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ESTIMACIÓ DELS VOLUMS DE RESIDUS

FASE 1.1 - LATERAL GRAN VIA - CALÇADA

DEMOLICIONS PAVIMENTS volum
equivalent

suma % espomnjament volum amb
esponjament

abocador inerts
barrejats

Abocador
productes
asfàltics

Abocador terres

FRESSATGE PAV. ASFÀLTIC (5 CM) M3 51,678 1,2 62,0136 62,0136
EMBORNAL UD 3 0,72 1,35 0,72 0,72

RASES PER A SERVEIS volum
equivalent

suma % espomnjament volum amb
esponjament

abocador inerts
barrejats

Abocador
productes
asfàltics

Abocador terres

EXCAVACIÓ CLAVEGUERAM M3 27,796
REBLIMENT DE RASES M3 -22,378 5,42 1,20 6,50 6,50
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 6,949 6,949 1,2 8,3388 8,3388
TRANSPORT  TERRES M3

TRANSPORTS
TRANSPORT DE RESIDUS BARREJATS INERTS 62,73
TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE
TRANSPORT  TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 14,84

DEPOSICIONS DE RESIDUS
DEPOSICIÓ RESIDUS BARREJATS INERTS (170107) M3 0,72
DEPOSICIÓ RESIDUS TERRA INERT (170504) M3 14,84
DEPOSICIÓ RESIDUS MESCLES BITUMINOSES LER 170302 (REG) 62,01
DEPOSICIÓ CENTRE DE RECICLATGE METALLS (170407) M3 0,00
DEPOSICIÓ CENTRE RECICLATGE FUSTA (170201) M3 0,00
DEPOSICIÓ CENTRE RECICLATGE CABLES I CANONADES 0,00
DEPOSICIÓ CENTRE RECICLATGE RESTES VEGETALS 0,00



ESTIMACIÓ DELS VOLUMS DE RESIDUS

FASE 1.2 - LATERAL GRAN VIA RESTA I STJ MALTA

ELEMENTS METÀL·LICS volum
equivalent

suma % espomnjament volum amb
esponjament

abocador centre de
reciclatge

metall
PILONES UD 54 0,756
PAPERERA UD 4 2,112
RETIRADA ESCOCELL METÀL·LIC UD 26 1,872
RETIRADA BARANA METÀL·LICA M 94,6 10,406
RETIRADA DE PUNT DE LLUM UD 9 2,88 18,83 1,35 25,42 25,42
RETIRADA SENYAL VERTICAL UD 23 0,805

CABLEJAT ELÈCTRIC volum
equivalent

suma % espomnjament volum amb
esponjament

abocador centre de
reciclatge

ARRANCADA LINIES ELÈCTRIQUES XARXA DE REG M 50 0,13 1,35 0,17 0,17
ARRANCADA LINIES ELÈCTRIQUES XARXA ENLLUMENAT M 375 0,94 1,35 1,27 1,27
ARRANCADA LINIES XARXA SEMÀFORS M 260 0,65 1,35 0,88 0,88

INERTS BARREJATS volum
equivalent

suma % espomnjament volum amb
esponjament

abocador inerts
barrejats

abocador
asfàltics

EMBORNAL UD 24 17,28 1,35 17,28 17,28
GUAL VIANANTS M 8 4,2 1,35 4,20 4,20
FRESSATGE PAV. ASFÀLTIC (5 CM) M2 1244,256 37,32768 1,25 46,66 46,66
DEMOLICIÓ PAVIMENTS MESCLKA BITUMINOSA M2 1557,192 311,4384 1,35 420,44 420,44
RIGOLA I BASE FORMIGÓ M 18 6,48 1,35 8,75 8,75
VORADA I RIGOLA AMB BASE FORMIGÓ M 417,941 100,30584 1,35 100,31 100,31
PAVIMENT PANOTS I BASE (20 CM) M2 953,03 266,8484 1,35 266,85 266,85
ENDERROC ESTRUCTURES DE FORMIGÓ M3 80 80 1,35 80,00 80,00



ESTIMACIÓ DELS VOLUMS DE RESIDUS

FASE 1.2 - LATERAL GRAN VIA RESTA I STJ MALTA

MOVIMENT DE TERRES GENERAL volum
equivalent

suma % espomnjament volum amb
esponjament

abocador abocador
restes vegetals

centre de
reciclatge

EXCAVACIÓ PER REBAIX - TERRA VEGETAL M3 244,006 244,006 244,01 1,20 292,81 292,81
EXCAVACIÓ CAIXA DE PAVIMENT M3 69,62 69,62 69,62 1,20 83,54 83,54

DRENATGES
EXCAVACIÓ CLAVEGUERAM M3 97,382 97,38
REBLIMENT DE RASES M3 -69,515 -69,52 27,87 1,20 33,44 33,44
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 23,728 23,73 23,73 1,20 28,47 28,47

JARDINERIA
RETIRADA ARBRAT I SOCA UD 13 65,00 1,50 97,50 97,50
EXCAVACIÓ RASES M3 190,138 190,14 190,14 1,20 228,17 228,17
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 81,405 81,41 81,41 1,20 97,69 97,69
EXCAVACIÓ REBAIX I POUS AÏLLATS M3 298,576 298,58 298,58 1,20 358,29 358,29

XARXA DE REG
ARRANCADA DE CANONADES M 240 2,40 1,35 3,24 3,24
EXCAVACIÓ RASES M3 893,28 893,28
REBLIMENT DE RASES M3 -710,85 -710,85 182,43 1,20 218,92 218,92
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 223,52 223,52 223,52 1,20 268,22 268,22

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXCAVACIÓ RASES M3 90,816 90,82
REBLIMENT DE RASES M3 -24,464 -24,46 66,35 1,20 79,62 79,62
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 32,868 32,87 32,87 1,20 39,44 39,44

XARXA DE SEMÀFORS
EXCAVACIÓ RASES M3 72,372 72,37
REBLIMENT DE RASES M3 -12,59 -12,59 59,78 1,20 71,74 71,74
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 18,093 18,09 18,09 1,20 21,71 21,71

XARXA IMI
EXCAVACIÓ RASES M3 110,654 110,65
REBLIMENT DE RASES M3 -70,118 -70,12 40,54 1,20 48,64 48,64
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 27,664 27,66 27,66 1,20 33,20 33,20

TRANSPORTS
TRANSPORT DE RESIDUS BARREJATS INERTS M3 944,48
TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE M3 128,47
TRANSPORT  TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA M3 1.903,90

DEPOSICIONS DE RESIDUS
DEPOSICIÓ RESIDUS BARREJATS INERTS (170107) M3 477,38
DEPOSICIÓ RESIDUS TERRA INERT (170504) M3 1.903,90
DEPOSICIÓ RESIDUS MESCLES BITUMINOSES LER 170302 (REG) M3 467,10
DEPOSICIÓ CENTRE DE RECICLATGE METALLS (170407) M3 25,42
DEPOSICIÓ CENTRE RECICLATGE FUSTA (170201) M3 0,00
DEPOSICIÓ CENTRE RECICLATGE CABLES I CANONADES M3 5,55
DEPOSICIÓ CENTRE RECICLATGE RESTES VEGETALS M3 97,50



ESTIMACIÓ DELS VOLUMS DE RESIDUS

FASE 2 - PLAÇA

ELEMENTS METÀL·LICS volum
equivalent

suma %
espomnjament

volum amb
esponjament

abocador centre de
reciclatge metall

PILONES UD 35 0,49
RETIRADA ESCOCELL METÀL·LIC UD 24 1,728
RETIRADA DE PUNT DE LLUM UD 14 4,48 6,98 1,35 9,42 9,42
RETIRADA SENYAL VERTICAL UD 8 0,28

CABLEJAT ELÈCTRIC volum
equivalent

suma %
espomnjament

volum amb
esponjament

abocador centre de
reciclatge

ARRANCADA LINIES ELÈCTRIQUES XARXA DE REG M 26 0,07 1,35 0,09 0,09
ARRANCADA LINIES ELÈCTRIQUES XARXA ENLLUMENAT M 350 0,88 1,35 1,18 1,18

MOBILIARI URBÀ volum
equivalent

suma %
espomnjament

volum amb
esponjament

abocador centre de
reciclatge metall

centre de
reciclatge fusta

PAPERERA UD 4 2,112 2,11 1,35 2,85 2,85
RETIRADA DE JOCS PER INFANTS UD 2 4,00 3,00 1,00
RETIRADA TANCA JOCS INFANTILS M 51,18 9,2124 1,35 12,44 12,44
RETIRADA DE BANC DE FUSTA UD 11 2,75 2,75 1,76
RETIRADA APARCA BICICLETES UD 5 0,5 1,35 0,68 0,68
RETIRADA DE FONT UD 1 1,00 1,00

INERTS BARREJATS volum
equivalent

suma %
espomnjament

volum amb
esponjament

abocador inerts
barrejats

abocador
asfàltics

EMBORNAL UD 17 12,24 1,35 12,24 12,24
RETIRADA BANQUETES PEDRA O FORMIGÓ UD 4 3,2 1,35 4,32 4,32
DEMOLICIÓ BASES D'ELEMENTS DE MOBILIARI UD 20,618 20,618 1,35 27,83 27,83
DEMOLICIÓ PAVIMENTS MESCLA BITUMINOSA M2 1050,119 210,0238 1,35 283,53 283,53
RIGOLA I BASE FORMIGÓ M 198,03 71,2908 1,35 96,24 96,24
VORADA I RIGOLA AMB BASE FORMIGÓ M 160,6 38,544 1,35 38,54 38,54
PAVIMENT PANOTS I BASE (20 CM) M2 752,268 210,63504 1,35 210,64 210,64



ESTIMACIÓ DELS VOLUMS DE RESIDUS

FASE 2 - PLAÇA

MOVIMENT DE TERRES GENERAL volum
equivalent

suma %
espomnjament

volum amb
esponjament

abocador abocador restes
vegetals

centre de
reciclatge

EXCAVACIÓ PER REBAIX - TERRA VEGETAL M3 19,531 19,531 19,53 1,20 23,44 23,44
EXCAVACIÓ CAIXA DE PAVIMENT M3 413,732 413,732
TERRAPLENAT AMB TERRES DE LA PROPIA EXCAVACIÓ M3 -25,172 388,56 388,56 1,20 466,27 466,27

DRENATGES - CLAVEGUERAM
EXCAVACIÓ CLAVEGUERAM M3 66,568 66,57
REBLIMENT DE RASES M3 -18,597 -18,60 47,97 1,20 57,57 57,57
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 7,814 7,81 7,81 1,20 9,38 9,38

JARDINERIA
RETIRADA ARBRAT I SOCA UD 4 20,00 1,50 30,00 30,00
EXCAVACIÓ RASES M3 118,134 118,13 118,13 1,20 141,76 141,76
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 29,532 29,53 29,53 1,20 35,44 35,44
EXCAVACIÓ REBAIX I POUS AÏLLATS M3 263,294 263,29 263,29 1,20 315,95 315,95

XARXA DE REG
ARRANCADA DE CANONADES M 124 1,24 1,35 1,67 1,67
EXCAVACIÓ RASES M3 496,32 496,32
REBLIMENT DE RASES M3 -390,6 -390,60 105,72 1,20 126,86 126,86
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 124,08 124,08 124,08 1,20 148,90 148,90

FONT
ARRANCADA DE CANONADES M 24 0,24 1,35 0,32 0,32
EXCAVACIÓ RASES M3 17,6 17,60
REBLIMENT DE RASES M3 -13,75 -13,75 3,85 1,20 4,62 4,62
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 4,4 4,40 4,40 1,20 5,28 5,28

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXCAVACIÓ RASES M3 85,248 85,25
REBLIMENT DE RASES M3 -25,168 -25,17 60,08 1,20 72,10 72,10
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 21,312 21,31 21,31 1,20 25,57 25,57

XARXA IMI
EXCAVACIÓ RASES M3 58,88 58,88
REBLIMENT DE RASES M3 -37,5 -37,50 21,38 1,20 25,66 25,66
EXCAVACIÓ EN PRESENCIA SERVEIS M3 14,72 14,72 14,72 1,20 17,66 17,66

TRANSPORTS
TRANSPORT DE RESIDUS BARREJATS INERTS M3 673,35
TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE M3 68,16
TRANSPORT  TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA M3 1.476,45

DEPOSICIONS DE RESIDUS
DEPOSICIÓ RESIDUS BARREJATS INERTS (170107) M3 389,82
DEPOSICIÓ RESIDUS TERRA INERT (170504) M3 1.476,45
DEPOSICIÓ RESIDUS MESCLES BITUMINOSES LER 170302 (REG) M3 283,53
DEPOSICIÓ CENTRE DE RECICLATGE METALLS (170407) M3 19,70
DEPOSICIÓ CENTRE RECICLATGE FUSTA (170201) M3 15,20
DEPOSICIÓ CENTRE RECICLATGE CABLES I CANONADES M3 3,27
DEPOSICIÓ CENTRE RECICLATGE RESTES VEGETALS M3 30,00



Fase 1.1 Fase 1.2 Fase 2

TIPUS DE RESIDU UD
LATERAL G.V.

