai urbà de la cruïlla de l'avinguda Diagonal i el carrer Bailèn, com a 
complement d'una font. Inicialment va presentar un model anomenat Nens i fruites, i després, l'escultor 
sol·licità un canvi per al seu projecte. Li fou autoritzat el mes de març de 1923, i en resultà l'actual 
escultura, que encaixa amb els criteris noucentistes d'aquells anys. La connexió amb el món hel·lenístic 
és prou clara en la manera d'interpretar un d'aquells adolescents que a la Grècia clàssica eren 
anomenats efebs. Per la seva actitud recorda el posat d'un model d'acadèmia, però en la realització 
l'artista es decantà vers el realisme en tot allò que correspon a les proporcions del cos i als detalls de la 
seva anatomia, perfectament reflectits en aquesta versió en bronze, fosa per Gabriel Bechini. 

 
Figura 24. Imatges de l’element d’art públic: Font de l’Efeb (Codi 2805). Font. Art públic de l’Ajuntament de 

Barcelona (http://w10.bcn.es/APPS/gmocataleg_monum/FitxaMonumentAc.do?idioma=CA&codiMonumIntern=405) 
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3.   MEMÒRIA AMBIENTAL 

 

La memòria ambiental del present Projecte Executiu defineix una bateria de mesures, algunes d’elles 
d’obligat compliment per la normativa ambiental, encaminades a reduir l’impacte ambiental i social que 
cada una de les activitats de l’obra pot ocasionar sobre els diferents aspectes ambientals identificats en 
l’àmbit d’estudi. 

3.1.   IDENTIFICACIÓ DELS VECTORS AMBIENTALS AFECTATS I MESURES DE PROTECCIÓ 
AMBIENTAL PROPOSADES 

 

En el present apartat s’identifiquen els principals aspectes ambientals que es veuran afectats per les 
obres objecte del projecte, d’acord als criteris que l’Ajuntament de Barcelona estableix al Manual bàsic 
per a l’elaboració de la memòria ambiental associada als projectes d’obres de l’ajuntament de Barcelona.  

A continuació s’identifiquen els aspectes ambientals (columna “vector”) que es consideren significatius 
(columna “afecció”) i els impactes potencials associats (columna “justificació”) del Projecte executiu 
d’urbanització Fase 1: Pl. Glòries – Girona. 

Vector Afectació Justificació 

Població SI 

 Alteració del benestar dels veïns, vianants i activitat econòmica 

 Alteració de l’accessibilitat 

 Presència de patrimoni arqueològic i arquitectònic 

Residus SI  Generació de residus de la construcció i terres d’obra 

Materials SI  Compra i emmagatzematge de materials d’obra 

Atmosfera SI 

 Emissió de partícules, pols i gasos a l’atmosfera 

 Generació de soroll 

 Instal·lació de nou enllumenat 

Sòl i subsòl SI 

 Ocupació de terreny 

 Moviments de terres i excavacions 

 Afecció de la qualitat física i química del sòl 

Hidrologia SI 
 Consum d’aigua 

 Afecció a la qualitat química de les aigües superficials i 
subterrànies 

Energia SI  Consum energètic 

Flora i fauna SI  Afecció a l’arbrat urbà i a la vegetació 

Paisatge SI  Modificació de paisatge per l’obertura de rases, retirada temporal 
d’alguns arbres i presència de maquinària a l’obra 

Taula 5. Identificació d’aspectes ambientals. 

 

A continuació es desenvolupa la justificació dels aspectes ambientals significatius. A la part final de cada 
subapartat, s’incorpora una taula amb les mesures de protecció ambiental que es proposen. 

3.1.1.   Població 

 Utilitat per a la població 

La urbanització de l’Av. Diagonal té en compte les noves obres d’urbanització que s’han realitzat 
anteriorment en el tram entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia, ampliant les voreres de la resta del 
tram d’actuació de forma anàloga. Al tram entre el carrer Marina i la plaça de les Glòries s’adopten 
voreres laterals mínimes de 7,40 m a ambdós costats i es dóna tota l’amplada de la rambla central als 
vianants, segregant les bicicletes al vial de servei costat muntanya. En total la superfície per a vianants 
es veurà incrementada en 7.507 m2. Aquest augment de l’espai destinat a augmentar la fluïdesa de 
vianants és una mesura que potenciarà el comerç de la zona. 

Els carrils per a bicicletes s’ampliaran de forma considerable, passant a crear vies amb dos carrils per 
sentit en el tram entre el Passeig de Sant Joan i el carrer Marina, on es passa de dos carrils de 1,5 m a 
dos carrils de 2 m. Al tram entre el carrer Marina i la plaça Glòries, els carrils es segreguen de la rambla 
central i s’integren al vial de servei costat muntanya, el qual tindrà una amplada de 5 m. La superfície 
total d’ampliació d’espai per a ciclistes és de 5.284 m2. 

L’augment de les superfícies per a vianants i per a bicicletes, a més del foment del transport públic en 
habilitar les vies centrals de l’avinguda per al seu pas, fomenta el corredor verd en què es converteix  
aquesta via i el retorn de l’espai públic als vianants. La superfície de zona verda augmenta 
significativament al llarg de l’Avinguda Diagonal, especialment al tram entre Passeig de Sant Joan i el 
carrer Marina, i s’amplien els parterres centrals, a la vegada que se n’inclou un de nou com a franja 
separadora entre el carril bicicletes i la plataforma tramviària. En el tram Marina – Glòries la superfície de 
zona verda té poca variació, ja que si bé es redueixen les zones actuals existents a cada costat de la 
rambla, es crea un nou parterre de 2,2 m al costat mar com a franja separadora de la calçada i la vorera. 
En total la zona verda es veurà incrementada en 3.040 m2. 

Respecte a l’arbrat que es considera en la Fase 1 d’urbanització de l’Av. Diagonal, actualment en aquest 
àmbit hi ha 590 exemplars. D’aquests, les obres afectaran 226 exemplars (el 38,3%), es mantindran en 
les condicions actuals 364 (el 61,7%) i se’n plantaran 255 de la pròpia obra o de nous. 

Aquesta urbanització plantejada també ajudarà a disminuir la quantitat de vehicles de trànsit privat que 
circularà per l’Avinguda Diagonal d’acord amb el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018, en el que es 
planifica la reducció de l’espai dedicat al trànsit. Aquesta reducció  afectarà positivament la població en 
disminuir tant la contaminació atmosfèrica com l’emissió de soroll.   

També es reduiran els aparcaments existents en la Diagonal, eliminant el tram d’aparcament entre el 
carrer Marina i la plaça Glòries. Així doncs, s’eliminen quatre files d’aparcament, incloent la zona 
d’estacionament d’autobusos al costat muntanya, entre els carrers de Sardenya i Padilla. En total es 
veurà reduïda la capacitat d’aparcaments en 223 places de cotxes i 18 d’autobusos. 

 

 Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses 

L’obertura de l’Avinguda Diagonal causarà alteracions durant la fase d’obres a veïns, vianants i clients de 
comerços propers que transitin l’avinguda entre el Carrer Girona i la Plaça de Glòries. L’obra es durà 
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terme en diferents trams per a reduir l’impacte que puguin causar en la població les obres de 
reurbanització a realitzar. Aquestes obres tenen una durada prevista de 10 mesos. 

Els trams en els quals es dividiran les actuacions són els següents: 

 Tram 1: Entre el carrer Castillejos i el carrer Lepant 

 Tram 2: Entre el carrer Lepant (inclosa la cruïlla) i el carrer Nàpols 

 Tram 3: Entre el carrer Nàpols (inclosa la cruïlla) i el carrer Girona 

L’organització de les obres es pot veure amb més detall a l’annex 25. Pla d’obres del present Projecte 
Executiu. 

Per tal d’afectar el mínim possible  la població; els materials i residus d’obra, així com la maquinària, les 
instal·lacions auxiliars i la deixalleria es localitzaran dins el mateix recinte d’obra al tram d’Avinguda 
Diagonal. 

Per tant, l’ocupació del sòl es considera la mínim necessària per a la realització de les obres en quedar 
totes les instal·lacions  contingudes dins el mateix tram de vial que s’obre, reduint l’afectació sobre la 
població propera. 

Es considera que l’alteració del trànsit és l’aspecte més significatiu atès que és necessari el tall de la 
circulació en aquest tram de l’avinguda. Això suposa un desviament en el trànsit viari i una molèstia als 
vianants. La realització de les obres suposarà el tall de l’Avinguda Diagonal en el tram que es mostra en 
la següent figura 4. 

  
    Zona tallada al trànsit en algun moment de l’obra 

Figura 25. Afectacions a la circulació a l’àmbit d’obra. 

Els carrers afectats seran els següents: 

Entre el carrer Girona i el Passeig de Sant Joan 

 Carrer de Girona 

 Carrer de Mallorca 

 Carrer de Bailèn 

 Passeig de Sant Joan 

Entre el Passeig de Sant Joan i la plaça de les Glòries 

 Carrer Mallorca (2) 

 Carrer de València  

 Carrer de Roger de Flor 

 Carrer de Nàpols 

 Carrer d’Aragó 

 Carrer de Sicília 

 Carrer de Sardenya 

 Carrer del Consell de Cent 

 Carrer de la Marina 

 Carrer de Lepant 

 Carrer dels Enamorats 

 Carrer de la Diputació 

 Carrer de Padilla 

 Carrer de los Castillejos 
 

Quant a les activitats econòmiques potencialment afectades, es consideren les activitats pròximes a la 
zona d’actuació. A l’àmbit d’estudi trobem activitats comercials, de restauració o alimentació, oficines, 
bancs, immobiliàries, centres mèdics, serveis d’estètica, formació, tallers i serveis tècnics, que queden 
identificats a la Planta d’usos (03B2) present en el Document 2. Plànols. Les activitats identificades són 
les següents: 

Tram 1 (Castillejos - Lepant): Abadia de Palma, Jossi perruqueria, Speed Shop, Bike Services, Korea 
massatge, Corase mudanzas, Diagonal flats, Farmàcia, Bar Cosmopolita, Bar Tothom, Bar Racó de 
Colòmbia, Hospital veterinari Glòries, oficines, Biorad Diamed Iberica, Enmarcació Marcos Torres, Scape 
Room Conund Room, Servei Tècnic S.E.C, El Bon Dia fleca - cafeteria, Karadeniz S.L. Maq. De 
Hosteleria, Bar restaurant Sam, Pa i coques de Perafita, Queviures, Taller Miquel Bertrán S.L., Bar, 
Perruquers, L’Artesà de Vic, Bar, Topmat alfombres, Estudi musical i Coverseg assegurances. 

Tram 2 (Lepant - Nàpols): Bar Casa Rufo’s, Despatx Arq., Taller motos Motoprix, Supermercat, Centre 
d’estètica Llum de Lluna, Scape Room Señor Escape, Bearer audiovisual, Perruqueria Cecilia 
Fernández, Centre mèdic Axis, Oficina, Bar En Diagonal, Concessionari KIA, Supermercat, Your house in 
Barcelona, Unilabs, Overdisseny, Piscina gimnàs Diagonal, Rocamar Taller Ford, Marcal señalètica, The 
British Dental Clínic, Artis comunicació visual, Parafarmàcia, Marinstal instal·lacions, Stetic perruqueria, 
Retols San Miguel, Reformes Godoy S.L., Farmàcia, Bar cafeteria La Parra, Colmado, Inmometropolis, 
Assegurances Nurias Navarro, Check in bar, Telepizza, Algri Coworking, Cafè Rei de Gazul, SHARP, 
Oficina, Automóviles Dimaran, Gedesco, Solvia, Interimatge, Can copia, Serralleria persianes, 
Hardmicro, Restaurant Malacara i Figueras. 