CALÇADA
LATERAL G.V.

CALÇADA
PLAÇA GLOBAL

DEPOSICIÓ RESIDUS BARREJATS INERTS (170107) M3 0,72 477,38 389,82 867,92
DEPOSICIÓ RESIDUS TERRA INERT (170504) M3 14,84 1.903,90 1.476,45 3.395,20
DEPOSICIÓ RESIDUS MESCLES BITUMINOSES LER 170302 (REG) M3 62,01 467,10 283,53 812,65
DEPOSICIÓ CENTRE DE RECICLATGE METALLS (170407) M3 0,00 25,42 19,70 45,12
DEPOSICIÓ CENTRE RECICLATGE FUSTA (170201) M3 0,00 0,00 15,20 15,20
DEPOSICIÓ CENTRE RECICLATGE CABLES I CANONADES M3 0,00 5,55 3,27 8,82
DEPOSICIÓ CENTRE RECICLATGE RESTES VEGETALS M3 0,00 97,50 30,00 127,50

ESTIMACIÓ DE VOLUM DE RESIDUS - FULL RESUM
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1. Introducció

1.1. Objecte i abast

L’objectiu del present document és la realització dels documents de sostenibilitat i medi ambient emirresponent
a la zona on es planteja realitzar el Projecte executiu de reurbanització dels vials laterals de la Gran Via a l'àmbit
de la boca Besòs dels túnels viaris de la Plaça de les Glòries (entorn Escola Casas), entre la Rambla de
Poblenou i el carrer Bilbao. Districte de Sant Martí a Barcelona.

Així doncs, el present document, doncs s’estructura amb el següent contingut:

- Memòria ambiental
- Informe d’aplicació de criteris de sostenibilitat
- Llista de control per a l’aplicació dels criteris de sostenibilitat en projectes d’obres
- Informe sobre l’aplicació dels criteris de sostenibilitat de la fusta

1.2. Localització

L’àmbit del projecte citat i dels documents ambientals objecte d’estudi se situa a l’entorn dels vials laterals de la
Gran Via entre la Rambla de Poble Nou i el carrer Bilbao, al Districte de Sant Martí de Barcelona, on es localitza
l’Escola Casas just al costat del Lateral muntanya de la Gran Via.

Fig. 1. Localització general de l’àmbit d’estudi

Fig. 2. Localització detallada de l’àmbit d’estudi

2. Memòria ambiental

2.1. Introducció

En el present document es presenta la memòria ambiental relativa al “Projecte executiu de reurbanització dels
vials laterals de la Gran Via a l'àmbit de la boca Besòs dels túnels viaris de la Plaça de les Glòries (entorn Escola
Casas), entre la Rambla de Poblenou i el carrer Bilbao. Districte de Sant Martí a Barcelona”.

L’objectiu de la memòria és la identificació dels impactes potencials i avaluar els principals aspectes ambientals
afectats per les actuacions sobre aquest, així com proposar i descriure les mesures preventives i correctores per
a la minimització dels efectes ambientals previstos.

2.2. Característiques del projecte

2.2.1.Objectius generals del projecte

Les actuacions definides en el projecte de reurbanització dels vials laterals de la Gran Via a l'àmbit de la boca
Besòs dels túnels viaris de la Plaça de les Glòries (entorn Escola Casas), entre la Rambla de Poblenou i el carrer
Bilbao, estan relacionades amb la transformació de la Plaça de les Glòries (Parc de Canòpia), amb la
construcció dels túnels viaris que allibera de trànsit rodat la Gran Via des de la Rambla de Poblenou fins al carrer
Padilla, i amb el recorregut definitiu del tramvia entre el futur intercanviador davant del Museu DHUB i l’estació
de Can Jaumandreu.
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L’espai de la Gran Via alliberat per la construcció dels túnels és una oportunitat per crear un gran espai
públic de qualitat i millora paisatgística i mediambiental. La zona de projecte se situa al costat de la rampa
d’inici dels túnels de Glòries, i es pot considerar com un espai de transició i continuïtat d’aquesta nova Gran Via a
la Gran Via existent fins al riu Besòs.

L’actuació del projecte respon a un programa específic de ciutat amb la pacificació intensiva dels entorns
escolars com a llocs per a la trobada i el joc espontani. El projecte de millora dels entorns de l’Escola Casas és
fruit de la seva necessària millora que aquest centre requereix degut a la seva localització propera a una de les
principals artèries de circulació de Barcelona i de l’oportunitat que ofereixen les obres d’execució dels túnels
viaris de Glòries i els projectes i programes estratègics existents, de lluita contra l’emergència climàtica que
exigeix reduir el cotxe i l’avanç en l’urbanisme amb perspectiva de gènere.

La proposta del projecte es planteja integradora entre la necessitat de pacificar els entorns de l’escola i la
millora de la Gran Via una vegada executada les obres dels túnels. Ha de resoldre els requeriments de
mobilitat de la zona, tot millorant la percepció i realitat visual, acústica i de seguretat dels entorns de l’Escola
Casas. Per aconseguir-ho s’instal·laran pantalles fono-absorbents en els murs de la boca d’entrada del túnel i es
reduirà a un sol carril de circulació per autobusos, serveis i veïns el vial lateral de la Gran Via.

El projecte també inclou la reurbanització del sector limitat pels carrers Monturiol, Guatemala, Sant Joan de
Malta i la pròpia Gran Via per resoldre el problema de discontinuïtat i connexió peatonal a la vorera muntanya
entre els carrers Sant Joan de Malta i Monturiol. Aquesta problemàtica és deguda a la desalineació de façanes i
voreres de la Gran Via, que passa en aquest sector de tenir 50m de secció característica de l’Eixample als 100m
que manté des d’aquest punt fins al riu Besòs. La proposta preveu revitalitzar i millorar aquest espai existent.

2.2.2.Fases d’execució del projecte

El projecte es defineix com un únic document però s’executarà en 2 fases: la primera fase a executar per
BIMSA i la segona fase a executar pel Districte de Sant Martí.

- La primera fase s’executarà immediatament després de la finalització de les obres dels túnels viaris. La
seva execució és necessària per restablir l’afecció a la urbanització que estan suposant l’execució dels
túnels. Tanmateix no es pot executar abans de la posada en servei dels túnels perquè la zona de
projecte està ocupada pels desviaments del trànsit.

La primera fase comprèn la zona del Lateral de Gran Via i el carrer de Sant Joan de Malta (accés a
l’escola).

- La segona fase comprèn la reurbanització dels carrers Guatemala, Monturiol i la zona de la plaça.

La fase 1 es subdivideix en fase 1.1 i fase 1.2. La fase 1.1 serà executada en el marc de les obres dels túnels de
Glòries, i deixarà com a definitiva la calçada d’un únic carril adjacent al mur de la rampa. La fase 1.2 comprèn la
resta d’actuació prevista en la fase 1 i es formalitzarà en un contracte posterior.

Per tant, l’actuació queda dividides en 2 fases depenent del promotor de les obres, però la seva execució es farà
en les 3 fases següents, en el marc de 3 contracte d’obra independents:

· Fase 1.1 Lateral de Gran Via. Calçada
· Fase 1.2 Lateral de Gran Via. Resta + San Joan de Malta
· Fase 2 Plaça

A continuació es presenta una figura on s’indica la distribució de les fases.

Fig.3. Fases de desenvolupament del projecte. Fase 1.1:. lateral de la Gran Via. Calçada (color blau); Fase 1.2. Lateral Gran Via. Resta i
Sant Juan de Malta (color marró); i Via lateral Gran Via. Monturiol (color Verd); Fase 2: Plaça (Color Rosa).

2.2.3. Aspectes generals

El projecte preveu resoldre els requeriments de mobilitat de la zona, tot millorant la percepció i realitat visual,
acústica i de seguretat dels entorns de l'Escola Casas. Per aconseguir-ho, compta amb la instal·lació de
pantalles fonoabsorbents (a executar en la obra dels túnels), per tal de protegir la boca del túnel que es troba al
davant de l'escola i reduir a un sol carril de circulació (autobusos, veïns i serveis) el lateral en superfície de la
Gran Via; aquest lateral es trobarà entre 9,65 i 9,85 metres de la façana del centre escolar. Però, el carril del tronc
central es situa entre 13,15 i 13,35 m. i enfonsat uns metres respecte del carril lateral.

En la franja de l’entorn del carril lateral (franja d’uns 13m) esmentada, s'hi proposa:
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- una vorera d’uns 4m d'amplada,
- un carril bici de 3.5 metres d'amplada a la mateixa cota que la vorera
- Filera d'arbrat autòcton i perennifoli que separa la vorera del carril bici. Aquesta està formada per arbrat

autòcton i perennifoli: Magnolia Grandiflora o Quercus ilex (alzina) i un parterre corregut de 1,40 metres
d'amplada separant el carril bici (a cota de vorera) de la calçada lateral, destinada al pas d'autobusos,
serveis i veïns. En aquest parterre s'hi preveu plantar una tanca vegetal perennifòlia de plantes mediterrànies
i una segona alineació d'arbrat, Tipuanes.

- Carril bus de 3,50 m.

Fig. 4. Secció proposada a l’entorn de l’escola Casas

Per altra banda, actualment existeix un problema de discontinuïtat i connexió peatonal a la vorera muntanya
entre els carrers de Sant Joan de Malta (reformat recentment) i de Monturiol, fruït de la desalineació de façanes
(i voreres) de la Gran Via que passa, en aquest sector, de tenir els característics 50 metres de secció de
l'Eixample als 100 metres que manté des d'aquest punt fins el riu Besòs. Per tal de resoldre aquest problema de
continuïtat de vianants i bicicletes, es proposa la reurbanització del sector limitat pels carrers de Monturiol,
Guatemala, St. Joan de Malta i la pròpia Gran Via, mantenint el màxim d'arbrat actual.

Per tal de crear uniformitat i continuïtat material amb el recent reformat carrer de Sant Joan de Malta, es
proposa utilitzar un llenguatge similar, tot reforçant la idea de cosir espais i recorreguts que aquest projecte
busca.

Fig. 5. Estat actual del lateral de la Gran Via a l’àmbit de l’escola Casas.

2.2.4.Descripció de les actuacions

La descripció de les actuacions es realitza a partir de les diferents zones que integren el projecte:

- Zona de la plaça
- Zona carrer Guatemala
- Zona del carrer sant Joan de Malta
- Zona carrer Monturiol
- Zona Gran Via de les Corts Catalanes
- Zona d’encreuament de la rambla del Poblenou

A continuació es detalla cadascuna d’elles:

Zona de la plaça

1. Àrea de Cal·listènia infantil

En aquesta àrea es crea una zona per a l’activitat esportiva infantil per a una franja d’edat entre 6-12 anys.

2. Àrea multigeneracional

Aquesta zona vol ser una àrea multigeneracional que potencií la interacció de persones de diferents franges
d’edat des d’infants, adolescents, adults i persones grans. Amb el mobiliari lúdic de formigó escollit (“Extasis” i
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“Soc”) s’intenta potenciar el joc fortuït o induït en un entorn natural, i I afavorir que pares, avis i nens juguin i
interactuïn en tots els espais de l’àrea amb joc.

El projecte ha dissenyat una zona d’estada amb elements vinculats a l’àrea de calistenia que són accessibles en
gran part, potenciant espais d’ombra tant per a les persones com per a gossos d’assistència. Els arbres plantats
en aquesta àrea seran Tipuana Tipus i Sophora Piramidal.

3. Parterre 1

El parterre 1 té un àrea de 281,65 m2 i es el que dona al carrer pacificat de Guatemala. Es plantaran arbres nous,
Tipuana Tipus, i arbustives de diferents tipus i alçades.

4. Parterre 2

El parterre 2 té un àrea de 284,95 m2 i és el que està més a prop de l’Escola Casas. Té una filera de arbres
existents, les Robínies, i 2 arbres nous la Tipuana Tipus i la Jacaranda, i també arbustives de diferents tipus i
alçades.

5. Àrea de pollancres

És un àrea que es manté com esta actualment, té un àrea de 105,70 m2 a la part superior i 500,80 m2 a la part
inferior tocant a Gran Via. Es la que dona al carrer de Monturiol. Té arbres existents que es mantindran, els
pollancres, i la gespa existent també es manté.

6. Camins interiors

Els tres camins interiors d’asfalt vermell creuen la plaça i són compartits per vianants i bicicletes, s’intenta que
siguin agradables passant per zones de parterres i d’estada i estant ombrejats per l’arbrat existent i nou :

- En sentit longitudinal, donant continuïtat al carril bici que creua el c/Monturiol. Amb una amplada de 3,5m.
- En sentit diagonal dreta, unint la cantonada del carrer Guatemala i Monturiol amb la vorera de la Gran Via.

Amb una amplada de 3,5 m.
- En sentit diagonal esquerra, unint la cantonada del carrer Guatemala i Sant Joan de Malta amb la vorera de

la Gran Via. Amb una amplada de 2,7 m.