Tram 3 (Nàpols fins Girona): Benzinera Repsol, Loggos, Orthoestetic, MC Mutual, Banco Santander, 
Agent immobiliari, La Caixa, Tattocleaner, Tabacs, Berlitz idiomes, Via Brera moda, Skomodo, Factory 
descans, Honda, BCN imarge, Yubari, Cematica S.A., Perbarcco, Luthier Vidal,Independent Trekkings 
viatge, Le Rouge Bar, Sitdown, Infotek, Perruqueria Angel Verdecia, Tintea, Moda Abril, Massatges, 
Experts en idiomes, Perruqueria canina Kalasha, Barceloning, Midori, Autoescola Diagonal, Revlon, 
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Bankinter, Farmàcia, La Caixa, Enrique Tomás, R2Store Motos, Recanvis Honda, Servei tècnic autoritzat 
Honda, Aegon seguros, El oso goloso, Diagonal informàtica HP, Cocimatic cuines - banys, Ecocentre 
menjar bio, Forma living sofàs, AT Barcelona immobiliària, Restaurant Diagonal Can Soteras, Easy cut 
perruqueries, Bar La lluna Barcelona, oficina d’advocats, Tapisseries Pastor, Centre quiro-massatges, 
City homes serveis immobiliaris, Farmàcia, Urgències veterinàries, Coronado’s perruqueria, Restaurant 
vegetarià Arcoiris, Boulangerie Forn de pa, The issue ten, Integral (articles fisioteràpia), Taulé Honda, 
Clínica dental Mayo, Servisline, Teràpies naturals, Madertec (parquet), Cilek room mobles, Estudi gràfic 
Iuris, Perruqueria Ester, Bal l’Alba, Newbody nutrició, Ràpid Nàpols, Banco Santander, Catt treball, 
Piaggio center, Centre dental Sanitas, Granja El Bolichin, Cachitos cafè, Youme, Mapfre seguros, Lavado 
suave Hanna, Banco popular, Butch green bio biz, Núñez Navarro oficines, Orizznot perruquers, 
Columbu’s apart. turístics, Restaurant Mi Rincón, Restaurant El Burgà, Taverna arrosseria, Diagonal 
mobles, Bar restaurant Brasilia, Magatzem i  Real State Immobiliària.  

Les mesures que es tindran en compte per a protegir a la població i a les activitats econòmiques 
properes seran les següents: 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Tancament de protecció de l’obra en tot el seu perímetre. 

 Ubicació i senyalització de les zones destinades a l’abassegament de materials, a recollida de residus, a la 
zona de neteja de canaletes, casetes d’obra, sanitaris dins de la zona d’obres i/o de forma que no dificultin el 
pas de vianants o vehicles, ni a la seva circulació. 

 Es col·locaran les oportunes senyals d’advertència de sortida i d’entrada de camions, de limitació de velocitat, 
als vials, a les distàncies reglamentàries. 

 Dins de la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de 
l’obra i el pas restarà prohibit a tota persona aliena a l’obra. 

 Les operacions de càrrega i descàrrega i d’espera de camions s’executaran dins de l’àmbit de l’obra. En cas de 
no ser possible, caldrà habilitar un espai adequat per aquest fi fora de l’obra. 

 S’informarà a veïns i a locals d’activitat empresarial de les obres a realitzar i de la restitució dels serveis un cop 
acabada l’obra. 

 Es desviarà el trànsit fora de la zona d’obres. 

 Es garantiran els accessos dels vianants, veïns i activitats econòmiques, als habitatges i comerços, mantenint-
los nets i lliures de materials d’obra i, si s’escau, col·locant planxes antilliscants de cobertura de rases. També 
es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats. 

 Es senyalitzaran els passos alternatius en cas d’ocupació de voreres i la seva protecció amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, respectant els criteris d’amplada de pas dels passos de vianants adaptats. 

 Es prohibirà col·locar qualsevol tipus d’obstacle o d’objecte, o fer instal·lacions que limitin, dificultin o facin 
perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles. Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas 
de vianants o vehicles ni a la circulació. 

 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, 
aprofitant; per exemple; les reunions de prevenció de riscos laborals. 

 Els nous paviments es construiran segons normativa d’accessibilitat vigent, en la seva execució se seguiran els 
criteris del Manual de Qualitat de les obres de Barcelona i es realitzaran les senyalitzacions corresponents. 

3.1.2.   Patrimoni cultural 

No es preveuen afeccions estructurals a cap dels elements dels patrimonis arquitectònics identificats, 
però és possible afectar una part del patrimoni arqueològic identificat i l’art públic present a l’àmbit a 
causa de les activitats pròpies de l’obra. 
 

 Patrimoni arqueològic 

Les obres del present Projecte Executiu preveuen treballs d’aixecament del sòl i moviments de terres que 
poden localitzar-se pròxims al patrimoni arqueològic, sent susceptible la seva afectació. El patrimoni 
arqueològic que pot ser afectat s’ha identificat en l’apartat 2. Descripció del medi a partir de l’informe 
d’Impacte sobre el Patrimoni Arqueològic (adjunt a l’apèndix 1). 

 

 Patrimoni arquitectònic 

Del patrimoni arquitectònic que s’ha identificat a l’apartat 2. Descripció del medi, el que es considera que 
potencialment pot veure’s afectat és el monument a Jacint Verdaguer, la casa Planells i l’escola Ramon 
Llull. Aquests elements podrien patir alguna afectació a causa de l’ús de maquinària davant de la façana 
d’algun edifici, durant les feines d’instal·lació dels serveis o actuacions sobre l’arbrat viari, que manipulen 
elements grans i en alçada. Es per això que s’han considerat unes mesures de protecció en aquest cas. 

Pel que fa a la Mútua Metal·lúrgica d’Assegurances no es considera que sigui necessari considerar 
mesures de protecció, ja que cau fora de l’àmbit d’execució de les obres. 

 

 Art públic 
A causa que l’art públic es troba fora de l’àmbit d’execució de les obres, es considera que no es veurà 
afectat, i per tant, no es prenen mesures preventives i/o correctores específiques. 

 

Per tal d’evitar impactes sobre el patrimoni cultural, es tindran en compte les següents mesures: 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 El contractista haurà de contemplar la realització del Projecte d’Intervenció Arqueològica en el cas que en el 
transcurs de les obres apareguin rastres de l’existència d’un refugi antiaeri o restes arqueològiques que calgui 
documentar. Tot el treball de documentació haurà de ser supervisat per un arqueòleg i caldrà presentar tots 
els documents relacionats al Servei d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona. 
D’entrada, i a causa de l’elevada probabilitat d’afectació del refugi antiaeri 0095 del c/València, s’ha 
considerat en el pressupost del projecte la realització d’una intervenció arqueològica. 

 Per a la confecció del projecte d’intervenció arqueològica corresponent, o bé per ampliar les informació de 
caire tècnic o administratiu caldrà contactar amb un mes (30 dies) d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei 
d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona (932 566 897; 932 566 890). 

 Caldrà preveure la presència d’un tècnic especialitzat en arqueologia en el moment de la realització de 
moviments de terra. S’ha previst la partida corresponent en el pressupost del present projecte. 

 Com a mesura de prevenció, es protegiran els elements del patrimoni arquitectònic protegit següents: 
Monument a Jacint Verdaguer, Casa Planells i Escola Ramon Llull. Per això es realitzarà un abalisament i 
col·locació d’una tanca metàl·lica de protecció de 2 m d’alçada, de forma que els elements protegits quedin a 
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la part interior d’aquesta tanca. 

 Si durant l’obra apareixen restes que calgui documentar es planificarà una intervenció arqueològica per tal de 
determinar la importància de les troballes i procedir a la seva excavació i documentació. A causa de l’elevada 
probabilitat d’afectació del refugi antiaeri R0095 del c/València, s’ha considerat en el pressupost per al 
coneixement de l’administració, la realització d’una intervenció arqueològica que inclou la realització d’un 
escàner 3D de l’esmentat refugi. 

 Es limitarà l’accés de maquinària a les proximitats dels elements patrimonials a l’ estrictament necessari. 

3.1.3.   Residus 

A l’ annex 23 d’aquest projecte s’incorpora l’Estudi de Gestió de Residus de la Construcció segons 
estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

L’origen dels residus serà, d’una banda, les demolicions de paviment, les excavacions, l’enderroc 
d’estructures existents necessàries per executar les obres, les podes de l’arbrat prèvies a l’inici de les 
demolicions, les tasques d’excavació que generaran mescles de residus municipals provinents dels 
reblerts antròpics que s’espera trobar en les primeres capes de sòl  i, d’altra banda, la construcció de la 
nova infraestructura. 

Tot seguit es llisten els residus provinents tant d’enderroc com de construcció, classificats segons el seu 
codi de la llista europea de residus (CER) (veure annex 23; en aquest annex també es quantifiquen els 
residus que es preveu es generaran en l’obra). 

 

 Residus de la demolició i poda 

Codi Residu 

170101 Formigó 

170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 
170106 

170407 Metalls mesclats 

170504 Terra i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03 

170904 Residus mesclats de construcció i demolició, diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 
i 170903 

200201 Residus biodegradables 

Taula 6. Estimació de la quantitat de residus de demolició i poda que es generaran a l’obra. 

 
 Residus de la construcció 

Codi Residu 

150101 Envasos de paper i cartró 

150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes 

170101 Formigó 

Codi Residu 

170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 
170106 

170201 Fusta 

170203 Plàstic 

170407 Metalls mesclats 

170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 
i 170903. 

Taula 7. Quantitat de contenidors per a la recollida i emmagatzematge dels residus, en funció de la seva tipologia 
durant l‘obra. 

Es prioritzarà que les terres d’excavació no s’abasseguin a l’obra, sinó que es carreguin directament 
sobre la caixa del camió de recollida, per ser gestionades per un gestor autoritzat. 

Cal considerar que alguns materials que podrien esdevenir residus, podran ser reutilitzats a fi de donar-
los un major ús i posposar la seva condició de residu. Tal és el cas de la fusta, palets o panots. 

D’aquesta forma i amb les mesures que es tenen en compte a l’Estudi de Gestió de Residus es preveu la 
màxima segregació dels residus que es generin i es proposen formes de reutilització de materials o 
residus procedents de l’enderroc. 

Pel que fa a les instal·lacions de transferència i tractament que poden rebre les diferents tipologies dels 
residus de l’obra, tot seguit s’identifiquen les instal·lacions més properes al seu punt de generació, 
autoritzades per gestionar els diferents tipus (comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, 
el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, l’Anoia i el Tarragonès). 

D’acord al marc legal vigent en matèria de residus, sota el principi d’autosuficiència i proximitat del 
territori, els residus que es produeixin hauran de ser gestionats en el mateix territori, en instal·lacions el 
més properes possible al punt de generació. A banda, aquesta gestió minimitza els efectes sobre la 
qualitat de l’aire i la contribució al canvi climàtic de l’obra. 

 

 Plantes de selecció i reciclatge 

Gestió de residus de la construcció i demolició 

Tractaments Ubicació Gestor Codi gestor 

Residus de formigó i materials ceràmics 

V71 Granollers FERRALLES BATLLE, SLU E-791.02 

V71 Hospitalet de Llobregat GELABERT SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, SA E-806.03 

V71 Ripollet SEFEL, SA E-1243.11 

Terres i pedres diferents de les especificades al codi 170503 

V71, V84 Les Franqueses del 
Vallès TECNOCATALANA DE RUNES, SA E-1110.09 

V71 El Prat de Llobregat PLANTA DE RECICLATGE AL PORT DE 
BARCELONA E-609.99 
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Gestió de residus de la construcció i demolició 

Metalls 

V41 Barcelona ALUMINIS GIRALT, SL E-812.03 

V41 Badalona FERIMET E-579.98 

V41 Sant Adrià del Besòs CHATARRAS GIL E-440.97 

Fusta 

V15 Montcada i Reixac BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL E-188.96 

V15 Sant Boi de Llobregat GERSA 2010, SA E-191.96 

V15 Santa Perpètua de 
Mogoda NIVELL I QUALITAT, SL E-1370.13 

Plàstics 

V12 Barcelona SAICA NATUR, SL E-84.94 

V12 Badalona RECICLATGE VERD, SL E-1539.15 

Paper i cartró 

V11 Barcelona PAPELES VELA, SA E-180.96 

V11 Barcelona FEMAREC, SL E-177.96 

Residus biodegradables 

V83 Sant Boi de Llobregat BURÉS, SA E-607.99 

V83 Torrelles de Llobregat METROCOMPOST, SL E-1283.11 

Taula 8. Plantes de selecció i reciclatge pròximes a l’obra. 

 

 Centres de recollida i transferència 

Gestió de residus de la construcció i demolició 

Tractaments Ubicació Gestor Codi gestor 

T62 Barcelona CENTRE TRIATGE BARCELONA, SA E-790.02 

T62 Barberà del Vallès FCC ÁMBITO, SA E-193.96 

T62 Barcelona CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS, SA E-174.96 

Taula 9. Centres de recollida i transferència pròxims a l’obra. 

 

 Deposició controlada de residus inerts i deposició en dipòsit de terres i runes 

Gestió de residus de la construcció i demolició 

Tractaments Ubicació Gestor Codi gestor 

T15 Badalona GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ E-840.03 

Gestió de residus de la construcció i demolició 

Tractaments Ubicació Gestor Codi gestor 

T15 Rubí PUIGFEL, SA E-815.03 

T15 Castellar del Vallès UTE TRADEINSA I CIVIR, SL (UTE CASTELLAR) E-1222.11 

Taula 10. Dipòsits de terres i runes pròxims a l’obra. 

 

 Deposició controlada o incineració de residus no especials 

Gestió de residus de la construcció i demolició 

Tractaments Ubicació Gestor Codi gestor 

T12 Terrassa ECO-EQUIP, SAM E-102.95 

T12 Rubí  GRUPO FSM VERTISPANIA, SL E-477.98 

T12 Cerdanyola del Vallès PUIGFEL, SA E-1012.07 

T21 Sant Adrià de Besòs 
CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE 
RESIDUS DE SANT ADRIÀ DEL BESOS 
(EXPLOTADOR TERSA) 

E-1404.13 

T21 Mataró 
CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE 
RESIDUS DEL MARESME (EXPLOTADOR UTE 
TEM) 

E-183.95 

Taula 11. Dipòsits o incineradores de residus no especial pròxims a l’obra. 

 

 Deposició controlada, incineració o tractament específic de residus especials 

Gestió de residus de la construcció i demolició 

Tractaments Ubicació Gestor Codi gestor 

T13 Castellolí ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA E-01.89 

T21, T22 Constantí  SARPI CONSTANTÍ, SLU E-466.97 

T32 Barcelona ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, SA E-49.92 

T32 Montmeló FCC ÁMBITO, SA E-526.98 

T32 Rubí RODUHER RECICLAJES, SL E-1205.10 

Taula 12. Gestors de residus especials. 

 

Els tractaments anteriors són els següents: 

 V71: Utilització en la construcció 

 V84: Utilització per a rebliment de terrenys 

 V41: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 V15: Reciclatge i reutilizació de fustes 
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 V11: Reciclatge de paper i cartró 

 V12: Reciclatge de plàstics 

 V83: Compostatge 

 T62: Gestió per un Centre de Recollida i Transferència  

 T15: Deposició en dipòsit de terres i runes  

 T12: Deposició de residus no especials 

 T21: Incineració de residus no halogenats 

 T13: Deposició de residus especials 

 T22: Incineració de residus halogenats 

 T32: Tractament específic 

Les aigües residuals sanitàries provinents dels serveis de l’obra s’abocaran a la xarxa de clavegueram 
municipal per a la seva correcta gestió. 

Amb tot, a l’annex 23, s’indiquen les mesures que es prendran per a la prevenció de residus en l’obra. 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial Decret 105/2008 
d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, la Llei 15/2003, de 
13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol. Reguladora dels residus de la Generalitat de 
Catalunya. Tanmateix es tindran en compte les normatives i ordenances de la ciutat de Barcelona. 

 La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix el Decret 
161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres 
residus de la construcció. 

 La gestió d’olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme i l’ordre de 13 de juliol de 1990, per la que es regula la gestió dels olis usats, a més de 
l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Habilitació d’ un espai per a la segregació de residus segons la seva tipologia on cada contenidor de residus 
disposarà de la identificació del residu que conté segons la llista europea de residus (codi LER). 

 Es prioritzarà la valorització en obra dels residus assimilables als domèstics. 

 Es recolliran, transportaran i dipositaran adequadament les runes i altres materials d’obra, i resta  
específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades pera aquesta finalitat. Aquests 
seran dipositats en els enclavaments habilitats com a tals, i autoritzats per l’administració competent. 

 Els residus classificats com a especials seran etiquetats segons el marc legal vigent tot indicant el nivell de 
perillositat, les frases de risc, els pictogrames, el codi LER, la data d’inici d’emmagatzematge, les dades del 
productor i el telèfon de contacte. Es disposaran preferentment en lloc aixoplugat, i sobre cubeta de seguretat 
a fi de poder recollir possibles vessaments accidentals de productes tòxics i perillosos. 

 Queda prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies contaminants en aigües superficials i 
subterrànies, i a la xarxa de clavegueram.  

 La totalitat de residus generats seran transportats i gestionats mitjançant transportistes i gestors autoritzats 
per l’Agència de Residus de Catalunya. 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Les aigües residuals sanitàries generades en la zona d’oficines i serveis d’obra es connectaran a la xarxa 
municipal de clavegueram. 

 Es realitzarà una formació específica als operaris, especialment pel que fa a la identificació i correcta 
segregació, l’emmagatzematge i la identificació dels residus generats a l’obra. 

 En cas que durant les excavacions es detecti la possible presència de sòls contaminats, caldrà contrastar el 
fet i gestionar aquests sòls com a residus especials. 

 

3.1.4.   Materials 

 

 Consum de materials 

Tot seguit es llista la previsió de materials majoritaris previstos a ser utilitzats a l’obra i s’indiquen les 
seves quantitats, segons dades obtingudes del TCQGMA: 

Materials majoritaris previstos a ser utilitzats a l’obra 

Material Quantitat 

Formigó 40.781,77 t 

Terra 11.473,75 t 

Tot-u 6.480,06 t 

Sorra 4.515,50 t 

Mescla bituminosa 3.411,95 t 

Plafons metàl·lics 2.863,75 t 

Sauló 2.322,54 t 

Grava 1.487,75 t 

Morter 500,79 t 

Maó calat 341.981 t 

Ciment 255,36 t 

Tub de plàstic 139,42 t 

Granit 131,79 t 

Tauló de fusta de pi 128,19 t 

Acer en barres corrugades 49,25 t 

Emulsió bituminosa 26,64 t 

Cable 12,54 t 
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Es garantirà que la fusta que s’utilitzi a l’obra sigui de procedència d’explotacions forestals sostenibles 
per la qual cosa es comprovarà que disposi del corresponent certificat de gestió forestal sostenible (FSC, 
PEFC o equivalent). 

Tot seguit es presenta un llistat de possibles bones pràctiques ambientals en matèria d’ús de materials: 

 Materials que disposin d’algun tipus d’ecoetiqueta, com ara els següents: 
 Fusta 
 Pintures 
 Formigó prefabricat 
 Productes que incorporen àrids reciclats 

 Materials reciclats o que continguin productes reciclats, com ara els que es detallen a continuació: 
 Plàstics 
 Mescles bituminoses per als paviments 
 Formigó i formigó en massa que incorporin àrid reciclat i que disposin d’algun tipus 

d’ecoetiqueta. 

 Ús de betums de fabricació a baixa temperatura 

 Ús generalitzat de materials reciclables 

 En les instal·lacions elèctriques utilitzar conductors que no continguin halògens 

 Ús de materials i/o pintures fotocatalítiques 

 Ús de plàstic que incorpori plàstic reciclat 

 

El contractista es farà responsable del seu consum de materials a fi que aquest sigui adequat. 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Compra responsable i sempre que sigui possible, comprar materials amb algun tipus d’ecoetiqueta. 

 Compra planificada a fi de no acumular excedents ni malmetre els materials. 

 Transport eficient i que requereixi recorreguts mínims. 

 Emmagatzematge i manipulació eficients per tal de no generar residus de la construcció (com retalls 
innecessaris o material malmès). 

 Correcta col·locació final, tot minimitzant la possible generació de residus. 

 En les operacions de manteniment durant l’execució de l’obra el contractista prioritzarà les operacions 
preventives davant de les correctores, evitant així el malbaratament de material i la generació de residus 

 Els materials a utilitzar tindran característiques d’alta durabilitat, que minimitzaran les operacions de 
manteniment i les posteriors reparacions durant l’explotació. 

 

 

3.1.5.   Atmosfera 

 

 Emissió de partícules, pols i gasos a l’atmosfera 

La reurbanització contemplada en aquest projecte de l’Avinguda Diagonal, que fomentarà el transport 
públic i eliminarà carrils de circulació per a trànsit vial, contribuirà a la reducció de la contaminació 
atmosfèrica al reduir la quantitat de vehicles que circularan per aquesta, produint un efecte positiu per a 
la població. 

Amb tot, el Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire de Barcelona (2011-2020) té per objectiu 
entre altres, la reducció de les emissions de partícules i altres contaminants derivades de l’execució de 
les obres i el moviment de camions, i recomana se sol·liciti a les empreses constructores que els vehicles 
a emprar a les obres siguin de baixes emissions, que adoptin mesures per reduir-les i per a reduir també 
la resuspensió de partícules. 

Cal recordar que a més Barcelona, amb la signatura del Pacte d’Alcaldes (Covenant of Mayors), s’ha 
compromès a reduir l’any 2020, el 20% de les emissions de CO2 municipals, mitjançant l’execució d’un 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible Local (PAES). 

Un aspecte a controlar és la generació de pols tant en l’execució de les obres com en els processos de 
càrrega/descàrrega de residus i materials, i en les tasques d’excavació i moviments de terres. Els recs 
periòdics de les zones on es pugui produir polseguera solen ser efectius per a controlar aquest aspecte. 

Finalment, mitjançant el programa TCQ2000 s’ha realitzat una estimació de les emissions de CO2 

associades a l’execució del projecte, que són d’uns 15.826.554 Kg CO2 desglossats com segueix: 

 Emissions de CO2 en fabricació (aprox.): 8.670.006 kg 

 Emissions de CO2 en construcció (aprox.): 7.156.548 kg 
 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Disminuir els gasos i fums generats per l’obra: 
 Garantir que tots els vehicles i la maquinària emprada a l’obra no emetin més fums o gasos que els que 

estan fixats a les seves especificacions tècniques, mitjançant controls periòdics. 

 Garantir que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més fums/gasos que els que permet la normativa 
vigent i comprovar la ITV. 

 El funcionament dels motors ha de ser només durant el temps estrictament necessari. 
 Parar el motor dels vehicles i maquinària d’obra quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 

 Circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques. 

 Disminuir la pols generada per l’obra: 
 Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran amb lones en tots 

els recorreguts (interns i externs a l’obra). 
 Es cobriran amb lones les superfícies dels aplecs provisionals, que es situaran en zones a sotavent 

respecte el vent dominant. 

 Qualsevol emmagatzematge de runes o material pulverulent es realitzarà sempre en contenidors, saques o 
sitges, cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs. 

 Els emmagatzematges de material mai superaran en més de 30 cm l’alçada del contenidor que els conté. 
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Mesures de protecció ambiental proposades 
 L’amassament del formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el paviment o la 

rasa. 
 Es faran recs periòdics d’aquelles parts de l’obra on es produeixin quantitats significatives de pols. 

 Es rentaran les rodes dels vehicles d’obra per tal d’evitar generar pols. 
 Es recomana realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la mesura que sigui 

possible. 

 Disposar de màquines que realitzin escombrats periòdics de les voreres properes a la zona d’obres. 
 Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviments de terres. 
 Les superfícies per on circularà la maquinària es trobaran compactades o pavimentades i en bon estat. 

 Incorporar al Pla d’Ambientalització a presentar pel contractista les mesures que s’aplicaran a fi de controlar 
les emissions de gasos, partícules i pols que es produeixin durant la fase d’obra, tot focalitzant  aspectes com 
l’ús de maquinària, les excavacions i els moviments de terres a realitzar. 

 Procurar formació específica als treballadors en matèria de prevenció d’emissions a l’atmosfera en obra. 

 
 Emissió d’olors 

La urbanització de l’Avinguda Diagonal no preveu la realització d’activitats que puguin provocar una 
elevada contaminació odorífera. En tot cas, les molèsties per males olors podran esdevenir-se en 
l’obertura de l’actual traçat de l’Avinguda, si s’afecta a algun col·lector d’aigües residuals, o a l’hora de la 
urbanització en la disposició de betums. Per evitar les afectacions a la població es prendran les següents 
mesures: 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Informar prèviament, a la població propera, de la realització d’una activitat que pugui provocar olors. 

 Gestionar d’aigües residuals sanitàries de forma adequada. 

 Impartir formació específica als operaris en activitats que puguin generar olors. 

 Cal que els processos que comportin emissions oloroses que superin el llindar de percepció olfactiva, de 
reconeixement o de molèstia, es duguin a terme en tallers, sempre que sigui possible. Alguns d’aquests 
processos són, principalment, la pintura i la soldadura. 