Carrer Guatemala

El carrer Guatemala és un carrer pacificat, de 9,5 m en total, que només té accés rodat a la cantonada que gira
de Monturiol al carrer de la Democràcia, ja que a la cantonada es situa un accés a un aparcament d’un edifici.
Per accedir a la resta del carrer hi ha una pilona i només serà accessible per vehicles de manteniment o
bombers, per accedir a les façanes dels edificis situats aquí.

La resta del carrer es plataforma única i coexistiran vianants i bicicletes. S’ubiquen 5 nous parterres discontinus
de 1,8 m d’amplada, amb arbustives de port alt. També es troba la recollida pneumàtica existent.

Carrer Sant Joan de Malta

Aquest carrer és una continuació del carrer recentment urbanitzat de Sant Joan de Malta amb plataforma única.
Es mantenen els plataners existents i dos cadires d’igual model a les existent als carrer. Des d’aquí es produeix
l’entrada i sortida a l’Escola Casas, per aquest motiu s’ubiquen 5 mòduls de Banc tipus “Zuera” per ubicar una
zona d’espera al davant de la porta.

Carrer Monturiol

És un carrer en corba que és rodat i té accés des de la Gran Via, però es modifica a plataforma única i es
pacifica. Té una amplada de carril de 3,5 m i dues voreres d’uns 3m. L’element de formigó tipus “Push” protegeix
aquest límit entre la part rodada i la part peatonal.
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Zona Gran Via de les Corts Catalanes

1. Davant escola

Aquesta part de carrer davant de l’escola, té una amplada entre 13.65-13.95 m, s'hi proposa una vorera de 3,75-
3.95 d'amplada, un carril bici d’uns 3.50 metres d'amplada a la mateixa cota que la vorera (separada d'aquesta
per una filera d'arbrat autòcton i perennifoli: Magnolia Grandiflora o Quercus Ilex, i un parterre corregut de 1,40
metres d'amplada separant el carril bici a nivell de la calçada lateral, destinada al pas d'autobusos amb un carril
de 3.50 m, serveis i veïns. En aquest parterre s'hi preveu plantar unes arbustives de plantes mediterrànies i una
línia d’arbrat, la Tipuana Tipu. A continuació, hi ha una petita vorera de manteniment d’uns 50 cm al costat del
mur.

2. Davant plaça

Aquest tram del lateral de la Gran Via és per accés rodat de bus i veïns i es situa una parada de bus escolar i
parterres lineals de port alt i es planten nous arbres de Sophora Piramidal.

També es situen els contenidors de recollida selectiva de la zona.

Zona d’encreuament de la Rambla del Poblenou

Aquest encreuament agafa la urbanització del xamfrà de la Rambla de Poblenou amb Gran Via, incloent un
parterre verd amb arbres existents que es mantindran. Es col·loquen també nous arbres, Jaracarnda Mimosifolia
i Acer Campestre Elsrijk,  a l’altra part i mobiliari urbà de cadires i bancs. Es genera plataforma única i s’asfalta la
part central, tenint en compte que aquesta parc central de la Gran Via en una zona pendent de una Futura
urbanització global (llosa cobertura del túnel) per aquest motiu es planteja una “urbanització tàctica” de forma
provisional.

A la part inferior es situa l’encreuament amb el Tramvia fins la parada Jaumandreu.

1. Urbanització tàctica

A l’encreuament de la Gran Via amb la Rambla del Poblenou es planteja una zona amb “urbanització tàctica”.

Es planteja només una trama a l’asfalt i es col·loca mobiliari urbà, com pilones de formigó tipus “Push” que fan
de límit i protecció del vial rodat per cotxes i jardineres tipus “Bilbao” que marquen el límit entre els vianants i el
carril bici que puja/baixa per la rambla.

2.3. Descripció del medi

2.3.1.Estat actual

L’estat actual de la zona de projecte està afectat per la construcció dels túnels viaris. Al Lateral de la Gran Via, a
l’alçada de l’Escola Casas, se situen els desviaments de la calçada central de la Gran Via (tronc central de la
C31) d’entrada i sortida a Barcelona. A data de redacció del projecte, al costat de l’Escola Casas hi ha una vorera
d’uns 4m i 4 carrils de circulació, 3 d’entrada a Barcelona i 1 de sortida. Aquest escenari no serà el que hi haurà
al moment d’inici de les obres, degut a que la zona serà de nou modificada pels desviaments de trànsit de les
diferents fases previstes en l’execució dels túnels.

L’espai per a vianants del Lateral de la Gran Via des de l’Escola Casas fins al carrer Monturiol té un ample reduït i
està parcialment ocupat pels fanals Tija, lo qual dificulta el desplaçament a peu al llarg del carrer.

Els carrers de la zona de projecte són Guatemala, Monturiol i St. Joan de Malta., que delimiten una plaça en la
que s’ubica un parterre amb prat i un bosquet de pollancres, una àrea d’estada de sauló i una zona amb jocs
infantils. La plaça és travessada en diagonal per un camí asfaltat que voreja el parterre i un pas paral·lel a la
calçada esbiaixada de St. Joan de Malta delimitat per una doble filera de robínies.

La zona d’accés a l’Escola Casas és la vorera de Sant Joan de Malta . Aquest espai queda delimitat per un
parterre triangular i protegit per una barana. Aquí se situen quatre plàtans de gran port que el projecte preveu
conservar.

A nivell de trànsit, a excepció del Lateral de la Gran Via i del carrer Monturiol i del primer tram del carrer
Guatemala, actualment no està permesa la circulació de vehicles, essent una zona pacificada.

Fig6. Esquerra, lateral de la Gran Via a l’alçada de l’escola Casas; a la dreta, carrer Sant Joan de Malta (i porta d’entrada a l’escola
Casas)
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Fig. 7. A l’esquerra, parterre situat entre el final del carrer Sant Joan de Malta i la Gran Via; a la dreta, detalla del passeig amb robínies.

Fig. 8. A la foto de l’esquerra, vista global de la plaça, on a l’esquerra de la mateixa es pot apreciar el carrer Guatemala. A la foto de la
dreta, detall de la zona de jocs infantils.

Fig. 9. A l’esquerra passeig entre parterre amb pollancres i zona de jocs. A la dreta, parterre amb pollancres.

Fig. 10. A l’esquerra, imatge del carrer Guatemala; a la dreta, carrer Democràcia amb Guatemala.

Fig.11. A l’esquerra, imatge del parc proper al carrer Guatemala. A la dreta parterre entre carrer Monturiol i carrer Bilbao.
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2.3.2.Qualitat atmosfèrica

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.

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…

· 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...

Fig. 12. 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)

Qualitat

Tal i com s’ha comentat, l’àmbit d’estudi es situa dins de la Zona de Qualitat de l’Aire ZQA1 (Àrea de Barcelona).
De tots els contaminants analitzats i mesurats per la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació, els que
presenten majors nivells de superació són els relatius al diòxid de nitrogen. A continuació es realitza una
valoració de l’estat de la qualitat a partir de les dades existents (La qualitat de l’aire a Catalunya. Anuari 2020
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; Evolució del NO2 en ZBE al llarg dels
mesos. Font: La qualitat de l’aire a Catalunya. Anuari 2020. Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya; Ajuntament de Barcelona - https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-
ambientals/qualitataire/ca/).

- Diòxid de nitrogen NO2
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La tendència dels darrers anys és força estable quant a la mitjana global del territori de Catalunya.

Però, el valor límit anual s’ha superat en els darrers anys en algunes estacions de la ZQA1 (Àrea de Barcelona).
Durant el 2019, s’ha incomplert el VLa del NO2 a 2 punts de mesurament de la ZQA1 (Àrea de Barcelona). Tal i
com va passar l’any 2018, els incompliments s’han donat a les estacions de trànsit de Barcelona (Eixample) i
Barcelona (Gràcia-St. Gervasi).

A la següent taula es presenten les mitjanes anuals (en μg/m³) dels últims quatre anys, a les estacions
d’aquestes zones que mostren nivells més elevats:

mitjanes anuals NO2 (en μg/m³)

Estació 2016 2017 2018 2019

Barcelona (Eixample) 52 59 54 50
Barcelona (Gràcia-St. Gervasi) 49 52 46 44

Barcelona (Poblenou) 43 44 39 37

Sant Adrià del Besòs 40 40 40 37
Taula 1. Mitjanes anuals de NO2. La qualitat de l’aire a Catalunya. Anuari 2020 Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya

En general, respecte al 2018, s’observa que els nivells de NO2 es mantenen similars en general, tret de les
estacions de la ciutat de Barcelona i alguns municipis de la perifèria on s’aprecia un lleuger descens.

A continuació es presenta una figura on es mostra la gràfica de l’evolució de la mitjana anual de NO2 per a la
Zona de Barcelona.

Fig. 13. Evolució de la mitjana anual de NO2 a Barcelona. Font: “Resultats de la qualitat de l’aire de les zones de Barcelona (ZQA1) i
Vallès-Baix Llobregat (ZQA2). Gencat. 2019

Per altra banda, cal indicar que de l’anàlisi comparatiu de les dades de diòxid de nitrogen dels primers 4 mesos
de l’any 2020 amb les de l’any 2019, s’observa un clar descens de la mitjana mensual a partir del mes de març

(13 de març primer dia de confinament per la COVID-19). Aquesta tendència s’aguditza encara més durant el
mes d’abril i és més pronunciada a les estacions de trànsit intens de la ciutat de Barcelona. (Segons “La qualitat
de l’aire a Catalunya. Anuari 2020 Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya”).

Fig.14. Evolució del NO2 en ZBE al llarg dels mesos. Font: La qualitat de l’aire a Catalunya. Anuari 2020. (Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya).

Respecte a l’objectiu de qualitat de l’aire horari (VLh) per l’NO2 al llarg de l’any 2019 s’han enregistrat algunes
mitjanes horàries superiors a 200 μg/m3 a diferència del que va passar l’any 2018 en què no es va produir cap
superació d’aquest valor, tal i com s’observa a la següent taula:

Número de mitjanes horàries superiors a 200 μg/m3

Estació 2016 2017 2018 2019

Barcelona (Eixample) 0 0 0 2

Barcelona (Gràcia-St. Gervasi) 0 0 0 3
Taula 2. Número de mitjanes horàries superiors a 200 μg/m3 . Font: La qualitat de l’aire a Catalunya. Anuari 2020. (Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya).

Si considerem els nivells respecte dels carrers a l’àmbit estricte de projecte, i d’acord amb les dades de
l’aplicatiu de l’Ajuntament de Barcelona (https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-
ambientals/qualitataire/ca/), tenim les següents dades mitjanes de NO2 a l’any 2019:

https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/qualitataire/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/qualitataire/ca/
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Fig. 15. Nivells de NO2 als carrers de l’àmbit d’estudi. Font https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-
ambientals/qualitataire/ca/).

Carrer Nivells mitjans de NO2 en μg/m3 .

Gran Via de les Corts 50-50
Rambla de Poblenou 40-50

Rambla de Poblenou. Tram superior a tocar amb el
parc del Clot

30-40

Carrer de Sant Joan de Malta. Tram final 40-50

Carrer de Sant Joan de Malta. Tram per sobre del
carrer Guatemala

30-40

Carrer Guatemala 30-40

Carrer de la Democràcia 30-40
Carrer Monturiol 30-40

Carrer de Bilbao 40-50
Plaça de Valentí Almirall 30-40

Plaça de Joan Casanelles 30-40
Taula 3. Nivells mitjans de NO2. Font: (https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/qualitataire/ca/

- Benzè:

Pel que fa a la l’avaluació de la qualitat de l’aire respecte al benzè, durant l’any 2019 no s’ha detectat cap
superació del valor límit anual establert a la legislació vigent.

Però, els valors més significatius s’han detectat a estacions de trànsit de la ZQA 1 (Àrea de Barcelona). En
general, els valors més significatius s’han detectat a estacions de trànsit de la ZQA 1

- Clor (Cl)

Pel que fa a la presència de clor molecular a l’aire al llarg de l’any 2019, no s’ha superat ni el valor objectiu de
qualitat de l’aire diari establert a la normativa, ni tampoc del semi-horari (aquest compliment només es pot
avaluar a les estacions que utilitzen mètode automàtic).

- Clorur d’hidrogen(ClH)

Pel que fa a la presència de clorur d’hidrogen a l’aire durant l’any 2019, no s’ha detectat cap superació de
l’objectiu de qualitat de l’aire diari. Però, el compliment de l’objectiu de qualitat de l’aire semihorari no s’ha pogut
avaluar donat que només es pot mesurar a les estacions que utilitzen mètode automàtic.

- Diòxid de sofre (SO2)

A nivell general, els nivells de SO2 han disminuït dràsticament des de la dècada del 1990 i des de fa anys els
valors de SO2 compleixen amb escreix els objectius de qualitat establerts per la legislació.

- Hidrocarburs aromàtics policíclics – HAP

Durant l’any 2019 no s’ha superat el valor objectiu anual del Benzo(a)pirè a cap zona de qualitat de l’aire. Aquest
any, els nivells es mantenen, respecte al 2018, a totes les zones de qualitat de l’aire.

- Metalls pesants – As, Cd, Ni, Pb

Els nivells de Pb han disminuït molt en les darreres dècades gràcies a la prohibició d’utilitzar-lo com a additiu en
la benzina.

Actualment, tots els metalls mesurats presenten nivells molt per sota dels topalls de la UE. Les màximes
concentracions es troben al voltant d’algunes instal·lacions industrials.

- Monòxid de carboni – CO

Els nivells de CO han experimentat una davallada molt important en les darreres dècades, gràcies a l’ús
generalitzat de convertidors catalítics a les emissions dels vehicles. Les concentracions més elevades estan en
àrees urbanes amb trànsit intens, però sempre amb nivells molt inferiors al valor límit establert per Europa.

L’avaluació de la qualitat de l’aire respecte al monòxid de carboni (CO) durant l’any 2019 ha estat bona a tot el
territori.

- Ozó troposfèric – O3
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Els nivells d’ozó troposfèric ón molt variables d’un any a un altre perquè la seva formació depèn molt de la
meteorologia. Els anys més calorosos i amb més radiació solar és quan s’enregistren nivells més elevats.

Al llarg del 2019 a l’Àrea de Barcelona s’ha superat el llindar d’informació (LLI), i també el llindar d’alerta (LLA) a la
població.

A més dels llindars d’informació i d’alerta, la legislació vigent estableix un valor objectiu de protecció de la salut
humana (VOPS) i un valor objectiu de protecció de la vegetació (VOPV) que va entrar en vigor l’any 2010.

El VOPS estableix que les mitjanes 8-horàries mòbils no podran superar el valor de 120 μg/m3 en més de 25
ocasions per any en mitjana de 3 anys. És a dir, el número de superacions d’aquesta xifra ha de ser com a
màxim 25. Durant l’any 2019, l’Àrea de Barcelona no ha complert el VOPS. De fet, han hagut 6 superacions a
Barcelona -Palau Reial) i Sant Adrià del Besòs; i i al Parc de la Vall d’Hebron.

Respecte al VOPV, l’Àrea de Barcelona també a superat aquest valor.

- Partícules en suspensió – PM10 i PM2,5

A Catalunya, les PM10 han disminuït força des del 2008.

Durant l’any 2019 no s’ha superat el valor límit anual a cap zona de qualitat de l’aire.

- Sulfur d’hidrogen – H2S

Pel que fa als valors mitjans anuals de H₂S durant l’any 2019, aquests s’han mantingut semblants respecte als
enregistrats l’any 2018, és a dir, baixos a tot el territori.

No ha hagut cap superació de l’objectiu de qualitat de l’aire semihorari (OQAs) i de l’objectiu de qualitat de l’aire
diari (OQAd), durant l’any 2019.

2.3.3.Qualitat acústica

Introducció

La normativa que regula els nivells acústics considerada és la següent: a nivell català,  la Llei 16/2002 i el decret
que la desenvolupa, el 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. Concretament, a l’apartat 2 de
l’annex A d’aquest Decret, 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.

A nivell estatal cal fer referència al Real Decret 1367/2007 de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la llei
37/2003, de 17 de novembre, del soroll.

Finalment Barcelona compta amb l’ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions (2010), així com el
corresponent mapa de sensibilitat i capacitat acústica.

Classificació de les zones acústicament

Per classificar acústicament l’àmbit d’estudi es considera la normativa citada anteriorment, i en especial les
ordenances municipals de l’Ajuntament de Barcelona, on s’indiquen els valors límits dels usos del sòl (segons
l’annex II.3 de l’Ordenança municipal de Medi Ambient de Barcelona):

Valors límits dels usos del sòl (Annex II.3 Ordenança
municipal de Medi Ambient)

Valors límit d’immissió en
dB(A)**

(Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl) Ld  (7-21 h) Le (21-23 h) Ln (23-7 h)

Zona de sensibilitat acústica alta (A)

(A1) Espais d’interès naturals i altres - - -

(A1.1) Parcs d’especial protecció acústica 55 55 45

(A1.2) Parcs, jardins i platges 57 57 47

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

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

Zona de sensibilitat acústica moderada (B)

(B1) Coexistència del sòl d’ús residencial amb activitats i/o
estructures 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 65 55

Zona de sensibilitat acústica baixa (C)
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Valors límits dels usos del sòl (Annex II.3 Ordenança
municipal de Medi Ambient)

Valors límit d’immissió en
dB(A)**

(Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl) Ld  (7-21 h) Le (21-23 h) Ln (23-7 h)

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

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

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

- - -

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 5. Valors límit d’immissió per zones de sensibilitat acústica i usos del sòl dels mapes de capacitat acústica. Font: Annex II.3
Ordenança municipal de Medi Ambient, i 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’àmbit d’estudi, a l’entorn de la Gran Via entre els carrers de la
Rambla de Poblenou i carrer de Bilbao,  hi correspon unes zones de sensibilitat acústica variable, tal i com
s’observa a la taula i figura següents:

Carrer Tram Zonificació acústica
Gran via Tot C3

Rambla del Poble Nou
Per sobre de la Gran Via B1

Per sota de la Gran Via B2

Sant Joan de Malta Entre c/Guatemala i Gran Via B2
Per sobre de Guatemala A4
Per sota de la Gran Via B1

Guatemala B1

Monturiol A4

Edison A4
Democracia A4

Carrers al voltant de
les places de Valentí

A4

Carrer Tram Zonificació acústica
Almirall i Joan
Casanelles

Bilbao
Per sobre de la Gran Via B2

Per sota de la Gran Via C3
Taula 6. Capacitat acústica a l’àmbit d’estudi. Font: Mapa de capacitat acústica de Barcelona
(https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/)

Fig. 16. Capacitat acústica a l’àmbit d’estudi. Font: Mapa de capacitat acústica de Barcelona
(https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/)

Com es pot observar, els nivells de sensibilitat acústica més baixos (C) es corresponen amb la Gran Via i els
trams de carrer que han de suportar una major intensitat de trànsit.. A mesura que ens allunyem dels eixos més
transitats, la sensibilitat es torna més alta. Tal i com es pot observar, els nivells de sensibilitat a l’àmbit d’estudi
són:

Carrer Tram Zonificació
acústica

Valors

Gran via Tot C3
Ld  (7-21 h): -
Le (21-23 h): -
Ln (23-7 h): -

Rambla del Poble Nou Per sobre de la Gran Via B1
Ld  (7-21 h): 65 dBA
Le (21-23 h): 65dBA
Ln (23-7 h): 55 dBA

https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/


UR6734-AN-EC-Sost-MediAmbient-D02 Projecte executiu de reurbanització dels vials laterals de la Gran Via a l'àmbit de la boca Besòs dels túnels viaris de la Plaça de les Glòries (entorn Escola Casas), entre la Rambla de Poblenou i el carrer Bilbao. Districte de Sant Martí a Barcelona
Página 12 Document núm 5. Sostenibilitat i medi ambient

Carrer Tram Zonificació
acústica

Valors

Rambla del Poble Nou Per sota de la Gran Via B2
Ld  (7-21 h): 65 dBA
Le (21-23 h): 65dBA
Ln (23-7 h): 55 dBA

Sant Joan de Malta Entre c/Guatemala i Gran Via B2
Ld  (7-21 h): 65 dBA
Le (21-23 h): 65dBA
Ln (23-7 h): 55 dBA

Sant Joan de Malta Per sobre de Guatemala
A4 Ld  (7-21 h): 60 dBA

Le (21-23 h): 60 dBA
Ln (23-7 h): 50 dBA

Sant Joan de Malta Per sota de la Gran Via
B1 Ld  (7-21 h): 65 dBA

Le (21-23 h): 65dBA
Ln (23-7 h): 55 dBA

Guatemala
B1 Ld  (7-21 h): 65 dBA

Le (21-23 h): 65dBA
Ln (23-7 h): 55 dBA

Monturiol
A4 Ld  (7-21 h): 60 dBA

Le (21-23 h): 60 dBA
Ln (23-7 h): 50 dBA

Edison
A4 Ld  (7-21 h): 60 dBA

Le (21-23 h): 60 dBA
Ln (23-7 h): 50 dBA

Democràcia
A4 Ld  (7-21 h): 60 dBA

Le (21-23 h): 60 dBA
Ln (23-7 h): 50 dBA

Carrers al voltant de les
places de Valentí Almirall i
Joan Casanelles

A4 Ld  (7-21 h): 60 dBA
Le (21-23 h): 60 dBA
Ln (23-7 h): 50 dBA

Bilbao Per sobre de la Gran Via
B2 Ld  (7-21 h): 65 dBA

Le (21-23 h): 65dBA
Ln (23-7 h): 55 dBA

Bilbao Per sota de la Gran Via
C3 Ld  (7-21 h): -

Le (21-23 h): -
Ln (23-7 h): -

Fig. 17. Mapa acústic al voltant de l’àmbit d’estudi entre 7 am i 9 pm. (Ld). (Font: https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-
ambientals/soroll/ca/)

https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/
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Fig. 18. Mapa acústic al voltant de l’àmbit d’estudi entre 9 pm i 11 pm (Le). (Font: https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-

ambientals/soroll/ca/)

Fig. 19. Mapa acústic al voltant de l’àmbit d’estudi entre 11 pm i 7 am. (Ln). (Font: https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-
ambientals/soroll/ca/)

D’acord amb aquests mapes, el valors acústics són força elevats al voltant de la Gran Via i després al carrer
Bilbao: La influència de la Gran Via implica una franja de soroll que afecta als carrers i espais del voltant, tal i
com s’observa a les figures anteriors.

https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/
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2.3.4.Qualitat lumínica

Respecte a la qualitat lumínica, actualment és vigent el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per
a la protecció del medi nocturn. Aquesta legislació busca l’establiment d’un equilibri necessari entre el que és
una necessitat pel bon funcionament del sistema antròpic i el greuge que pot comportar un excés d’il·luminació
degut a l’augment del fons de brillantor del cel nocturn natural. També es considera el Decret 190/2015, de 25
d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.

A tal efecte, el Departament de Territori i sostenibilitat ha elaborat una zonificació del territori on es determinen
quines són les àrees amb diferent protecció en front la contaminació lumínica (vegeu figura següent). L’àmbit
d’estudi està classificat com a zona E3, exceptuant un tram de la Gran Via que és E4.

· E3: Són les zones amb una protecció moderada de la contaminació lumínica, són les àrees que el
planejament urbanístic classifica com a sòl urbà o urbanitzable, excepte les àrees que són zona E1, E2 o
E4. També es classifiquen com zones E3 els espais d’ús intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de
persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, situats en sòl no urbanitzable, que els
ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en matèria de medi ambient aprova.

· E4 protecció menor de la contaminació lumínica, són de sòl urbà d’ús intensiu durant la nit per l’alta
mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, que els ajuntaments proposen
com a tals i el departament competent en matèria de medi ambient aprova.

D’aquesta forma, a la següent figura es mostra la zonificació lumínica dins de l’àmbit d’estudi, on el color groc
indica una classificació com a zona E3; i en color vermellós les zones E4.

Fig. 20. Protecció contra la Contaminació Lumínica a Catalunya. a l’àmbit d’estudi. (Font: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html)

2.3.5.Espais protegits

La zona d’actuació es troba a l’entorn de la Gran Via, entre la Rambla de Poblenou i el carrer Bilbao, i els carrers
de Guatemala, i trams finals dels carrers Monturiol i Sant Joan de Malta a la ciutat de Barcelona. No presenten
en les seves proximitats cap espai protegit.

2.3.6.Hidrologia

2.3.6.1. 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.

2.3.6.2. 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.

Fig. 21. Situació geogràfica de la massa d’aigua 36, Baix Besòs i Pla de Barcelona. Font. Document Impress, ACA

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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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.

Fig. 22. Zones declarades aqüífers protegits de la massa d’aigua 36, Baix Besòs i Pla de Barcelona. Font. Document Impress ACA.

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 6. Estat químic actual de l’aqüífer 4041A11, Aqüífer al·luvial del Besòs. Font: Document Impress, ACA, 2004
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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 7. 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.

2.3.7.Vegetació i comunitat vegetals d’interès

L’àmbit d’estudi es localitza en un entorn totalment urbà. L’única vegetació present és la localitzada als entorns
de parterres, i verd públic que acompanya els borals.

Dins de l’àmbit d’estudi no hi ha cap comunitat d’interès de les indicades a la Directiva 92/43/CEE, de 21 de
maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres (coneguda també com a
Directiva hàbitats).

2.3.8.Presència d’espècies protegides i singulars

Espècies protegides

Per valorar la presència d’espècies protegides s’han considerat les següents normatives:

· La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
· Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni

Natural i de la Biodiversitat.
· Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
· RESOLUCIÓ AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de

categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
· Ordre AAA/1771/2015, de 31 d’agost per la qual es modifica l’annex del Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer,

per al desenvolupament del llistat d’Espècies Silvestres en Regien de Protecció Especial i del Catàleg
Espanyol d’Espècies Amenaçades.

· Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada de
Catalunya.

D’acord amb el llistat de la flora identificada dins de l’àmbit d’estudi no hi ha cap espècie inclosa en cap de les
normatives citades i, per tant, no hi ha cap espècie protegida dins de l’àmbit d’estudi.

Arbres singulars

Per analitzar la presència d’arbres i/o arbustos catalogats s’ha considerat:

· El Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals. Segons aquest decret: “Es
consideraran arbres monumentals els exemplars que,  per les mides excepcionals dins de la seva espècie o
per la  seva edat, història o particularitat científica, són  mereixedors de mesures de protecció.”.

· El catàleg realitzat per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona (ordenances sobre
la protecció de l’ambient i la qualitat de vida, aprovades per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1983), que recull
els arbres d'interès local de la ciutat organitzats per districtes (https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-
bcn/parcs-i-jardins/arbres-interes-local).

A l’àmbit d’estudi no hi ha cap arbre inclòs en aquest catàleg.

2.3.9.Planejament urbanístic

El planejament de la ciutat de Barcelona es regula pel PGM (Pla General Metropolità) de la ciutat de Barcelona.
La consulta al planejament i a la qualificació del sòl s’ha realitzat a partir del portal de l’Ajuntament de Barcelona
(https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/urbanisme-i-gestio-del-
territori/informacio-urbanistica).

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/urbanisme-i-gestio-del-territori/informacio-urbanistica
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/urbanisme-i-gestio-del-territori/informacio-urbanistica
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A la següent figura es presenten les qualificacions urbanístiques del sòl a l’àmbit d’estudi. A la taula que
l’acompanya, es presenten les definicions de cada categoria, així com els àmbits de planejament que els
afecten.

Fig.23. Qualificació urbanística a l’àmbit d’estudi. Font:
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2849302DF3824H/--/--/pa/

Clau Qualificació urbanística
5 Xarxa viària bàsica

6b Parcs i jardins de nova creació de caràcter local.
MPGM en l'àmbit de la plaça de les Glòries i el seu entorn
Característiques:
Als espais lliures només es permet l'accés rodat puntual als serveis públics i
accessos complementaris a peces de dotacions públiques. Les finques privades o els
locals de planta baixa poden tenir accés a zona verda pels vianants sempre que
l'accés principal i el servei es faci a través d'un vial.

Els espais lliures admeten el pas puntual del tramvia, amb exclusió de vies
secundàries, en tant que un Pla Especial del transport tramviaire no ordeni les linies
que discorren per la ciutat i el règim de sòls utilitzats pel servei.

Regulació del subsòl:
L'Ajuntament podrà establir les mesures adients per per a la construcció de diferents
xarxes de comunicacions terrestres, instal.lacions tècniques i de transport públic o
aparcaments, així com molls de càrrega i descàrrega en el subsòl dels sòls adscrits a
sistema de parcs i jardins i viari.

Clau Qualificació urbanística
7a Equipaments actuals

Àmbits de planejament:
MPE de protecció del patrimoni arquitectònic historicartístic de la ciutat de Barcelona,
en l'àmbit del Districte de Sant Martí.
PE de protecció del Patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l'àmbit del
Districte de Sant Martí.
PP de ordenación de la zona de Levante en el sector comprendido entre la avenida
de José Antonio, Ronda de San Martín y línea del F.C. de enlace Besos (Levante
Norte)

12 Casc antic de substitució de la edificació antiga

Àmbits de planejament:
MPGM del sector Sant Andreu-Sagrera de Barcelona
Situació urbanística de la parcel·la
MPE de protecció del patrimoni arquitectònic historicartístic de la ciutat de Barcelona,
en l'àmbit del Districte de Sant Martí.
PE de protecció del Patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l'àmbit del
Districte de Sant Martí.
MPGM del sector Sant Andreu-Sagrera de Barcelona.
Pla especial de concreció d'alineacions existents als carrers de Guatemala, Monturiol,
Edison i Sant Joan de Malta.
PP de ordenación de la zona de Levante en el sector comprendido entre la avenida
de José Antonio, Ronda de San Martín y línea del F.C. de enlace Besos (Levante
Norte)

6B* Jardí privat
PE del Clot de la Mel

Àmbits de planejament:
MPE de protecció del patrimoni arquitectònic historicoartístic de la ciutat de
Barcelona, en l'àmbit del Districte de Sant Martí.
PE de protecció del Patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l'àmbit del
Districte de Sant Martí.
MPPE del Clot de la Mel, en relació a la Modificació de Normativa sobre cossos
sortints.
PE del Clot de la Mel

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2849302DF3824H/--/--/pa/
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Clau Qualificació urbanística
PP de ordenación de la zona de Levante en el sector comprendido entre la avenida
de José Antonio, Ronda de San Martín y línea del F.C. de enlace Besos (Levante
Norte)

13* Zona densament urbana
PE del Clot de la Mel

Àmbits de planejament:
Ídem 6B*

18 Zona subjecte a ordenació volumètrica específica

Àmbits de planejament:
MPE de protecció del patrimoni arquitectònic historicartístic de la ciutat de Barcelona,
en l'àmbit del Districte de Sant Martí.
PE de protecció del Patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l'àmbit del
Districte de Sant Martí.
MPPE del Clot de la Mel, en relació a la Modificació de Normativa sobre cossos
sortints.
PE del Clot de la Mel.
PP de ordenación de la zona de Levante en el sector comprendido entre la avenida
de José Antonio, Ronda de San Martín y línea del F.C. de enlace Besos (Levante
Norte)

18* Zona subjecta a ordenació volumètrica
PE del Clot de la Mel

Àmbits de planejament
Idem 18

Vp Verd públic

Taula 8. Taula de qualificacions urbanístiques.

L’àmbit d’actuacions es centra en un entorn qualificat com Xarxa Viària Bàsica, i Parcs i jardins de nova creació
de caràcter local.

2.3.10. Patrimoni cultural

Segons resposta del pre-informe dels Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona respecte del present
projecte, no consta que a l’àmbit concret d’aquest projecte hi hagi cap tipus de resta arqueològica.

2.4. Identificació dels vectors ambientals afectats i mesures de protecció ambiental
proposades

Al present apartat s’identifiquen els principals aspectes ambientals que es poden veure 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”) potencialment afectats (columna
“afecció”) i els impactes potencials associats (columna “comentaris sobre l’impacte”) del Projecte executiu de
reurbanització dels vials laterals de la Gran Via a l'àmbit de la boca Besòs dels túnels viaris de la Plaça de les
Glòries (entorn Escola Casas), entre la Rambla de Poblenou i el carrer Bilbao. Districte de Sant Martí a
Barcelona.

Vector Afecció
potencial

Comentaris sobre l’impacte potencial

Població Si - Utilitat per a la població
- Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i

d’empreses
- Barreres arquitectòniques
- Efectes sobre el trànsit i l’accessibilitat

Residus Si - Generació de residus de la construcció i terres d’obra
- Generació d’altres residus associats a les obres

Materials Si - Compra i emmagatzematge de materials d’obra

Atmosfera Si - Emissions de partícules, pols i gasos a l’atmosfera
- Qualitat de l’aire interior i exterior
- Emissió d’olors

Soroll Si - Generació de soroll

Qualitat
lumínica

Si - Instal·lació enllumenat

Sòl i subsòl Si - Ocupació de terreny
- Moviments de terres i excavacions
- Afecció a la qualitat física del sòl

Hidrologia Si - Consum d’aigua
- Afecció a la qualitat química de les aigües superficials i subterrànies

Energia Si - Consum energètic
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Vector Afecció
potencial

Comentaris sobre l’impacte potencial

Flora i fauna Si - Afecció a l’arbrat urbà i vegetació
- Afecció a la fauna urbana

Paisatge Si - Modificació del paisatge per l’obertura de rases, eliminació d’arbrat i
presència de maquinària a l’obra

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.

2.4.1.Població

· Utilitat per a la població

La reurbanització definida en el present projecte està relacionada amb la transformació de la Plaça de les
Glòries (Parc de Canòpia), amb la construcció dels túnels viaris que allibera de trànsit rodat la Gran Via des de la
Rambla de Poblenou fins al carrer Padilla, i amb el recorregut definitiu del tramvia entre el futur intercanviador
davant del Museu DHUB i l’estació de Can Jaumandreu. L’espai de la Gran Via alliberat per la construcció dels
túnels és una oportunitat per crear un gran espai públic de qualitat i millora paisatgística i mediambiental. La
zona de projecte se situa al costat de la rampa d’inici dels túnels de Glòries, i es pot considerar com un espai
de transició i continuïtat d’aquesta nova Gran Via a la Gran Via existent fins al riu Besòs.

L’actuació del projecte respon a un programa específic de ciutat amb la pacificació intensiva dels entorns
escolars com a llocs per a la trobada i el joc espontani. El projecte de millora dels entorns de l’Escola Casas és
fruit de la seva necessària millora que aquest centre requereix degut a la seva localització propera a una de les
principals artèries de circulació de Barcelona i de l’oportunitat que ofereixen les obres d’execució dels túnels
viaris de Glòries i els projectes i programes estratègics existents, de lluita contra l’emergència climàtica que
exigeix reduir el cotxe i l’avanç en l’urbanisme amb perspectiva de gènere.

La proposta del projecte es planteja integradora entre la necessitat de pacificar els entorns de l’escola i la millora
de la Gran Via una vegada executada les obres dels túnels. Ha de resoldre els requeriments de mobilitat de la
zona, tot millorant la percepció i realitat visual, acústica i de seguretat dels entorns de l’Escola Casas. Per
aconseguir-ho s’instal·laran pantalles fono-absorbents en els murs de la boca d’entrada del túnel i es reduirà a
un sol carril de circulació per autobusos, serveis i veïns el vial lateral de la Gran Via.

El projecte també inclou la reurbanització del sector limitat pels carrers Monturiol, Guatemala, Sant Joan de
Malta i la pròpia Gran Via per resoldre el problema de discontinuïtat i connexió peatonal a la vorera
muntanya entre els carrers Sant Joan de Malta i Monturiol. Aquesta problemàtica és deguda a la desalineació

de façanes i voreres de la Gran Via, que passa en aquest sector de tenir 50m de secció característica de
l’Eixample als 100m que manté des d’aquest punt fins al riu Besòs.

La proposta preveu revitalitzar i millorar aquest espai existent.

1. Pacificació i millora dels accessos de l’entorn de l’Escola
2. Resoldre els requeriments de mobilitat de la zona
3. Resoldre el problema de discontinuïtat i connexió peatonal i de carrils bici
4. Millorar la qualitat de les zones verdes
5. Donar resposta a nous criteris per a una nova visió del joc accessible e inclusiva a la plaça
6. Proposar una zona provisional de pas a amb urbanització tàctica

Al nou model urbanístic de Barcelona permet ampliar i oxigenar l’espai en benefici dels vianants, amb l’objectiu
últim de treure els cotxes de la ciutat. Nous esquemes de mobilitat, repensar i humanitzar la ciutat comporta
noves propostes d’intervenció a l’espai, més flexibles, paisatgístiques, estètiques, amb solucions modulars...i en
definitiva més pràctiques i sostenibles, i aquestes premisses són les utilitzades en aquest projecte d’urbanització:
la “Ciutat Jugable”.

El projecte preveu resoldre els requeriments de mobilitat de la zona, tot millorant la percepció i realitat visual,
acústica i de seguretat dels entorns de l'Escola Casas. Per aconseguir-ho, es proposa:

1. Instal·lar pantalles fonoabsorbents per tal de protegir la boca del túnel, que es troba al davant de l'escola
i reduir a un sol carril de circulació (autobusos, veïns i serveis) el lateral en superfície de la Gran Via;
aquest lateral es trobarà a 13,06-13,20 metres de la façana del centre escolar. (A puntualitzar que les
pantalles fonoabsorbents s’instalaran en l’obra actual dels túnels de Glòries).

2. En la franja de 12.60-12.75 m, s'hi proposa una vorera de 3,70-3.85 d'amplada, un carril bici d’uns 3.50
metres d'amplada a la mateixa cota que la vorera (separada d'aquesta per una filera d'arbrat autòcton i
perennifoli: Magnòlia grandiflora o Quercus ilex i un parterre corregut de 1,40 metres d'amplada separant
el carril bici a nivell de la calçada lateral, destinada al pas d'autobusos amb un carril de 3.50 m, serveis i
veïns. En aquest parterre s'hi preveu plantar unes arbustives de plantes mediterrànies i una línia d’arbrat.
la Tipuana tipu. A continuació, hi ha una petita vorera de manteniment de 50 cm al costat del mur.