 En els casos que no sigui possible, els processos que comportin emissions oloroses caldrà realitzar-los en 
condicions de mínima molèstia: en zones el més allunyades possible dels habitatges, en absència de vent, 
substituint el pintat a pistola per altres mitjans, etc. 

 No permetre encendre foc dins o fora de l’àrea de treball de l’obra a causa dels fums i gasos que generen. 

 

 Generació de soroll 

Atenent  que durant l’execució de les obres es generarà soroll fruit del funcionament de maquinària, cal 
conèixer els límits sonors permesos a l’àmbit del projecte a fi de preveure possibles afeccions a veïns i 
treballadors propers i, en conseqüència, considerar les mesures a aplicar per tal de minimitzar les 
molèsties de soroll que l’execució de l’obra pugui generar. Els límits de l’àmbit en el que es projecta 
realitzar l’actual projecte estan definits a l’apartat 2. Descripció del medi. 

A fi que els límits sonors es mantinguin d’acord al regulat, l’Ordenança de Medi Ambient Urbà de 
Barcelona estableix que en l’execució d’obres públiques i privades les emissions sonores de maquinària 
d’ús a l’aire lliure s’ajustin a les prescripcions que estableix la normativa vigent. Els sistemes o equips 
utilitzats en qualsevol tipus d’obra hauran de ser els menys sorollosos possible tècnicament i l’ús serà el 
més adequat per a reduir la contaminació acústica generada. 

 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Quant als equips i maquinària d’obra: 
 Les màquines que s’utilitzin en l’execució de les obres s’han d’ajustar a les prescripcions que estableix la 

normativa vigent pel que fa a les emissions sonores de maquinària d’ús a l’aire lliure. Els sistemes o 
equips utilitzats seran els més adequats per a reduir la contaminació acústica generada. 

 Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions. 

 Els motors de les màquines s’hauran d’aturar quan no s’utilitzin. 
 Els compressors i la resta de maquinària d’obres sorollosa que estiguin situats a menys de 50 metres 

d’edificis ocupats o situats a l’exterior de les obres funcionaran amb el capot tancat i amb tots els elements 
de protecció instal·lats, bé pel fabricant, bé amb posterioritat, per amortir els sorolls. 

 Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de l’admissió i expulsió 
de l’aire. 

 Les màquines sorolloses que hagin estat manipulades sense autorització prèvia del fabricant podran ser 
retirades pels responsables municipals. 

 Totes les màquines que treballin hauran de complir els següents requeriments: certificat d’homologació CE 
o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència acústica. 

 Quant als horaris de treball (sempre de dilluns a divendres), seran els següents: 

 De 8 a 18 h per a les obres de serveis i canalitzacions. 
 De 8 a 21 h per a la resta d’obres. 

 De 8 a 20 h per al funcionament de la maquinària. 
 De 7 a 21 h en horari diürn per a les activitats de càrrega i descàrrega de materials i/o residus. . En horari 

de vespre i nit (de 21 a 7 h del matí següent), el titular ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de l’activitat, 
acompanyat d’un certificat (emès per una EPCA) que justifiqui que el soroll produït per l’activitat de 
càrrega i descàrrega, mesurat segons el protocol acceptat per l’òrgan competent, no supera els valors límit 
d’immissió nocturns (tant exteriors com interiors) amb descripció, si s’escau, de les mesures correctores. 

 En cas que sigui necessari que les obres es realitzin fora dels horaris anteriors, caldrà sol·licitar-ne permís 
i que l’Ajuntament ho autoritzi expressament, tot determinant de manera motivada els nous horaris i, si fos 
el cas, la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica. 

 Es disposarà d’un servei ambiental amb formació i experiència acreditada en acústica que realitzarà un 
seguiment periòdic de l’impacte acústic de l’obra verificat per l’Ajuntament. Aquest seguiment només podrà 
ser realitzat per entitats de protecció de la contaminació acústica (EPCA) incloses al Registre de la 
Generalitat de Catalunya. 

Un cop finalitzades les obres de reurbanització de l’Avinguda Diagonal, el soroll  present a l’àmbit 
d’estudi es veurà reduït significativament a causa de la disminució del trànsit provocada per l’eliminació 
de carrils per al trànsit viari. Aquesta reducció permetrà apropar-se a uns nivells de soroll més adequats 
per a la població resident de la zona, suposant un impacte positiu sobre els habitants i visitants de l’àmbit 
d’estudi. 
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 Enllumenat públic 

L’àmbit d’estudi està classificat com a zona E4, al mapa de protecció contra la contaminació lluminosa de 
Catalunya.  

El marc legal a considerar en aquesta matèria és la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 21 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 

Encara que l’àmbit d’actuació té una protecció menor i no s’espera generar impactes en aquest aspecte, 
per tal de reduir l’impacte que pugui causar l’obra es prendran les següents mesures: 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Ús d’il·luminació només durant l’horari d’obra, excepte les necessàries per a la seguretat i vigilància, que 
s’ajustarà a la potència lumínica especificada a la legislació en cada cas. 

 

3.1.6.   Sòl i subsòl 

 

 Ocupació de terreny 

Es preveu que els materials i residus d’obra, així com la maquinària i les instal·lacions auxiliars es 
localitzin dins el mateix recinte d’obra. 

També les instal·lacions auxiliars s’instal·laran dins el recinte d’obra que se senyalitzarà mitjançant tanca 
perimetral metàl·lica. En aquest mateix tancament s’hi instal·laran cartells informatius de l’obra que 
s’executa. 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Delimitació de l’obra 
 L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat, sent aquest el mínim necessari. 

 Les instal·lacions auxiliars (casetes d’obra, parc de maquinària, zona d’abassegament i zona de recollida 
de residus) es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Només s’admetrà 
temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i descàrrega de material, reduint-se 
la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i exclusivament en l’interval de temps en 
què es realitzi. 

 Les tanques seran metàl·liques, estaran alineades i unides entre elles, i validades pel coordinador de 
seguretat i salut i/o director de l’obra. En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel 
correcte estat de les tanques i del tancament.  

 El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

 Les tapes de registre localitzades fora del recinte tancat que s’utilitzin, s’envoltaran amb tanques i estaran 
degudament senyalitzades.  

 Netedat de l’obra i el seu entorn 
 Les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials es realitzaran dins l’àmbit d’obra. Es 

prendran les mesures necessàries per a minimitzar la brutícia que puguin generar. 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Els materials d’obra s’abassegaran paletitzats, en sacs o conteneritzats, a fi d’evitar que s’embrutin els 
paviments definitius. 

 Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que les 
rodes dels vehicles que entrin i surtin de l’obra no embrutin de fang o restes de formigó, l’entorn de l’obra. 

 En cas que es produeixi l’embrutiment de la via pública, es netejarà de forma immediata un cop finalitzada 
l’activitat. 

 En tot moment s’haurà de mantenir la calçada i la resta d’espais exteriors a l’obra lliures de material 
granular. A més de constituir una font d’embrutiment de la via pública, pot produir accidents a vehicles i 
vianants. 

 Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució, tot deixant nets els espais 
utilitzats. 

 El contractista haurà de mantenir nets els límits d’ocupació de les obres i el seu entorn. En cas que la seva 
ocupació no permeti la realització de les tasques habituals de neteja viària de l’Ajuntament de Barcelona, 
el contractista es responsabilitzarà d’aquesta neteja mentre durin les obres. 

 Restauració i condicionament del terreny ocupat: 
 Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions i tots els elements i materials d’obra, deixant tots els 

espais ocupats per les obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn. 

 L’adjudicatari de les obres repararà, al seu càrrec, els desperfectes ocasionats per les obres. 
 Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el termini de 

l’execució de les obres, seran reposats a càrrec del contractista, amb elements de qualitat similar a la 
inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a 
l’espai públic de la ciutat. 

 La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes indicades 
a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal. 

 La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de 
ser completades en el moment de finalitzar les obres. 

 Els guals de caire provisional seran demolits un cop executada l’obra, restaurant i condicionant la zona 
ocupada a les seves característiques originals. 

 La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de 
Barcelona. 

 El contractista de l’obra haurà de tenir previst en el seu Pla d’Ambientalització de les obres una formació 
específica dels operaris a fi de garantir les bones condicions de neteja i ordre en l’obra. 

 
 Moviments de terres 

En principi, es preveu la gestió de l’excedent de terres mitjançant la seva disposició en dipòsit controlat 
de classe I, sempre que no estiguin contaminades. En relació a aquest últim cas, a les cates que s’han 
realitzat i anàlisis de sòls corresponents no han aparegut sòls contaminats. Si durant les obres 
apareguessin aquest tipus de sòls caldrà analitzar-los i gestionar-los d’acord amb la legislació i el 
protocol establert per l’Agència de Residus de Catalunya. La gestió es realitzarà sempre mitjançant 
transportistes i gestors autoritzats a tal efecte per l’Agència de Residus de Catalunya. Malgrat tot, en cas 
d’existir un destí alternatiu a l’anterior que permeti la valorització d’aquestes terres, aquesta gestió 
prevaldrà sobre la disposició controlada que s’ha esmentat. 
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A l’annex 5 de Moviment de terres  es mostren els balanços de les mateixes terres pel Projecte Executiu 
d’urbanització de la Fase 1 de l’Avinguda Diagonal en el tram comprès entre Carrer Girona i Plaça de les 
Glòries. 

Les mesures que es tindran en compte són les següents: 

 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 En tot moviment de terres s’ha de justificar el destí final dels sobrants mitjançant albarà de l’abocador 
autoritzat o document escrit de l’empresa que l’ha rebut. 

 No es poden acumular terres en l’àmbit de domini públic. Les terres que puntualment surtin de l’execució de 
l’obra es dipositaran temporalment en contenidors homologats que, un cop plens o no s’utilitzin, es retiraran a 
l’abocador. 

 En cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar constància en un document escrit, el volum i el lloc 
on aniran a parar aquestes terres. 

 
 Afecció de la qualitat física del sòl 

Les característiques litològiques de l’àmbit d’estudi es troben identificades a l’annex 8. Geologia i 
Geotècnia del present projecte. 

Aquestes es podrien veure alterades en la realització de les obres a causa del moviment de terres i 
excavacions, de vessaments accidentals d’hidrocarburs o de materials contaminants, de la neteja de la 
maquinària i canaletes, etc. 

Per tal d’evitar la contaminació del sòl, es tindran en compte les següents mesures: 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Excavació selectiva i vigilància de la possible contaminació que generin els nivells de reblerts antròpics a fi de 
segregar les diferents tipologies de residus i minimitzar la possible contaminació del sòl. 

 Evitar els vessaments accidentals i abocaments directes de qualsevol tipus de material sòlid, residu o efluent 
directament al sòl, especialment durant la realització d’excavacions i quan s’estiguin executant les obres. Es 
disposarà de sepiolita, sorra o materials similars a fi de contenir els possibles vessaments accidentals. 

 Els sòls que allotjaran la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la transmissió 
de substàncies de diferent naturalesa cap al terreny. Les operacions de manteniment (canvis d’oli, aplicació 
de lubricants, desgreixants) s’hauran d’executar en tallers especialitzats, fora de l’obra. Per això, el 
contractista haurà de preveure el calendari de manteniment de la maquinària que utilitzi. 

 S’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos, i altres residus líquids tòxics procedents del parc de 
maquinària, fora de  la superfície impermeabilitzada que s’ha esmentat. 

 L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. La neteja de cisternes, com a tal, es farà a la planta 
de producció de formigó. A l’obra únicament es podrà autoritzar la neteja de les canaletes de les cisternes 
dels camions i, per fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat. L’aigua resultant del rentat 
de canaletes s’utilitzarà preferiblement com a rec pel curat del formigó. Les restes sòlides de formigó 
s’extrauran i es gestionaran mitjançant el gestor autoritzat corresponent. 

 El recipient que es condicioni per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat en un lloc concret 

Mesures de protecció ambiental proposades 
i senyalitzat), haurà d’estar impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el recipient estigui ple, es gestionarà el 
residu mitjançant un gestor autoritzat. 

 Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli; en cas contrari s’obligarà a parar fins a la 
seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl 
afectat substituint-lo per material granular. 

 En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els justificants conforme 
aquests canvis s’han realitzat en una zona condicionada. 

 Tots el vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les revisions i inspeccions tècniques que els 
pertoquin. 

 S’establirà un seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra per tal que no es produeixin 
abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram. 

 Les afeccions físiques produïdes al sòl seran reparades amb terra de la qualitat i composició adient al seu 
nou ús. 