3. Actualment existeix un problema de discontinuïtat i connexió peatonal a la vorera muntanya entre els
carrers de Sant Joan de Malta (reformat recentment) i de Monturiol, fruït de la desalineació de façanes (i
voreres) de la Gran Via que passa, en aquest sector, de tenir els característics 50 metres de secció de
l'Eixample als 100 metres que manté des d'aquest punt fins el riu Besòs. Per tal de resoldre aquest
problema de continuïtat de vianants i bicicletes, es proposa la reurbanització del sector limitat pels
carrers de Monturiol, Guatemala, St. Joan de Malta i la pròpia Gran Via, mantenint el màxim d'arbrat
actual.
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Per tal de crear uniformitat i continuïtat material amb el recent reformat carrer de Sant Joan de Malta, es
proposa utilitzar un llenguatge similar en aquest tram de carrer

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

La realització del projecte causarà alteracions durant la fase d’obres a veïns, vianants i clients de comerços
propers que transitin l’entorn entre la Rambla del Poblenou i el carrer Bilbao.

Aquestes afeccions es produiran al llarg dels temps previst de durada prevista de l’obra segons la planificació.
Segons aquesta, la fase 1 del projecte s’estima en uns 7 mesos en total (2 per a la fase 1.1 i 5 per a la 1.2); la fase
2 s’estima en uns 6 mesos. Les característiques de les fases d’obra són les següents:

· Fase 1- Lateral de la Gran via: a executar per BIMSA. La primera fase s’executarà immediatament
després de la finalització de les obres dels túnels viaris. La seva execució és necessària per restablir
l’afecció a la urbanització que estan suposant l’execució dels túnels. Tanmateix no es pot executar
abans de la posada en servei dels túnels perquè la zona de projecte està ocupada pels desviaments del
trànsit. La primera fase comprèn la zona del Lateral de Gran Via i de l’accés a l’Escola Casas.
Aquesta fase alhora es subdivideix en dos:
- Fase 1.1 Lateral de Gran Via. Calçada. (blau)
- Fase 1.2 Lateral de Gran Via. Resta + San Joan de Malta. (taronja)

· Fase 2- Plaça: a executar pel Districte de Sant Martí. La segona fase comprèn la zona de la plaça i té
com objectiu revitalitzar i millorar aquest espai existent. (vermell)

· Possibles barreres arquitectòniques

El projecte no implica la implantació de barreres arquitectòniques donat que considera la millora de la
continuïtat dels trams de carrers existents. Tot el contrari, un dels objectius del projecte és el resoldre els
requeriments de mobilitat de la zona, i resoldre el problema de discontinuïtat i connexió peatonal i de carrils bici

En qualsevol cas, el nou projecte d’urbanització, compleix amb les condicions de facilitar la permeabilitat al llarg
de tots els carrers i facilitar el pas tant per vianants com per persones amb capacitat de mobilitat reduïda.
Aquest aspecte s’ha de mantenir durant la fase d’obres.

En qualsevol cas es prendran mesures específiques per tal de minimitzar els efectes sobre la població durant la
fase de les obres. En concret:

- Senyalització de les obres: Senyalització del recinte d’obres, i senyalització específica de les zones on es
realitzarà l’abassegament de materials, residus i parc de maquinària.

- La senyalització del recinte d’obres i de les zones destinades a l’abassegament de materials, de residus.
Aquest darrer serà especialment curós en cas que no pugui estar dins de l’àmbit d’obra.

- Es definirà el sistema d’informació a veïns i als locals d’activitat empresarial. S’explicaran aspectes com la
restitució dels serveis, la forma en que es redirigirà el tràfic, els accessos a les vivendes i l’accessibilitat als
negocis existents.

- Tot l’àmbit de l’obra haurà de disposar d’una delimitació correctament assenyalada, amb la protecció
reglamentària, així como la senyalització correcta i la il·luminació, tal i com s’indica a l’annex de seguretat i
salut.

· Efectes sobre el trànsit i l’accessibilitat

Durant la fase d’obres hi haurà un efecte sobre el trànsit i l’accessibilitat local dels vehicles. Però el projecte
constructiu considera aquest aspecte i ha previst  un sistema d’ordenació del tràfic durant la fase d’obres que
minimitza aquest efecte. Aquesta ordenació del tràfic durant la fase d’obres és la següent:

Els vials amb trànsit seran el Lateral de la Gran Via i el carrer Monturiol.

En fase 1 el carrer afectat és el Lateral de la Gran Via. Es treballa en la meitat de la secció i el trànsit es desvia
per l’altra meitat. En fase 1.1 es treballs se situen al costat del mur de la rampa, i el trànsit es desviarà per la
meitat del carrer proper a la façana. En fase 1.2 el trànsit anirà pel nou carril executat al costat del mur i es
treballarà en la meitat del carrer proper a la façana.

En fase 2, el carrer afectat és el carrer Monturiol. Es treballarà en 2 fases desviant el trànsit per la meitat del
carrer i treballant en l’altra i seguidament fer el contrari.

Mesures preventives i correctores proposades

A banda del pla d’ordenació del trànsit durant la fase d’obres previst pel projecte, les mesures que es tindran en
compte per a protegir a la població i a les activitats econòmiques properes seran les següents:

- 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.
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- 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.

2.4.2. Patrimoni cultural

Tal i com s’ha comentat anteriorment, i segons resposta del pre-informe del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament
de Barcelona respecte del present projecte, no consta que a l’àmbit concret d’aquest projecte hi hagi cap tipus
de resta arqueològica.

2.4.3.Residus

2.4.3.1. Introducció

Des d’un punt de vista conceptual, Residus de Construcció i Demolició és qualsevol substància o objecte que,
complint la definició de “residu” inclosa a l’article 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 d’abril, es genera en una obra de
construcció i demolició.

Al nostre projecte, 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, els propis que es puguin generar en
el desenvolupament de l’obra.

El projecte inclou un annex de gestió de residus d’acord amb l’article 4rt del RD 105/2008 d’1 de febrer, que
regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició.

- estimació de la quantitat de residus
- Les mesures de prevenció i minimització dels residus en l’obra

- Segregació dels residus generats en la pròpia obra en la demolició.  S’annexa un plànol amb la
ubicació de les zones de triatge i amuntegament dels diferents residus.

- Inventari dels abocadors on es dipositaran els diferents tipus de residus. Tota la gestió de residus es
desenvoluparà a través d’abocadors controlats.

Durant l’execució de les obres 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.

2.4.3.2. Prevenció dels residus en obra

A continuació es descriuen una sèrie de pautes, les quals s’hauran d’entendre com una estratègia per part del
posseïdor dels residus per aconseguir la reducció de la generació de residus a l’obra.

Minimitzar i reduir la quantitat de matèries primeres a utilitzar a l’obra

És important preveure la quantitat de material que es necessita per a l’execució de l’obra; un excés de material, a
més de resultar més car, és origen d’un major volum de residus sobrants d’execució. També és important
preveure l’aplec dels materials fora de zones de trànsit d’obra, per assegurar-ne el correcte manteniment i evitar,
així, la generació de residus procedents del seu trencament.

Fomentar la classificació dels residus per millorar-ne la valorització i/o deposició controlada

La recollida selectiva dels residus és útil per facilitar la valorització dels residus, així com per millorar la seva
gestió a l’abocador. Així doncs, una bona segregació dels residus seran traslladats a les plantes de valorització i
tractament pertinents, i evitar transports innecessaris degut a una excessiva heterogeneïtat del residu o per la
presència de materials no admesos pel gestor de residus.

Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió

És difícil realitzar una gestió de residus eficaç sense conèixer les millors possibilitats per a la seva gestió. Es
tracta, per tant, d’analitzar les condicions tècniques necessàries, i abans de l’inici dels treballs definir un conjunt
de pràctiques per a una bona gestió de l’obra i que el personal haurà de complir durant l’execució dels treballs.

Planificar l’obra segons les expectatives de generació de residus i la seva minimització i/o reutilització

Hauran d’identificar-se a cada una de les fases dels treballs, les característiques i les quantitats dels residus que
es generaran, per tal de fer una previsió dels mètodes més adequats per la seva minimització o reutilització, i de
les millors alternatives per la seva deposició.
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Tots els agents que intervenen a l’obra hauran de conèixer les seves obligacions en relació amb la gestió dels
residus

El personal de l’obra haurà de rebre tota la informació en relació amb el Pla de Medi Ambient de l’obra, i més
concretament sobre el Pla de Gestió de Residus. D’aquesta manera, qualsevol treballador ha de conèixer les
fraccions de residus de les quals es porta a terme segregació a peu d’obra, la localització de les instal·lacions de
recollida i separació de residus, així com altra informació d’interès per una correcta gestió dels residus de l’obra.

Compromís contractual dels proveïdors de materials

Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què es defineixi
clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es farà càrrec dels embalatges de transport
fins a ella. D’alguna manera, es tracta de fer responsable del residu qui l’origina.

Correcta identificació dels residus generats a l’obra

Els residus han de ser fàcilment identificables per aquells que treballin amb ells i per la resta dels treballadors de
l’obra. Per tant, els contenidors de residus han d’estar correctament identificats, amb la seva descripció, tipologia
i característiques. Les etiquetes tindran la mida i disposició adequades de manera que siguin visibles,
intel·ligibles i perdurables, capaços de suportar el deteriorament dels agents atmosfèrics i el pas del temps.

2.4.3.3. Separació de residus en obra

La separació dels residus es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels RCD. Si per problemes d’espai
físic no resulta tècnicament viable efectuar la separació en origen, el posseïdor podrà fer la separació de
fraccions a través d’una planta de tractament de RCD autoritzada per l’ARC. En aquest últim cas, el posseïdor
haurà d’obtenir la documentació que acrediti que el gestor de residus, en el seu nom, ha complert les
obligacions recollides en aquest apartat.

Respecte a les mesures previstes per a la separació i segregació “in situ” dels RCD, es descriuen les següents:

- Establiment de punts verds de recollida de residus no perillosos. Es preveu la creació de zones per a
l’emmagatzematge dels residus generats a l’obra. Aquestes zones estaran correctament identificades com
a tals, i s’hi procedirà a col·locar contenidors per a la recollida de les tipologies de residus a separar a peu
d’obra. Tots els contenidors instal·lats en aquestes zones estaran correctament identificats amb el tipus de
fracció de residus destinat a cadascun d’ells: restes de formigó, restes de maons, metall, fusta, plàstic, paper
i cartró i residus banals.

- Establiment de punts verds de recollida de residus perillosos. S’establiran al llarg de l’obra punts de
recollida dels residus perillosos que es generin a l’obra, presumiblement aerosol.  L’emmagatzematge
d’aquest residus es farà en una caseta d’obra habilitada a aquest efecte i correctament identificada.

- Punts de neteja de formigó. En relació amb els residus de formigó, es preveu la instal·lació de punts de
neteja de les canaletes de les formigoneres en el cas que s’utilitzin, els quals estaran correctament
impermeabilitzats prèviament. Aquests punts es senyalitzaran adequadament, i en el moment en què arribin
a la seva capacitat màxima es procedirà al seu repicat i a la separació de les restes de formigó respecte al
plàstic impermeabilitzant. Les restes de formigó i els retalls de plàstic seran traslladats al punt verd de
recollida de residus no perillosos.

- Sensibilització dels treballadors respecte a la recollida segregada dels residus. Es procedirà a informar a
tots els treballadors de l’obra de quines són les fraccions de recollida segregada dels residus a l’obra i de la
localització de les zones d’emmagatzematge de residus. A l’hora de determinar la localització d’aquestes
zones es tindrà en compte que es situen en zones de fàcil accés per a tots els treballadors de l’obra.

2.4.3.4. Gestió de residus en obra

La gestió dels RCD fora de l’obra (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora, etc.) s’haurà de portar a
terme mitjançant centres autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. Així mateix, el transport fins a
aquests centres l’hauran de realitzar transportistes autoritzats per a la recollida de residus.

S’haurà de realitzar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCD hauran
d’aportar la documentació de seguiment de la correcta gestió dels residus generats, d’acord amb el Decret
93/99, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. Per aquells RCD (terres, residus petris…) que siguin
reutilitzats en altres obres o projectes de restauració, s’haurà d’aportar evidència documental del destí final.

La gestió dels residus perillosos que es generin s’haurà de regir conforme a la legislació nacional vigent (Ley
10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 i Orden MAM/304/2002 ), la legislació autonòmica i els requisits de
les ordenances locals.

Per altra banda, els residus de caràcter urbà (restes de menjar, envasos, llots de foses sèptiques…) seran
gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal.

2.4.3.5. Residus perillosos

Disposició dels residus perillosos a l’obra:

Els materials o residus que puguin ser perillosos, que en obra poden ser olis usats, lubricants, bateries, piles,
restes de pintures, etc., s’han d’emmagatzemar separadament de la resta de residus, en indrets estancs i a ser
possible, tancats (fora de les zones de trànsit, sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de contenció,
protegides de la pluja i els raigs del sol, etc.) Tenir-los molt clarament identificats i localitzats, dins l’obra, indicant
la data d’inici de l’emmagatzematge.

Els materials o residus perillosos no podran estar a l’obra més de 6 mesos.
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Residus tòxics o perillosos:

Si en les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades no detectats prèviament que
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els
productes corresponents de l’excavació per tal de ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un
gestor autoritzat, tot seguint el protocol de prevenció de riscos laborals.

Quan es tracti de fibrociment o amiant es procedirà a la retirada dels materials a través d’una empresa inscrita al
Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), tal i com estableix la legislació vigent.