 Es realitzarà una formació específica dels operaris en les mesures plantejades per minvar l’afectació sobre el 
sòl, aprofitant les reunions de prevenció de riscos laborals. 

 

3.1.7.   Hidrologia 

La urbanització de l’Avinguda Diagonal contempla l’execució de la infraestructura de drenatge superficial 
convenientment dimensionada de manera que s’evitin possibles inundacions en períodes de fortes 
pluges. 

 Afecció a sistemes hídrics subterranis 
 

Durant l’execució de les obres es podrien produir vessaments que afectin als sistemes hídrics subterranis 
mitjançant abocaments a la xarxa de clavegueram i/o al sòl, que tinguin el seu origen en: 

 Aigües de neteja de vehicles o maquinària, 

 Aigües de neteja de cisternes/canaletes de formigó, 

 Grups electrògens, dipòsits de gasoil, residus líquids... 
Per evitar aquestes possibles afeccions es tindran en compte les següents mesures:  

Mesures de protecció ambiental proposades 

 S’evitaran els abocaments directes a xarxa de clavegueram de qualsevol tipus d’efluent residual. Tan sols es 
podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors establerts per la legislació 
vigent i pels paràmetres establerts per la companyia d’aigües. 

 En els processos que generin llots, beurades o resines s’haurà de disposar a l’obra d’algun element que 
permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. Si no es poden abocar al clavegueram, hauran 
de ser eliminades mitjançant camió cisterna i gestionades per un gestor autoritzat. 

 Es canalitzaran les aigües derivades de la neteja de maquinària i eines per tal que aquesta aigua pugui rebre 
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tractament, i es realitzaran aquestes activitats en superfícies preparades a l’efecte. 

 Es disposarà de sepiolita, sorra o materials similars a fi de contenir els possibles vessaments accidentals i 
directes sobre el sòl. 

 En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de l’erosió canalitzant 
correctament l’escorriment de les aigües pluvials. 

 El contractista haurà de realitzar una formació específica als seus treballadors a fi de preservar la qualitat de 
l’aigua de l’aqüífer. 

 El Pla d’Ambientalització del contractista preveurà les actuacions en cas de vessaments accidentals de 
materials contaminats que afectin la qualitat de les aigües subterrànies. 

 

 Consum d’aigua 

Les obres objecte d’estudi tindran un requeriment hídric que segons previsions de l’apartat de pressupost 
és de 2.126,50 m3. 

Aquestes preferiblement provindran de l’esgotament del freàtic en cas que la seva qualitat ho permeti. 
Així mateix, també es prioritzarà l’ús d’aquesta aigua per a recs. 

Cas de necessitat d’aigua potable per als treballadors, es preveu l’ús de dipòsits. 

Així mateix, es preveu l’acumulació d’aigües brutes en dipòsits a fi que puguin ser posteriorment 
tractades mitjançant gestor autoritzat. 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 S’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d’obra. 

 Introducció de mesures d’estalvi d’aigua: 

 Dosificació per aspersió i/o ús de difusors en l’aigua de neteja i per a humidificar àrids. 
 Inspeccions a les instal·lacions de fontaneria, cas d’haver-n’hi, a fi de detectar possibles fuites i evitar 

sobreconsums per avaries. 

 Seguiment de consums propis d’aigua per part del contractista. 

 El contractista haurà de realitzar una formació específica als seus treballadors que s’apliquin les mesures 
d’estalvi indicades. 

 Caldrà controlar els consums i pèrdues d’aigua durant l’execució d’obres. Així, queda prohibit que les 
mànegues d’aigua quedin obertes. 

 Les aigües bombades des del subsòl no s’abocaran a la xarxa de clavegueram quan puguin ser aprofitades 
pels serveis municipals. 

 

 

 

3.1.8.   Energia 

 Consum energètic 

Durant la fase d’obra i durant l’explotació de les infraestructures és inevitable l’ús d’energia per tal de 
poder realitzar les tasques pertinents. 

A banda d’un enllumenat eficient i del correcte funcionament de la maquinària d’obra, tot seguit 
s’indiquen altres mesures per optimitzar el consum energètic: 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Per a l’estalvi energètic es considera fonamental la formació específica dels operaris a fi que la maquinària 
estigui en funcionament durant el temps en què sigui estrictament necessària 

 El contractista durà un registre dels consums energètics per tal de prendre mesures correctores en cas que 
s’observin consums desmesurats. 

 Ús de biocombustibles per a alimentar la maquinària d’obra i/o ús de maquinària elèctrica, en cas que sigui 
possible. 

Finalment, destacar que mitjançant el programa TCQ2000 s’ha realitzat una estimació del cost energètic 
de l’obra, que ascendeix a un total d’uns 231.053.540 MJ desglossats de la següent manera 

 Cost energètic de la fabricació (aprox.): 64.202.936 MJ 

 Cost energètic de la construcció (aprox.): 166.850.604 MJ 
 

3.1.9.   Flora i fauna 

 Afecció arbrat urbà i vegetació 
A l’àmbit de la Diagonal entre el Carrer Girona i el Carrer Castillejos hi ha presents 590 arbres, dels quals 
es preveu el manteniment del 62% dels individus existents (364 arbres) i la retirada del 38% dels 
exemplars (226 arbres), tal i com es defineix a l’Annex 11. Arbrat i vegetació i s’incorporen les fitxes 
d’arbrat en aquest mateix annex. 
De l’arbrat a retirar, es preveu que 207 exemplars (91,5%) siguin trasplantats o traslladats a viver 
municipal. 
A l’àmbit d’estudi del Projecte Executiu de la Fase 1 no es troba localitzat cap arbre singular. 
La plantació de nou arbrat constarà de 255 exemplars (+4,9%), resultant un total de 619 arbres al final 
del projecte d’urbanització en aquest tram de l’Avinguda Diagonal, i es durà a terme tenint en compte les 
consideracions establertes a l’Annex 11. Arbrat i vegetació. 
Per realitzar una correcta retirada, trasplantament o plantació del nou arbrat es seguiran les mesures 
descrites en l’Annex 11. Arbrat i vegetació. Perquè l’afecció durant la realització de les obres sigui 
mínima, es presenten les següents mesures: 
 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Quan es realitzi el trasplantament o la retirada d’arbres, l’operació es coordinarà prèviament amb l’Institut 
Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona i es seguirà, en tot moment, el protocol de retirada establert per la 
Direcció de Serveis d’Espais Verds. 
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Mesures de protecció ambiental proposades 

 5 dies abans d’efectuar el trasplantament o retirada de l’arbrat afectat per l’obra s’informarà, a nivell de 
porteria, als veïns limítrofs, seguint el model de comunicat corporatiu facilitat per la Direcció de Serveis 
d’Espais Verds. 

 Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que pugin quedar afectades, 
deixant al seu voltant una franja d’un metre, com a mínim, de zona no ocupada.  

 El contractista vetllarà perquè els escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements 
estranys, deixalles, escombraries i runa. 

 No es compactarà el terreny al voltant dels arbres. 

 S’evitarà obrir rases a menys d’un metre dels escocells dels arbres, i si és necessari, es realitzaran de 
manera manual. 

 No s’apilarà material ni es col·locarà la caseta d’obra sobre l’escocell dels arbres. 

 No es podran utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals o instal·lacions elèctriques o similars. 

 Els escocells i les zones enjardinades es regaran periòdicament quan no es pugui fer normalment des de 
l’exterior de la zona d’obres. 

 Els escocells que quedin inclosos dins l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants es taparan de manera 
que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 Els troncs dels arbres es protegiran amb taulons de fusta de 2 m d’alçada, com a mínim. 

 La superfície del sòl al voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) d’un 
mínim de 20 cm de gruix, sobre la qual es col·locarà un revestiment de taulons o d’altre material semblant. 

 Si la Direcció de Serveis d’Espais Verds ho considerà oportú, prèviament a l’execució de les obres els arbres 
i plantacions afectats seran traslladats al lloc que es determini. 

 Les operacions seran realitzades per la Direcció de Serveis d’Espais Verds o, en cas de fer-se per empreses 
externes, supervisades per aquesta Direcció. 

 Es reposaran els arbres i plantacions afectats per l’execució de les obres en compliment de la Norma 
Granada. 

 La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de Serveis d’Espais Verds, tenint 
en compte els períodes de trasplantament per a cada espècie. 

 Els arbres s’han de subministrar fletxats, sense podar, amb una bona formació de copa (ben estructurats), 
realçats a 2,5 m i amb pa de terra o contenidor. A més, han de estar protegits amb tutors de fusta 

 Es realitzarà, de forma prèvia a l’inici de les obres, una poda correctora de la capçada dels arbres més 
pròxims a l’obra. 

 S’apuntalaran els arbres els quals l’obra pugui afectar el seu sistema radicular. 

 El contractista de l’obra haurà de tenir previst en el seu Pla d’Ambientalització de les obres una formació. 
específica dels operaris que treballin a l’obra en aquest aspecte ambiental. 

 

 Afecció a la fauna urbana 

La fauna que es pot trobar a la zona d’obres és la present a l’àmbit urbà de Barcelona. En aquest, la 
fauna habitual és el colom roquer (Columba livia), cotorra argentina (Myiopsitta monachus), pardal comú 
(Passer domesticus), rata comuna (Rattus narvegicus), rata negra (Rattus rattus) i dragó comú 
(Tarentola mauritanica). Les obres no preveuen afectar a cap comunitat animal ni a cap espècie 
protegida ni d’interès. 

 

3.1.10.   Paisatge 

La major afecció al paisatge tindrà lloc durant la realització de les obres, durant les quals es vetllarà pel 
correcte tancament i senyalització de les obres, així com del manteniment de l’estat de neteja de l’entorn. 
Acabades les obres es restablirà el paisatge urbà actual, pel que l’impacte sobre el paisatge serà nul. 

Per què l’afecció durant la realització de les obres sigui mínima es presenten les següents mesures: 

Mesures de protecció ambiental proposades 

 Instal·lació de les proteccions necessàries per a garantir que el patrimoni arquitectònic present en l’àmbit 
d’estudi no es vegi afectat per les obres. 

 Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança dels 
usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament. 

 Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge i de les activitats auxiliars no creïn un impacte visual 
important ni afectin la població. 

 El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

 

3.2.   PRESSUPOST DE LES MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

En aquest apartat es presenta el pressupost de les mesures de protecció ambiental. 

 Les actuacions sobre l’arbrat i la jardineria es descriuen a l’annex 11 (proteccions dels arbres a 
mantenir dins de l’àmbit de l’obra; proteccions dels espais oberts amb tanques de fusta o reixes; 
realització de poda i esporgues dels arbres, actuacions per a l’apuntalament dels arbres (execució 
d’ancoratges i col·locació de tutors, depenent del cas), transplantaments, etc.). Totes aquestes 
actuacions es pressuposten en el capítol de jardineria del pressupost del projecte. 

 Protecció del patrimoni arquitectònic, col·locant una tanca metàl·lica de 2 m d’alçada en el perímetre 
del monument a mossèn Jacint Verdaguer, i també davant de les façanes de l’edifici de la casa 
Planells i del grup escolar Ramón Llull. 

 Protecció del patrimoni arqueològic, que inclou la presència d’un arqueòleg a peu d’obra durant el 
moviment de terres, la realització d’una intervenció arqueològica en cas de trobar un refugi antiaeri de 
la guerra civil i actuacions relatives a la fumigació i escàner 3D del refugi de la guerra civil número 95 
(la seva posició es troba identificada entre el c/Nàpols i el c/ València, tal com es pot veure a l’informe 
de patrimoni arqueològic). 
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 Gestió de residus (que inclou la classificació, la càrrega i el transport, i el tractament dels residus de 
construcció i demolició). 

El pressupost destinat a la protecció del patrimoni arquitectònic és de 2.009,29 € (PEM). La justificació 
del PEM, a cada subtram, es troba en el pressupost del projecte. 

D’altra banda, el pressupost de l’actuació de protecció del patrimoni arqueològic s’ha inclòs en el 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PVA) i es valora en 62.950,00 € + IVA. La justificació 
d’aquest pressupost es mostra a l’apèndix 3 del present document. 

Finalment, el pressupost de gestió de residus (PEM), tant pel total de la fase 1 com per a cadascun dels 
trams, es troba a l’estudi de gestió de residus. 

 

4.   LLISTA DE CONTROL PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN 
PROJECTES D’OBRES 

 

A continuació es mostra la llista de control per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat i medi ambient del 
present projecte. 
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5.   INFORME SOBRE L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

A continuació es mostren els diferents criteris de sostenibilitat en projectes d’obres d’espai públic i 
d’infraestructura inclosos a la corresponent instrucció tècnica, la inclusió dels quals en el projecte s’indica 
a la llista de control per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projecte d’obres presentat 
anteriorment. 

Criteris ambientals Aplicació del criteri de sostenibilitat en el projecte 

Aplicació del Decret per a 
l’ambientalització de les 
obres 

Malgrat l’estudi informatiu es va sotmetre a procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental de projectes, en el present document de Sostenibilitat i medi ambient 
s’han tingut en compte tant les prescripcions de l’informe ambiental emès pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat com les prescripcions del Decret per a 
l’ambientalització de les obres, ja que el pressupost del projecte és superior als 
450.000 €. 

Criteris generals 
d’autosuficiència energètica 
i ambiental 

En el projecte s’han considerat diferents mesures per a la minimització del consum 
energètic i la millora de l’eficiència energètica (apartat 3.1.8 del present document 
de sostenibilitat i medi ambient), que contribueixen a disminuir la dependència de 
les fonts energètiques externes i a reduir els impactes ambientals associats a la 
generació de l’energia, i mesures per a la prevenció i correcció dels impactes 
ambientals associats a l’obra. 

El projecte contempla la renovació total de l’enllumenat tant de la calçada de 
l’avinguda Diagonal com de les voreres. També es renova part de l’enllumenat de 
les places de Mossèn Jacint Verdaguer i part de l’enllumenat de la parada 
Verdaguer del tram  Diagonal-Girona/ Bailén, costat mar. En general es contempla 
la substitució de lluminàries tipus incandescent per LED (molt més eficient). A 
l'annex 15 del projecte es justifica i dimensiona la instal·lació d'enllumenat 
projectada. 

D’altra banda, el projecte contempla la instal·lació d’una xarxa de recàrrega de 
vehicls elèctrics (apartat 10.16.5). La xarxa proposta contempla la instal·lació de 
nous elements del sistema de recàrrega de vehicles elèctrics, incloent-hi tota la 
infraestructura necessària (escomesa, quadres, canalitzacions, cablejat, etc.).  

Finalment, pel que fa a les estacions Bicing es contempla com a criteri mantenir les 
2 estacions Bicing existents i afegir una tercera estació en parada del tramvia 
(apartat 10.16.6 de la memòria del projecte). 

Aplicació de la Instrucció 
tècnica per a l’aplicació de 
criteris de sostenibilitat en la 
fusta 

S’apliquen els criteris de sostenibilitat en la fusta en elements d’aquest material 
utilitzats a l’obra, com els encofrats, mobiliari urbà (bancs) i aspratges dels arbres. 

Criteris de màxima 
autosuficiència energètica 

Malgrat que en el projecte no s’ha considerat d’aplicació la autoproducció 
energètica, com s’ha dit, sí que es consideren mesures per a la minimització del 
consum energètic (apartat 10.15 de la memòria del projecte), com per exemple la 
utilització d’enllumenat eficient. 

Criteris relatius a elements 
urbans 

El compliment de la instrucció de la alcaldia relativa als elements urbans  i als 
criteris de sostenibilitat ambiental, s’han incorporat a en els diferents apartats de la 
memòria ambiental, sobre tot en la proposta i descripció de les mesures preventives 
i correctores dels potencials impactes ambientals de l’obra, en cadascun dels 

Criteris ambientals Aplicació del criteri de sostenibilitat en el projecte 

vectors ambientals afectats per a la mateixa obra. 

Criteris relatius a l’increment 
del verd i la biodiversitat 

El projecte millora la connectivitat dels espais verds perquè, d’una banda, 
incrementa la biomassa de la ciutat en el tram on es projecta la urbanització de la 
Diagonal (amb la plantació de nou arbrat i d’arbusts en parterres i escocells) i, 
d’altra banda, connectarà la Canòpia de la plaça de les Glòries amb d’altres 
corredors urbans projectats i executats, com ara el Passeig de Sant Joan. 

D’altra banda, es potencia la permeabilització del sòl en l’espai públic en contemplar 
l’ús dels Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUD), que es descriuen a 
l’apartat de criteris relatius a l’autosuficiència hídrica (i a l’apartat 10.14.6 de la 
memòria del projecte). 

Pel que fa al control de la flora exòtica invasora, en les noves plantacions no només 
no s’inclou cap espècie d’aquesta tipologia sinó que es preveu la plantació 
d’espècies autòctones (com ara Olea europaea, Quercus ilex o el Myrtus communis) 
(apartats 4.1 i 4.2, de plantació d’arbrat i arbustiva respectivament, annex 11 
d’arbrat i jardineria) 

Finalment, el projecte enriqueix el verd existent tot introduint noves espècies en les 
plantacions d’arbres i arbustos en relació a la situació actual, incrementant la 
biodiversitat i fomentant la funció d’hàbitat del verd. 

Criteris relatius a 
l’autosuficiència hídrica 

D’una banda, a la memòria ambiental del present document (apartat 3.1.7 del 
present document de sostenibilitat i medi ambient) es contemplen una sèrie de 
mesures per a la minimització dels consums d’aigua durant la realització de les 
obres. 

D’altra banda, en el projecte es contempla la implantació duna xarxa d'aigua freàtica 
que té per objecte l'aprofitament de les aigües del subsòl per a la seva utilització en 
reg i neteja de vials. 

El projecte contempla també la utilització de Sistemes Urbans de Drenatge 
Sostenible (SUD), que són elements de drenatge que retenen part de la precipitació, 
afavoreixen la infiltració cap al terreny, reduint així els cabals de la xarxa de 
clavegueram convencional (apartat 10.14.6 de la memòria del projecte). La 
implantació del SUD a l'Avinguda Diagonal respon a un objectiu de la ciutat pel qual 
s'incorporen aquests sistemes a les noves actuacions. S'han projectat els SUD al 
nou parterre central de l'Avinguda Diagonal, i recull les aigües del parterre lateral 
mar, del carril bici i del propi parterre central. 

S’optimitzen els sistemes de reg a les zones verdes, amb la implantació del sistema 
per degoteig per a l’arbrat viari i reg per difusió als parterres. D’altra banda, la xarxa 
de reg serà automatitzada, programada i telegestionable (apartat 10.16.4 de la 
memòria del projecte). Tot plegat  comportarà un augment en l’eficiència en l’ús de 
l’aigua i una disminució del seu consum. 

Finalment, les noves plantacions arbòries a la Diagonal vénen condicionades per 
l’ús tradicional del plataner com a espècie principal en l’arbrat d’alineació (malgrat 
convisqui amb d’altres espècies), pel fet que es tracta d’una espècie de referència 
en aquesta avinguda que forma part de l’imaginari col·lectiu dels barcelonins. 
Malgrat tot, la resta d’espècies d’arbres que es preveu plantar tenen poques 
necessitats hídriques (apartat 4.1 Plantació d’arbrat de l’annex 11 Arbrat i jardineria 
del projecte). 
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Criteris ambientals Aplicació del criteri de sostenibilitat en el projecte 

Criteris a favor de 
l’economia circular 

En el projecte es preveu l’aplicació d’alguns criteris a favor de l’economia circular 
com ara la utilització d’àrids que es generen a la mateixa obra. A l’apartat 3.1.4. del 
present document de sostenibilitat i medi ambient s’introdueixen algunes pràctiques 
ambientals en l’ús de materials de l’obra per afavorir l’economia circular, com ara la 
utilització de materials que disposin d’algun tipus d’ecoetiqueta, materials reciclats o 
que continguin productes reciclats, betums de fabricació a baixa temperatura, etc. 

Incorporació de sistemes i 
tecnologies TIC 

Es preveu la incorporació de sistemes i tecnologies TIC en diversos àmbits. Així 
doncs, es preveu la col·locació d’elements i dispositius finals relacionats amb la 
mesura del soroll (sensors sonors), els fluxos de mobilitat (per regular la gestió 
semafòrica) o la gestió del reg (connexió i recull de dades climatològiques per 
regular els regs i controlar el consum d’aigua; apartat 4.1.5 Automatizació de l’annex 
17 Reg) 

 

6.   INFORME SOBRE L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN LA FUSTA 

Com es diu a l’apartat 3.1.4, tots els elements de fusta del projecte, que en aquest correspon als 
encofrats, mobiliari urbà (bancs) i aspratges, han de provenir d’explotacions forestals sostenibles. Aquest 
fet s’haurà d’acreditar pels corresponents segells i certificacions (FSC, o equivalent) que l’han 
d’acompanyar. 

A continuació es presenta la fitxa de declaració dels usos de la fusta, segons model facilitat per BIMSA, 
on hi ha el detall i la quantificació de l’ús de la fusta del projecte. 
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OBJECTE: PROJECTE “Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació 
d’una xarxa de tramvia unificada. Projecte executiu 
d’urbanització. Fase 1. Plaça de les Glòries-Girona”. (Districte 
l’Eixample, Barcelona) 

 

DATA DEL PROJECTE: En fase de realització 

EMPLAÇAMENT Avinguda Diagonal, 223-341  

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

 

ÀMBIT DE L’OBRA: 
L’àrea del present projecte es centra a la via pública, concretament en una gran àrea 
compresa entre els números 223 i 341 de l’Avinguda Diagonal,  entre els carrers de 
Castillejo i Girona, al districte de l’Eixample. 
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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:  
El projecte presentat  es correspon a PROJECTE DE XARXA DE TRAMVIA 
UNIFICADA.  CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX I TRAMBESÒS. PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ. FASE 1. PL. GLÒRIES-GIRONA (Districte l’Eixample, 
Barcelona), on s’informa de l’afectació del subsòl en una gran àrea corresponent 
a aquest districte. L’àmbit d’aquest projecte és un espai comprès entre els 
números 223 i 341 de l’Avinguda Diagonal, entre el carrer de Castillejos i carrer 
de Girona, al districte de l’Eixample.  
 
El recorregut  en planta d’aquest projecte s’indica en l’annex 1, on l’ l’àmbit del 
projecte va de façana a façana de l’avinguda Diagonal. 
 
POSSIBLES AFECTACIONS: 
Els treballs a realitzar a l’espai delimitat pels carrers esmentats, transcorren per 
un sector on és coneguda l’existència de troballes arqueològiques ja que tant en 
la cartografia antiga com en les intervencions realitzades a la zona en els 
darrers anys es documenten diferents elements patrimonials a tenir en compte. 
Tot seguit descriurem els diferents jaciments arqueològics o béns històrics 
afectats per aquest projecte: 
 
Defensa passiva: 
 
Cal assenyalar l’existència en determinats punts de la ciutat d’alguns refugis 
antiaeris, que van ser construïts en el context de la Guerra Civil i dels quals 
majoritàriament només se’n coneix la seva ubicació aproximada i alguna part 
dels seus recorreguts.  
 
Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) a la ciutat de Barcelona es van 
construir gran quantitat de refugis antiaeris utilitzats per la població civil per tal 
de protegir-se dels bombardejos feixistes.  
 
Des del primer atac –naval en aquest cas- sobre el nucli urbà la nit del 13 de 
febrer de 1937, fins a la caiguda de la ciutat el 26 de gener de 1939, la ciutat va 
patir un total de 194 bombardejos, la majoria aeris, que provocaren un nombre 
de víctimes i ferits. Els atacs indiscriminats sobre la població civil provocaren, al 
marge de les víctimes, un gran impacte psicològic. 

A Barcelona, el Servei de Defensa Passiva Antiaèria depenent de l’Ajuntament, 
en primer lloc, i la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat, posteriorment, 
van portar a terme un projecte per salvaguardar els edificis emblemàtics i 
subvencionaren al voltant d’un centenar de refugis. La resta, casi 1300, es varen 
començar a excavar de forma auto-organitzada i auto-finançada per iniciativa 
civil, configurant un autèntic moviment social sense precedents. 
 
Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos en la via 
pública i diversos espais en el seu interior. Aquells planificats per l’Ajuntament 
eren dissenyats com a medis de defensa passiva amb la vocació d’ésser 
reaprofitats com a trams de clavegueram, banys públics, magatzems, sales de 
lectura i altres usos.  
 
La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva 
construcció es deuria al treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot, 
dones i nens. Varen començar als barris amb una gran tradició associativa i 
sense comprometre els fonaments dels edificis, com per exemple a les places 
públiques. 
 