2.4.3.6. Altres consideracions

Altres mesures que s’hauran de tenir en compte en relació amb l’emmagatzematge, manipulació, separació i
altres operacions de gestió dels RCD es descriuen a continuació:

- L’emmagatzematge temporal per a RCD valoritzables (fustes, plàstics, ferralla...) que es realitzin en
contenidors o en aplecs, s’hauran de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’una forma adequada.

- Els contenidors hauran de pintar-se en colors que en destaquin la visibilitat almenys 15 centímetres al llarg
de tot el seu perímetre.

- El responsable de l’obra a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar-hi
el dipòsit de residus aliens. Els contenidors romandran tancats o coberts almenys fora de l’horari de treball
per evitar el dipòsit de residus aliens.

- A l’equip d’obra s’hauran d’establir els mitjans humans, tècnics i els procediments de separació que es
dedicaran a cada tipus de RCD.

- S’hauran d’atendre els criteris municipals establerts (ordenances, requeriments de les llicències d’obres),
especialment si obliguen a la separació en origen de determinats materials objecte de reciclatge o
deposició. En aquest últim cas, s’haurà d’assegurar per part del contractista la realització d’una avaluació
econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació. Així mateix, caldrà considerar les
possibilitats reals de portar-les a terme: que l’obra o construcció ho accepti i que es disposi de gestors de
residus adequats. La Direcció de les Obres serà la responsable última de la decisió escollida i la seva
justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents.

- A l’hora de contractar la gestió dels RCD haurà d’assegurar-se que el destí final (planta de reciclatge,
abocador, pedrera, incineradora, etc.) són centres autoritzats per l’ARC, així com que també ho siguin els
transportistes de recollida de residus. Així mateix, es realitzarà un estricte control documental, de manera
que els transportistes i gestors de RCD hauran d’aportar la documentació de seguiment de la correcta
gestió dels residus generats, d’acord amb el Decret 93/99, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de
residus. Per aquells RCD (terres, residus petris…) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de
restauració, s’haurà d’aportar evidència documental del destí final.

- La gestió (tant documental com operativa) dels residus perillosos que es generin en una obra nova es
regiran conforme a la legislació nacional vigent (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 i Orden
MAM/304/2002 ), la legislació autonòmica i els requisits de les ordenances locals. Així mateix, els residus de
caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar, envasos, llots de foses sèptiques…) seran gestionats
d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal.

- Les restes de la neteja de les canaletes de les cubes de formigó seran tractats com a residus “runes”.
- S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per

la seva adequada segregació, així com la contaminació dels aplecs o contenidors de runes amb
components perillosos.

Mesures preventives i correctores proposades

Independentment de les mesures definides dins de l’annex de gestió de residus, a continuació es presentes les
mesures que cal considerar per millorar en la gestió i tractament dels mateixos. Algunes de les quals són
actuacions de bones pràctiques en obra.

- 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.
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- 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.

- 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.

- Actuacions de bones pràctiques en obra. Alguns dels aspectes als quals fan referència aquestes bones
pràctiques són els següents:
o Reutilització dels residus: Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a l’obra com

roques, terres menys bones i àrids en general.
o Neteja de l’exterior de l’obra: Els contractistes de les obres hauran de protegir l’espai públic que es

pugui veure afectat per l’obra amb els mitjans que siguin necessaris, (tanques, lones, etc.) per tal
d’impedir el seu embrutiment.

Totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials es realitzaran dins de
l’àmbit de tancament de l’obra i s’hauran de prendre les mesures necessàries per tal de minimitzar la
brutícia que puguin generar.

S’haurà de netejar tants cops com sigui necessari, l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra,
especialment després d’haver efectuat càrregues o descàrregues de materials o altres operacions que
potencialment puguin embrutir.

o Embrutiment per operacions de càrrega i descàrrega: En les operacions de descàrrega de materials,
una persona controlarà el procés per tal d’evitar abocaments sobre la calçada o la vorera.

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

o Neteja de l’interior de l’obra: Cal que el contractista mantingui net de deixalles i fullaraca l’àmbit
d’obra. S’han d’evitar les acumulacions i restes de materials d’obra, com morter o sorres sobre l’espai
públic de l’àmbit de l’obra, havent-se d’acumular mitjançant sacs o contenidors.

o Acumulació de terres i runa:

No es poden acumular terres ni runa en l’àmbit de domini públic de l’obra, excepte en el cas d’aprofitar
les terres procedents de l’excavació per ús posterior a la mateixa obra. En aquest cas: s’apilaran al llarg

del traçat de l’obra si el rebliment es realitza el mateix dia, o bé s’acumularan en contenidors o sacs
situats dins el mateix perímetre de l’obra si el rebliment es realitza en dies posteriors.

En qualsevol cas s’haurà d’evitar el despreniment de les terres o runes cap a l’exterior de l’àmbit d’obra

o Contenidors i sacs de runa:

En cap cas l’alçada del contingut del sac o contenidor de runes pot superar en més de 30 centímetres
l’alçada del sac o contenidor que el conté.

S’ha de cobrir el contenidor o sac amb lones per tal d’evitar que s’hi dipositin altres residus. Un cop ple,
s’ha de retirar el sac o contenidor de runes abans de les 24 hores següents, tal i com requereix
l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà Material granular a la via pública.

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.

S’ha de vetllar per mantenir l’aglomerat en fred aplicat prèviament a la reposició definitiva de l’asfalt en
bon estat de conservació, evitant la formació de grava.

o Roderes de fang a la via pública:

Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida
dels camions de l’obra. Per tal d’evitar-les, en aquelles obres que disposin de l’espai suficient,
destinaran un espai mínim de 2×1m, previ a la sortida de l’obra, de neteja de les rodes dels vehicles
(per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus “religa” on es realitzarà la neteja de
les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant aigua reutilitzada d’altres processos sempre que sigui
possible).

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 de gestió de residus s’indiquen les mesures que es prendran per a la prevenció de
residus en l’obra.

2.4.4. Materials

Tot seguit, s’inclou un petit llistat amb els materials majoritaris emprats en el projecte indicant també la quantitat
de cadascun d’ells, elaborat a partir del pressupost en TCQ:
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MATERIALS AMIDAMENT UT
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 591,70 t

Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 392,73 t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 330,72 t

Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 295,58 t

Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-
65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític

121,72 t

Sorra de pedrera per a morters 104,46 t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

91,36 t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 70,40 t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin B 60/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

62,34 t

Mescla bituminosa en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D color burdeus (àrid granític), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

58,46 t

Microaglomerat ultrafí en calent d'altes prestacions, dissenyada amb betum sintètic, òxid de
Titani i àrids de color blanc per a capa de trànsit, amb reg d'adherència inclòs.

54,97 t

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

2.963,55 m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2.478,00 m

Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2
usos, per a seguretat i salut

1.480,00 m

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1.329,69 m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1.306,20 m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1.269,90 m

Tub corvable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

1.269,90 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1.239,30 m

Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

1.124,04 m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1.052,64 m

Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

750,00 m

Cable de conexió 4x2,5mm2 per semafors 595,00 m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

590,58 m

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

590,58 m

MATERIALS AMIDAMENT UT
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

428,40 m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

338,64 m

Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

338,64 m

Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a instal·lació interior,
aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, amb
presa de terra

332,85 m

Pedra calcària, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 313,64 m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 205,20 m

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, preu superior, color
cendra o similar

3.513,24 m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-
EN 10080

431,20 m2

Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat
amb textura pètria, preu alt

283,69 m2

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

858,68 m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

754,96 m3

Sauló estabilitzat 314,66 m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

243,78 m3

Tot-u artificial 235,65 m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

136,77 m3

Aigua 108,10 m3

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 8.461,87 u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

3.863,00 u

Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1.565,30 u

Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3 1.212,00 u

Respecte als materials a utilitzar, es consideren els següents aspectes els aspectes referents a la compra,
emmagatzematge dels mateixos:
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Consum i sostenibilitat dels materials

Els bancs i altres elements de fusta tropical hauran de portar la certificació FSC o segell similar que indiqui la
procedència de la fusta.

Els materials (panot, formigó, xapa perforada d’acer) hauran de disposar d’alguna certificació de qualitat de
l’empresa fabricant (ISO 9001 i ISO 14001) que garanteixi els procediments de fabricació segons la normativa
vigent i els criteris de la comunitat europea.

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:
o Fusta
o Pintures
o Formigó prefabricat
o Productes que incorporen àrids reciclats
o Materials reciclats o que continguin productes reciclats, com ara els que es detallen a continuació:
o Plàstics
o Mescles bituminoses per als paviments
o 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.

Manipulació i transport adequat.

El contractista vetllarà per a que el materials es manipulin amb cura , utilitzant les eines adequades en cada cas.
Es tindrà molta cura en la fase de transport per tal de que els materials no es malmetin en el seu transport per
interior de l’obra.

Emmagatzematge

Caldrà tenir especial cura en l’emmagatzematge i manipulació dels materials. Aquesta haurà de ser eficient per
tal de no generar residus de la construcció (com retalls innecessaris o material malmès). A més , caldrà disposar
dels llocs adients perfectament condicionats per al emmagatzematge dels materials sense que aquests
impliquin cap alteració dins de l’àmbit on es desenvolupen les obres.

S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra per tal d’evitar que es malmetin i
siguin inservibles: sobre palets o contenidors, convenientment tapats amb materials impermeables quan sigui
necessari protegir-les de la pluja, protegint dels raigs del sol els materials perillosos o fotosensibles, etc.

Mesures preventives i correctores 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.

2.4.5. Atmosfera

· Emissió de partícules, pols i gasos a l’atmosfera

La reurbanització contemplada en aquest projecte, potencia un gran espai públic de qualitat i millora
paisatgística i mediambiental. L’allunyament per al trànsit dels carrils de la Gran Via respecte de l’escola,
juntament amb el soterrament, impliquen una millora de la qualitat atmosfèrica local.

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.
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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.

Per altre banda, cal indicar que, la quantitat de CO2 que es preveu emetre a l’atmosfera durant el procés
d’execució de l’obra s’ha calculat mitjançant el mòdul de medi ambient del programa TCQ2000. Segons aquest
programa el total de les emissions de CO2 estimades seran de 795.352,99 Kg CO2, desglossats com segueix:

- Emissions de CO2 en maquinaria (aprox.): 114.873,66 kg
- Emissions de CO2 en materials (aprox.): 680.479,33kg

· Qualitat de l’aire interior i exterior

La qualitat de l’aire exterior es pot veure afectada durant la fase d’obres degut als moviments de terres,
excavacions, transit de maquinaria, etc. Que implicaran un increment local de partícules en suspensió, i
contaminants procedents del funcionament dels vehicles. Aquest efecte es temporal, donat que, tal i com s’ha
comentat anteriorment, amb la finalització de les obres, l’estat final implica una millora de qualitat respecte dels
receptors més propers. Amb tot, cal aplicar mesures correctores i preventives per tal d’evitar les afeccions sobre
la població durant la fase de les obres.

Respecte a la qualitat de l’aire interior, en aquest projecte no procedeix aquest anàlisi.

Mesures preventives i correctores proposades

Per evitar l’excés de pols i altres elements contaminants a l’atmosfera caldrà tenir en consideració el Decret
152/2007, així com tota la normativa de protecció de les emissions existents, i aplicar les següents mesures:

- Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior del recinte de l’obra
pública a 20 km/h.

- Per tal d’evitar l’aixecament de pols, es regarà sistemàticament la zona decapada, els acopis de terra i
tots els punts susceptibles d’aixecament de pols.

- En aquest sentit, a l’obra hi haurà sempre una cuba disponible amb aigua per regar aquestes
superfícies.

- En les operacions de demolició serà molt important la dosificació d’aigua per tal d’evitar la pols.
- Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé

adoptar mesures d’eficàcia similar que hauran de ser aprovades pel director d’obra

- S’instal·laran sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes, per tal d’evitar que aquests
portin partícules de pols. Aquests sistemes de neteja hauran de estar a la zona habilitada com a parc de
maquinaria.

- S’evitaran els moviments de terra durant els dies de forts vents.
- En qualsevol cas, caldria localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a

sotavent respecte del vent dominant, i es cobriran amb lones.
- En cas necessari, seria aconsellable realitzar un apantallament per tal d’evitar l’arrossegament de pols

cap a les zones amb habitatges properes.
- Per tal de minimitzar les possibles emissions de partícules de pols en operacions de càrrega, descàrrega

i/o manipulació de materials pulverulents, caldrà disposar d’un sistema de minimització de les emissions
mitjançant uns ruixats en el moment de la manipulació (o previ) dels materials.

- 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.

- L’amassament del formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el paviment
o la rasa.

- Disposar de màquines que realitzin escombrats periòdics de les voreres properes a la zona d’obre
- Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la maquinària i els vehicles

de transport.
- 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
- Per tal de minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera s’establirà un sistema de control de la

maquinaria present, assegurant que tota la maquinaria present a l’obra hagi passat les corresponents
ITV, així com els diferents certificats i revisions que li siguin aplicables d’acord amb la normativa vigent.
En qualsevol cas, tots els registres i certificats que acreditin que la maquinaria està en correcte estat i
que ha passat tots els tràmits i revisions haurà d’estar a l’obra a disposició de la Direcció d’obra o la
propietat.