Segons la informació recollida a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 
Barcelona propers a la zona del projecte s’hi localitzen els següents: 
 
1. Refugi núm. 0036 (1673)1   Avinguda Diagonal, 269-275 
2. Refugi núm. 0116 (1750)2  Avinguda Diagonal, 323 
3. Refugi núm. 0401 (1978)3  Carrer Enamorats 
4. Refugi núm. 0071 (1706)4  Carrer Sicília, 240 
5. Refugi núm. 0838 (2436)5  Carrer València, 395-417 
6. Refugi núm. 0419 (2014)6  Avinguda Diagonal 
7. Refugi núm. 0095 (1002)7  Carrer València 

                                                           
1 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1673)    
2 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1750)   
3 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1978)    
4 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1706)    
5 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2436)    
6 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2014)    

http://cartaarqueologica.bcn.cat/1673
http://cartaarqueologica.bcn.cat/1750
http://cartaarqueologica.bcn.cat/1978
http://cartaarqueologica.bcn.cat/1706
http://cartaarqueologica.bcn.cat/2436
http://cartaarqueologica.bcn.cat/2014
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8. Refugi núm. 0812 (2824)8  Carrer València 
9. Refugi núm. 0693 (2621)9  Carrer Mallorca 
10. Refugi núm. 0732 (2766)10 Carrer Bailén, 123 
11. Refugi núm. 0717 (2748)11 Carrer Provença, 360 

 
D’aquests refugis només se’n té referència per la seva inclusió en un llistat de 
refugis existents a la ciutat de Barcelona, i de la majoria d’aquests es desconeix 
el seu accés, les dimensions i el recorregut. La ubicació orientativa d’aquests 
refugis es detalla a l’Annex 1. Cal tenir en compte que algunes descripcions 
sobre els refugis només esmenten el carrer on es troben, sense ubicar el punt 
exacte dins el traçat del carrer, i molts d’aquests es van ramificant pel subsòl i 
poden aparèixer en àrees allunyades de l’accés, i inclús poden aparèixer nous 
accessos no documentats. 
 
Només d’alguns d’aquests refugis es disposa de documentació relativa al seu 
recorregut, als seus accessos i altres dades referents a la seva construcció, com 
seria en el següent cas: 
 

7. Refugi núm. 0095 (1002)12  Carrer València 
 
En l’annex 2 es mostra la planimetria d’aquest refugi, i el seu recorregut, el qual 
queda afectat directament per l’actual projecte. També s’inclou el plànol de 
l’Atles de CLABSA amb el recorregut del refugi, on s’aprecia com algunes de les 
seves entades poden estar afectades per les obres a realitzar. 
 
Barcelona, 15 de gener de 2018 

 
 
                                                                                                                                                
7 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1002)    
8 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2824)   
9 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2621)   
10 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2766)   
11 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2748)   
12 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1002)        

Xavier Maese Fidalgo 
Arqueòleg 
Servei d’Arqueologia de Barcelona 
Institut de Cultura de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/1002
http://cartaarqueologica.bcn.cat/2824
http://cartaarqueologica.bcn.cat/2621
http://cartaarqueologica.bcn.cat/2766
http://cartaarqueologica.bcn.cat/2748
http://cartaarqueologica.bcn.cat/1002
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MESURES A APLICAR: 
 
Segons la legislació vigent en matèria patrimonial i d’estudis d’impacte 
ambiental, caldrà que en el moment de redactar o executar qualsevol projecte 
d’intervenció a la zona es contempli que si hi ha moviments de terra i remocions 
en el subsòl, sigui del tipus que sigui, es tingui en compte i es valori la 
importància patrimonial de la zona, preveient al llarg de tota la intervenció un 
control arqueològic. 
 
Degut a que es tracta d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien 
aparèixer restes arqueològiques durant l’execució de les obres, considerem que 
aquestes s’han de dur a terme amb el seguiment d’un tècnic especialitzat en 
arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ. En tot cas l’aparició imprevista 
d’algun element d’interès haurà de ser comunicat al Servei d’Arqueologia 
l’Institut de Cultura de Barcelona (93 256 68 97 / 93 256 68 90). 
 
Si durant l’obra apareixen restes que calgui documentar es planificarà una 
intervenció arqueològica per tal de determinar la importància de les troballes i 
procedir a la seva excavació i documentació. 
 
Si en el transcurs de les obres apareixen rastres de l’existència d’un refugi 
antiaeri caldrà realitzar-ne la seva documentació que constarà d’una descripció 
exhaustiva de la troballa, realització d’un aixecament planimètric i topogràfic 
amb plantes i seccions a escala, documentació fotogràfica, documentació dels 
elements mobles que puguin existir i, i si s’escau la seva documentació en 3D. 
 
Tot el treball de documentació haurà de ser supervisat per un arqueòleg i caldrà 
presentar la documentació relacionada al Servei d’Arqueologia de l’Institut de 
Cultura de Barcelona. 
 
Per a la confecció del Projecte d’Intervenció Arqueològica corresponent, o bé 
per ampliar les informacions de caire tècnic o administratiu caldrà contactar amb 
un mes (30 dies) d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei d’Arqueologia de 
l’Institut de Cultura de Barcelona (93 256 68 97 / 93 256 68 90). 
 
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES: 
 
Pressupost orientatiu 

Aquesta valoració pressupostària contempla únicament els preus vigents per 
hora i dia dels treballs de seguiment i identificació de troballes arqueològiques 
subsidiàries del projecte que s’especifica. Caldrà valorar, en cas d’aparició de 
restes arqueològiques, quina incidència tenen en l’obra, quines mesures 
correctores cal aplicar i quina serà la intensitat i característiques dels treballs  
posteriors a realitzar 
 
Partida 01. Arqueologia  

CONCEPTE COST/ UNITATS/TEMPS/ COST PREVIST/DIA 

1 Arqueòleg director 26,00 € / hora x 8 hores diàries 208,00 € / dia 

1 Oficial d’arqueologia  17,00 € / hora x 8 hores diàries 136,00 € / dia 

1 Peonada / auxiliars 15,00 € / hora x 8 hores diàries  120,00 € / dia 

1 Topògraf/dibuixant  22,00 € / hora  176,00 € / dia 

Memòria preceptiva 26,00 € / hora x (50% del temps 
de treball de camp) 

104,00 € /dia 

Partida 02. Ajuts a l’arqueologia 

La partida d’ajuts a l’arqueologia es justifica pels treballs d’obra civil associats a 
la intervenció: moviment de terres amb maquinària, trasllat de maquinària i 
terres, reposicions, tancament de l’accés a la zona de treball, materials i accions 
de protecció, ... 
Partida 03. Altres  

En el corresponent Projecte d’Intervenció Arqueològica s’especificaran els Plecs 
de Condicions Tècniques de necessari acompliment corresponents a l’actuació 
arqueològica a fer, així com tots aquells apartats i accions normatives derivades 
de l’aplicació del Decret 78/2002 que regula els treballs. 
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En qualsevol cas, caldrà preveure partides alçades, a justificar, per a totes 
aquelles tasques relacionades amb la neteja, consolidació i tractament de restes 
arqueològiques que hi puguin aparèixer, així com pels estudis i analítiques 
necessàries. 

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 
13/03/2002): “En el cas d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en 
solars que confinin amb edificis o amb obres públiques, hi ha de participar un/a 
arquitecte/a, a qui correspon de vetllar perquè els treballs arqueològics no 
afectin l’estabilitat de l’estructura dels edificis o les obres públiques”. La 
promoció haurà de vetllar per l’acompliment d’aquest article. 

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del Decret 78/2002 de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 
3594 – 13/03/2002), cal valorar l’afectació de l’obra sobre les restes localitzades. 
En tots els supòsits (conservació in situ, rebliment definitiu, trasllat o eliminació 
d’estructures) caldrà actuar d’acord a una proposta d’intervenció, la supervisió 
d’un arqueòleg i, si s’escau, la intervenció d’un equip de treball. En darrera 
instància, haurà de ser la Direcció General del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya qui aprovi definitivament la proposta. 
Des de  l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat va entrar 
en vigor la Llei 2/24, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic (DOGC, núm. 6551, 30.01.2014). A l’article 43 
s’estableix la “Taxa per la tramitació de sol•licituds d’autorització d’intervencions 
arqueològiques i paleontològiques preventives o integrades en un projecte 
d’investigació” (20€). 
Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015 que preveu un increment d’un 5% de les taxes (DOGC 6830 de 
13.03.2015). Actualment la taxa és de 21,85€. 
 
LEGISLACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT:  
 
- Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener, que ha estat modificat per la Llei 

6/2010, de 24 de març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental 
de projectes. 

- Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, 

d’11-10-1993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de 
protecció del Patrimoni Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, 
instal·lacions o activitats que s’hagin de sotmetre al procediment d’impacte 
ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 

- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció 
d’errades DOGC núm. 3915, d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les 
declaracions d’impacte ambiental de projectes que afectin restes arqueològiques 
o paleontològiques requereixen un informe previ de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural. 

- El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, 
d'avaluació d'impacte ambiental. 

  
  
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 
 ANNEX 1:  

PLÀNOL DE L’ÀMBIT I SUPERPOSICIÓ AMB ELS ELEMENTS PATRIMONIALS I 
ARQUEOLÒGICS CONEGUTS  

 ANNEX 2A-2B: 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL REFUGI ANTIAERI NÚM. 0095 
 

  
Barcelona, 15 de gener de 2018 

 
 
Carme Miró i Alaix 
Responsable del Pla d’Arqueologia Urbana 
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ANNEX 1: PLÀNOL DE L’ÀMBIT I SUPERPOSICIÓ AMB ELS ELEMENTS PATRIMONIALS I ARQUEOLÒGICS CONEGUTS LLISTAT DE JACIMENTS ARQUEOLÒGICS I 

REFUGIS ANTIAERIS: 

 

  
 

OBSERVACIONS: 
 

 

1. Refugi  0036 Avinguda Diagonal, 269-
275 

2. Refugi 1116 Avinguda Diagonal, 323 
3. Refugi 0401 Carrer Enamorats 
4. Refugi 0071 Carrer Sicília, 240 
5. Refugi 0838 Carrer València, 395-417 
6. Refugi 0419 Avinguda Diagonal 
7. Refugi 0095 Carrer València 
8. Refugi 0812 Carrer València 
9. Refugi 0693 Carrer Mallorca 
10. Refugi 0732 Carrer Bailén, 123 
11. Refugi 0717 Carrer Provença, 360 

 

1 
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ANNEX 2: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFUGIS ANTIAERIS. PLANIMETRIES I SECCIONS. REFUGI NÚM. 0095 LLEGENDA 

 

 

 

Refugi núm. 0095  
Carrer València 
 
Font: Arxiu Municipal Contemporani 
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ANNEX 2b: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE REFUGIS ANTIAERIS. PLÀNOL DE CLABSA DEL REFUGI NÚM. 0095 LLEGENDA 

 

 

 

Refugi núm. 0095  
Carrer València-Nàpols 
 
Font: Atles dels Refugis de la Guerra 
Civil Espanyola a Barcelona 

 
 







 

 

CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX I TRAMBESÒS. IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA. 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ. FASE 1: PL. GLÒRIES – GIRONA. 

Sostenibilitat i medi ambient  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÈNDIX 2: FITXES DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CATÀLEG 
DEL DISTRICTE 02, I FITXES DE L’ART PÚBLIC 
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Font de la palangana o Font del Negret Codi: 2810 - 1 

GRUP Corporacions 

 

EMPLAÇAMENT Avinguda Diagonal amb carrer Bruc 

AUTOR Eduard B. Alentorn 

MATERIALS Bronze sobre base de pedra 

DIMENSIONS (h x a x b) en metres: 3,19 x 1,59 x 0,55 

INAUGURACIÓ 17 setembre 1917 

COL·LECCIÓ Ajuntament de Barcelona 

COMENTARI 

Anomenada font de la palangana i també del negrito, correspon a l'encàrrec d'unes escultures que 
l'Ajuntament de Barcelona féu a Eduard B. Alentorn el 1912 per decorar unes fonts públiques situades en 
carrers de l'Eixample de la ciutat. Quedaren enllestides el 1915, amb la intervenció del fonedor en bronze, 
l'italià Romolo Staccioli, establert a Barcelona. Els criteris d'un realisme que feia fàcil la comprensió del seu 
significat per part dels ciutadans s'ajustaven perfectament a la transcripció, en aquest cas d'un tema 
anecdòtic que, sembla, corresponia a una vivència dels àmbits familiars d'Eduard B. Alentorn. Havia adoptat 
un noi de raça negra i aquest demanava a una nena, filla de l'escultor, que li rentés la cara i li tornés a rentar 
altres vegades; potser així, amb paciència, se li aclariria el color de la pell. 

Aquest acudit devia ser prou conegut i els organismes municipals devien considerar-lo com un tema prou 
adient per incloure'l en una versió escultòrica en l'àmbit urbà. El basament de pedra que dóna suport a 
l'escultura incorpora dues piques per recollir l'aigua i, a mitja alçada, presenta al seu voltant una franja de 
bronze amb l'escut de Barcelona als costats llargs i una senzilla decoració de tipus vegetal. Les dues figures 
que corresponen al tema i constitueixen el grup queden perfectament integrades. L'escultor resolgué de 
manera molt adient les dificultats derivades d'haver de coordinar els gestos i les expressions de les dues 
figures, per fer coincidir els detalls de l'animada acció que protagonitzen. Com era lògic en unes escultures 
realitzades aquells anys (1912-1915) en l'àmbit barceloní, les tendències realistes es manifesten en la 
correcta transcripció de la indumentària que correspon a cada un dels dos personatges, i també dels gestos, 
dels moviments i de les expressions respectives, de manera que era molt fàcil fer-se càrrec d'allò a què 
s'al·ludia. 

Montserrat Blanch 
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A Narcís Monturiol Ictineu Codi: 2033 

GRUP Corporacions 

 

EMPLAÇAMENT Avinguda Diagonal, 341 

AUTOR Josep Maria Subirachs, signada 

MATERIALS bronze sobre formigó armat, encofrat i pintat 

DIMENSIONS (h x a x b) en metres: 4,52 x 2,69 x 2,14 

INAUGURACIÓ 3 desembre 1963 

COL·LECCIÓ Ajuntament de Barcelona 

INSCRIPCIÓ 

BARCELONA / A / NARCÍS / MONTURIOL 

INVENTOR DE L'ICTÍNEO / PRIMER SUBMARÍ QUE / VA NAVEGAR SUBMERGIT/ AL PORT DE BARCELONA 
/ EL 28 DE JUNY DE 1859 

REPRODUCCIÓ DE L'ICTÍNEO / A ESC. 1:7 

CRÒNICA 

Dels nombrosos monuments que la iniciativa privada (empreses, entitats, ordes religiosos...) va posar als carrers 
de Barcelona durant l'època de l'alcalde Porcioles, aquest és un dels més afortunats. Va ser una iniciativa de la 
Mútua Metal·lúrgica: les mutualitats laborals i les companyies d'assegurances han estat especialment actives en la 
decoració monumental de la ciutat. L'obra, encarregada a l'escultor Josep Maria Subirachs, està situada just 
davant la seu de la Mútua, a la Diagonal, i és una reproducció a escala 1:7 de l'Ictíneo, el submarí ideat, realitzat i 
experimentat al port de Barcelona el 1859 per l'empordanès Narcís Monturiol (Figueres, 1819 - Sant Martí de 
Provençals, 1885), inventor que es va moure políticament en les files del republicanisme i el socialisme utòpic 
cabetià. Va ser inaugurat el 3 de desembre de 1967. 

No és pas l'única reproducció de l'Ictíneo que hi ha als carrers de Barcelona. N'hi ha dues més, realitzades el 1992 
per a la pel·lícula Monturiol, el senyor del mar,dirigida per Francesc Bellmunt, del primer (el de 1859) i el segon 
Ictíneo fets per Monturiol (el segon va navegar de 1864 a 1868) i posades posteriorment a l'entrada del Museu 
Marítim i al Maremagnum, respectivament. 

El monument va ser restaurat el 1995 amb la col·laboració de l'artista. Però l'actual configuració prové de la 
darrera reforma feta el 2000-2001, que va dirigir l'arquitecta municipal María Luisa Aguado, també d'acord amb 
l'artista, paral·lela a la reforma de les instal·lacions de la Mútua, i finançada per aquesta. Tot i mantenint l'olivera 
que acompanya l'escultura, d'ençà de la seva instal·lació es van suprimir parterres i es va millorar l'accessibilitat, i 
fou l'ocasió per catalanitzar els textos que acompanyen el monument.  

Jaume Fabre, Josep M. Huertas 

COMENTARI 

El conjunt format per la peça de bronze -en record de l'Ictíneu- i l'estructura que l'embolica, realitzada en formigó 
constitueix un clar exemple d'obra abstracta "amb records" com diria Paul Klee. L'associació i, al mateix temps, el 
contrast entre materials és una de les solucions més emprades per Subirachs en el moment de plantejar una 
escultura. L'artista s'interessa per ressaltar les qualitats texturals tant del formigó com del bronze, així com els 
colors d'aquests materials. D'aquesta forma sorgeix un diàleg constant entre un i altres, donant com a resultat una 
peça summament interessant per a qui l'observa. 

El fet que en aquest cas concret Subirachs fes una escultura que, en el fons, pot considerar-se no com un simple 
record a Monturiol, sinó com un veritable homenatge a l'inventor del famós Ictíneu, permet comprendre la pròpia 
estructura formal del conjunt. En aquest la configuració allargada que correspon al submarí queda acollida, 
integrada i, al mateix temps, emmarcada per una mena de gran pedestal invertit en el que es fan molt patents les 
marques de l'encofrat del formigó. 

La noció de temps passat està molt ben aconseguida, car tot el conjunt pot arribar a entendre's com una mena de 
resta arqueològica de la nostra civilització industrial. En aquest sentit, Subirachs s'avançà molt en el temps, ja que 
aquest tipus d'obres va sorgir en etapes posteriors, en el si de la postmodernitat. 

Lourdes Cirlot 
 

http://w10.bcn.es/APPS/gmocataleg_monum/FitxaMonumentAc.do?idioma=CA&codiMonumIntern=355 

 

Font de l’Efeb Codi: 2805 

GRUP Fonts de l’Eixample 

 

EMPLAÇAMENT Avinguda Diagonal amb Carrer Bailén 

AUTOR Gabriel Bechini (Barcelona) 

MATERIALS Bronze sobre base de granit 

DIMENSIONS 

(h x a x b) en metres:  

3,03 x 1,91 x 1,93 (total)  
1,40 x 0,45 x 0,45 (figura)  
1,63 x 1,91 x 1,93 (base) 

INAUGURACIÓ 7 gener 1924, fundició 1922 

COL·LECCIÓ Ajuntament de Barcelona 

COMENTARI 

Àngel Tarrach i Barribia fou un escultor nascut a Barcelona, ciutat on adquirí una sòlida formació professional 
derivada dels coneixements que assimilà durant la seva estada als tallers d'uns escultors de tanta 
anomenada com Josep Llimona, Pau Gargallo i Rafael Atché, i que amplià a París sota el mestratge de 
Josep Clarà. Hi afegí aspectes de l'escultura egípcia, ben representada als museus parisencs, i de la italiana 
de les etapes inicials renaixentistes, particularment de Donatello, tot aplicat amb una tècnica molt correcta. 
D'aquests antecedents resultà un estil molt personal, apreciable en aquesta escultura anomenada 
de l'efeb, que és una de les poques que permeten estudiar-lo a la nostra ciutat. 

L'any 1921 l'Ajuntament de Barcelona va encarregar-li la realització d'una escultura per incorporar valors 
estètics a l'espai urbà de la cruïlla de l'avinguda Diagonal i el carrer Bailèn, com a complement d'una font. 
Inicialment va presentar un model anomenat Nens i fruites, i després, l'escultor sol·licità un canvi per al seu 
projecte. Li fou autoritzat el mes de març de 1923, i en resultà l'actual escultura, que encaixa amb els criteris 
noucentistes d'aquells anys. La connexió amb el món hel·lenístic és prou clara en la manera d'interpretar un 
d'aquells adolescents que a la Grècia clàssica eren anomenats efebs. Per la seva actitud recorda el posat 
d'un model d'acadèmia, però en la realització l'artista es decantà vers el realisme en tot allò que correspon a 
les proporcions del cos i als detalls de la seva anatomia, perfectament reflectits en aquesta versió en bronze, 
fosa per Gabriel Bechini. 

El 1939 Àngel Tarrach s'exilià a França i des d'allí passà a Mèxic. S'adaptà ràpidament a aquells ambients, 
rebé importants encàrrecs del govern mexicà i decidí quedar-s'hi. A la darrera etapa de la seva vida residí a 
Califòrnia (EUA). 

Montserrat Blanch 
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Com s’ha posat de manifest a l’apartat 3.2 del document de Sostenibilitat i Medi Ambient, el pressupost 
de les mesures de protecció del patrimoni arqueològic ascendeix a 62.950,00 €. Per trams, correspondria 
a 2.691,00 € al tram 1, 14.976,00 € al tram 2 i 45.283 al tram 3 (on es troba el refugi de la guerra civil 
núm. 95 carrer València – Nàpols). Les actuacions previstes són la presència d’un arqueòleg durant el 
moviment de terres (seguiment arqueològic), la  realització d’una intervenció arqueològica en cas de 
trobar un refugi antiaeri de la guerra civil i i actuacions relatives a la fumigació i escàner 3D del refugi 
número 95 esmentat. 

 

La justificació del pressupost elaborat a partir de la informació facilitada pel Servei d’Arqueologia de 
Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona, seria la següent: 

 

PRESSUPOST TOTAL (3 SUBTRAMS) 
 
Pressupost seguiment arqueològic €/h h € 
Arqueòleg director 26 850 22.100,00  
Informe seguiment arqueològic 26 425 11.050,00  
Subtotal 

  
33.150,00 

    
    Pressupost intervenció arqueològica €/h h € 
Oficial d’arqueologia 17 400 6.800,00 
2 peons 15 800 12.000,00 
Topògraf i dibuixant 22 200 4.400,00 
Subtotal 

  
23.200,00 

    
    Pressupost actuacions addicionals a 
realizar al refugi 95 €/h h € 
Fumigació  10 60 600,00 

Escàner 3D - - 6.000,00 € (*) 

SubTotal 

  

6.600,00 € 

    Total 
  

62.950,00 

    IVA (21%) 
  

13.219,50 € 

    PCA seguiment i intervenció 
arqueològics   76.169,50 € 

 

(*) 4 dies a 1.500 €/dia 
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PRESSUPOST PER SUBTRAMS 
 

SUBTRAM 1 
 
Pressupost seguiment arqueològic €/h h € 
Arqueòleg director 26 69 1.794,00 
Informe seguiment arqueològic 26 34,5 897,00 
Subtotal 

   
    
    Pressupost intervenció arqueològica €/h h € 
Oficial d’arqueologia 17 - - 
2 peons 15 - - 
Topògraf i dibuixant 22 - - 
Subtotal 

   
    Total 

  
2.691,00 

    IVA (21%) 
  

565,11 

    PCA seguiment i intervenció 
arqueològics   3.256,11 

 

SUBTRAM 2 
 
Pressupost seguiment arqueològic €/h h € 
Arqueòleg director 26 384 9.984,00 
Informe seguiment arqueològic 26 192 4.992,00 
Subtotal 

   
    
    Pressupost intervenció arqueològica €/h h € 
Oficial d’arqueologia 17 - - 
2 peons 15 - - 
Topògraf i dibuixant 22 - - 
Subtotal 

   
    Total 

  
14.976,00 

    IVA (21%) 
  

3.144,96 

    PCA seguiment i intervenció 
arqueològics   18.120,96 

 
 

SUBTRAM 3 
 
 
Pressupost seguiment arqueològic €/h h € 
Arqueòleg director 26 397 10.322,00 
Informe seguiment arqueològic 26 198,5 5.161,00 
Subtotal 

  
15.483,00 

    
    Pressupost intervenció arqueològica €/h h € 
Oficial d’arqueologia 17 400 6.800,00 
2 peons 15 800 12.000,00 
Topògraf i dibuixant 22 200 4.400,00 
Subtotal 

  
23.200,00 

    
    Pressupost actuacions addicionals a 
realizar al refugi 95 €/h h € 
Fumigació  60 10 600 

Escàner 3D 1.500 €/dia 4 dies 6.000,00 

Subtotal 

  

6.600,00 

    Total 
  

45.283,00 

    IVA (21%) 
  

9.509,43 

    PCA seguiment i intervenció 
arqueològics   54.792,43 
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