- 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.
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· Emissió d’olors

El desenvolupament d’aquest projecte no preveu la realització d’activitats que puguin provocar una
contaminació odorífera significativa, ni durant les obres, ni posteriorment en fase d’implantació de la
urbanització.

Amb tot, durant la fase d’obres podrien produir-se lleugers increments d’olors com a conseqüència dels
moviments de terres, aplecs de residus, les actuacions de moviment de maquinaria, etc.

Mesures preventives i correctores proposades

Es consideren d’aplicació les següents mesures:

- Informació prèvia a la població més propera i a les zones de circulació mitjançant senyalització
normalitzada i en llocs fàcilment visibles.

- Evitar acumulació d’aigües residuals. Gestionar les aigües residuals de forma adequada.
- Evitar utilització de pintures i revestiments que no acompleixin la normativa vigent respecte a l’emissió

d’olors.
- Evitar l’acumulació i acopi de materials amb emissió d’olors sense tapar el seus recipients.
- Cal que els processos que puguin generar emissions oloroses que superin el llindar de percepció olfactiva,

de reconeixement o de molèstia (com per exemple la pintura o la soldadura) es duguin a terme en tallers,
sempre que sigui possible.

- En els casos que no sigui possible, caldrà realitzar-los en condicions de mínima molèstia: en les zones de
l’àmbit de projecte lo més allunyades possible de les vivendes o de presencia de gent, així com en moments
d’absència de vent. Fins i tot caldria pensar en substituir el pintat a pistola per altres mitjans.

- Formació específica dels operaris que estiguin relacionats amb activitats que puguin generar olors.
- Si la emissió d’olors prové d’aigües residuals, es prendran les mesures correctores necessàries segons les

indicacions establertes per la Direcció de Serveis del cicle de l’Aigua.
- Respecte als possibles olors derivats de fums i gasos com a conseqüència de focs a l’obra, cal indicar que

està prohibit encendre foc dins de l’àrea de treball de l’obra. En cas necessari haurà de comptar amb
l’autorització expressa de la direcció d’obra.

2.4.6. Generació de soroll

Al punt 2.1.3 del present estudi es realitza una descripció de la qualitat acústica de l’àmbit de projecte, i es
realitza una classificació de les zones segons la sensibilitat acústica i els usos del sòl, tal i com s’indica al mapa
de capacitat acústica de Barcelona. S’observa que a l’entorn de la Gran Via entre els carrers de la Rambla de
Poble Nou i carrer de Bilbao  hi correspon unes zones de sensibilitat acústica variable:

- Les zones de valoració acústica A4 es localitzen al carrer Sant Joan de Malta per sobre del carrer
Guatemala, al carrer Monturiol, Carrer Edison, Carrer Democràcia, i a les places de Valentí Almirall i Joan

Casanelles i carrers del voltant. Cal doncs preservar aquesta qualitat acústica i evitar la presencia de
moviments de vehicles i maquinaria de forma innecessària.

- Les zones de valoració B1 es localitzen a la Rambla del Poble Nou (sobre la Gran Via), carrer Sant Joan de
Malta sota la Gran Via, i el carrer Guatemala per sota de la Gran via.

- Les zones amb valoració B2 es localitzen al carrer Bilbao per sobre de la Gran Via, a la Rambla de Poble Nou
per sota de la Gran Via, i al carrer Sant Joan de Malta entre la Gran Via i el carrer Guatemala.

- Finalment, les zones C3 es localitzen al voltant de la Gran Via i al carrer Bilbao sota la Gran via.

Per altra banda, els valors dels nivells acústics actuals previs al desenvolupament del projecte són força elevats
al voltant de la Gran Via i després al carrer Bilbao: La influència de la Gran Via implica una franja de soroll que
afecta als carrers i espais del seu voltant (veure figures del punt 2.1.3 de caracterització del soroll). La presència
de la Gran Via amb una gran intensitat de trànsit implica uns nivells força elevats que afecten als receptors
situats en els carrers més propers.

L’execució del projecte suposa un efecte sobre la qualitat acústica de l’entorn que es pot identificar en dos fases:

Fase d’obres: Els efectes sobre la qualitat acústica durant la fase d’obra seran deguts, principalment, als treballs
de la maquinaria, transport de materials, i a les operacions i treballs realitzats a les zones d’instal·lacions
temporals d’obra.

Tot i que aquest efecte es de caràcter temporal, cal aplicar mesures de control i minimització d’impactes
derivats de l’execució de les obres. En aquest sentit, caldrà tenir en consideració els límits admesos i la
classificació de la zona segons la sensibilitat acústica i els usos dels sòl, tal i com estableix l’Ajuntament de
Barcelona en el mapa de capacitat acústica (segons l’Ordenança municipal de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Barcelona, i l’Annex A del Decret 176/2009, de 10 de novembre), tal i com s’indica al punt 2.1.3 anteriorment citat,
i conèixer els límits sonors admesos a l’àmbit de projecte a fi de preveure possibles afeccions a veïns i
treballadors i, en conseqüència considerar les mesures a aplicar per tal de minimitzar les molèsties de soroll que
l’execució de les obres pugui generar.

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. Més endavant s’estableixen les mesures correctores a adoptar.

Fase d’explotació, una vegada acabades les obres: L’entorn en general gaudirà d’unes millores en quant a
qualitat acústica per als veïns. Aquests vindran donats pel soterrament de la Gran Via en aquesta zona, la
instal·lació de les pantalles fonoabsorbents per tal de protegir la boca del túnel, però també per les actuacions
considerades al present projecte. El projecte manté i potencia el caràcter pacificat dels carrers i places; i millora
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carrers actualment més impactants com la zona de la Gran Vida davant de l’escola: El projecte proposa reduir a
un sol carril de circulació (autobusos, veïns i serveis) el lateral en superfície de la Gran Via; aquest lateral es
trobarà entre 9,65 i 9,85 metres de la façana del centre escolar.

Un cop finalitzades les obres considerades al present projecte, 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
(escola), suposant un impacte positiu sobre els habitants i visitants de l’àmbit d’estudi.

Mesures preventives i correctores proposades

Respecte 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.

Respecte 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.

Servei ambiental amb formació

- 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.

2.4.7. Enllumenat públic

L’àmbit d’estudi està classificat com a zona E3, exceptuant un tram de la Gran Via que és E4, segons el 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.

Tot i aquesta classificació i que 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 preventives i correctores 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

2.4.8. Sòl i subsòl

2.4.8.1. 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 preventives i correctores proposades

Delimitació de l’obra

- L’obra s’ajustarà a les característiques de límit prèviament autoritzat, sent aquest el mínim necessari.
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- 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.

- 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, voreres 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.

Pla ambiental

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.

2.4.8.2. 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.

A l’annex4 de Moviment de terres i enderrocs es descriuen els moviments de terres i enderrocs previstos pel
present projecte. En qualsevol cas es tracta d’excavacions superficials i no es contemplen moviments de terra
significatius.

Mesures preventives i correctores proposades

Les mesures que es tindran en compte són les següents:

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.
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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.

2.4.8.3. Afecció a la qualitat física del sòl

Una part del terreny on s’actua (exceptuant la zona del parc existent) són zones ja urbanitzades. El risc d’afecció
pot tenir lloc durant la fase d’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.

Mesures preventives i correctores 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 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 tingui 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.

2.4.8.4. Sòls contaminats

A la zona no hi ha indicis de presència de sòls contaminats, donat que no hi ha hagut cap activitat industrial. A
banda, les actuacions de moviments de terres es situen molt superficialment i no es preveu la aparició de sòls
contaminats. En qualsevol cas, si durant l’execució de les obres es veiés algun tipus de sòl amb característiques
en quant  a olor o color i textura sospitós de ser contaminat, caldria realitzar el corresponent anàlisi de sòls
contaminats.

2.4.9. Hidrologia

2.4.9.1. Afectació dels sistemes de drenatge superficials i subterranis

Durant l’execució de l’obra hi ha diverses operacions que requereixen de l’ús d’aigua i de productes químics que,
usats o gestionats de forma incorrecta poden ser una font de contaminació de les aigües a través de la xarxa de
clavegueram, de les aigües freàtiques i del sòl, amb les conseqüències que aquest fet té sobre el medi i les
dificultats que pot arribar a comportar la seva descontaminació.

En aquest sentit, evitar qualsevol abocament a la xarxa de clavegueram, seguir procediments adequats per a la
neteja de maquinària i l’ús de productes químics i disposar d’elements de contenció en cas de vessaments
accidentals, entre d’altres pautes de treball, contribuirà de forma positiva a reduir les possibilitats de
contaminació de les aigües i del sòl i, en cas que es produeixi, a minimitzar-ne l’abast.
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Mesures preventives i correctores proposades

Abocaments a la xarxa de clavegueram:

Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic. Sota excepcionalitat, els
mantenidors de la xarxa podran donar aquest permís sempre i quan els abocaments no siguin contaminants i
segons les condicions del tram de la xarxa concret.

Aigües derivades de la neteja de maquinària:

Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes de formigó o similars)
als embornals, escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit d’obra.

Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat situats lluny d’embornals i altres
elements que les puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials.

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en punts de neteja que
s’ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode d’exemple poden ser dipòsits o
contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través d’un abocador autoritzat.

Vessaments accidentals de productes: Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl:

Productes químics: Els productes químics líquids que sigui imprescindible tenir a l’obra per a la seva execució
disposaran de cubetes de retenció correctament estancades i estaran estocats lluny d’embornals o d’altres
elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials, en cas de
vessament accidental.

Reposició d’olis o combustibles: Cal evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra i sempre que sigui inevitable,
fer-ho lluny de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants que
permetin retenir les possibles pèrdues.

Com a mesura preventiva i per tal de minimitzar el risc de contaminació d’aigües, sòl o vegetació, durant la fase
d’obra s’haurà d’evitar qualsevol tipus d’abocament incontrolat de residus.

Alguns dels residus habituals que es generen a l’obra i que poden ser potencialment contaminants de les aigües
i del sòl són els següents:

- Abocament d’olis i combustibles.

- Sobrants de formigó de neteja de formigoneres.

- Restes d’emulsions, sovint tòxiques, utilitzades en les operacions de ferm i pavimentació.

- Restes de materials emprats en la instal·lació de bàculs i senyalitzacions.

De forma general, els residus inerts, es gestionaran mitjançant plantes de tractament i recuperació.

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.

Pel que respecta a la maquinària, caldria fer un control del seu manteniment, prohibint qualsevol tipus
d’abocament. Els residus resultants s’evacuaran de la zona de treball en dipòsits estancs i es tractaran segons la
normativa vigent. Aquests líquids hauran d’estar sobre una superfície impermeabilitzada. Als parcs de
maquinària s’establirà un sistema de recollida de líquids que impedeixi l’abocament a l’exterior de substàncies
contaminants.

Com a mesura preventiva, s’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs
d’acció ràpida per utilitzar en cas d’abocaments i accidents. Aquests materials s’utilitzaran en cas de qualsevol
abocament.

El mercat ofereix una àmplia gamma de productes absorbents d’aquest tipus:

- Sepiolita. La sepiolita és un mineral que s’utilitza com absorbent industrial.
- Material absorbent d’escorça de pi tractada. Es tracta d’un producte granular que absorbeix hidrocarburs i

repel·leix l’aigua. S’estén sobre vessaments de qualsevol tipus de residus. Presenten una superfície amb una
flora bacteriana que afavoreix el procés de biodegradació en residus oliosos. Aquest material s’aboca
directament sobre el vessament. Es barreja bé amb l’hidrocarbur, aixafant-lo amb un objecte pla.
Posteriorment, es deixa en contacte amb l’hidrocarbur, de forma que aquest segon és absorbit.  Finalment,
quan el material està saturat, s’ha de dipositar en un contenidor apropiat d’acord amb el tipus de líquid
absorbit i traslladat a una planta de tractament controlat.

- Existeixen també uns rotlles absorbents ideals per cobrir grans superfícies i netejar pel·lícules d’olis sobre
aqüífers.

Amassament de formigó:

Està prohibit l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins com fora de l’àmbit d’obra. En aquest
sentit és obligatori l’ús de la formigonera o la pastera.

Protecció/recuperació del sòl:

Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària i evitar-hi l’estucatge de materials.

Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment estarà sobre palets o contingut en
contenidors i sempre s’ubicarà dins les tanques d’obra.
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Altres:

- 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.

2.4.9.2. Consum d’aigua

Respecte del consum d’aigua necessari per a l’execució de les obres, 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 preventives i correctores proposades

- S’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d’obra.
- Introducció de mesures d’estalvi d’aigua:

o Dosificació per aspersió i/o ús de difusors en l’aigua de neteja i per a humidificar àrids.
o 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.

2.4.10. Consum energètic

Durant la fase d’obra i durant la fase posterior d’explotació 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 preventives i correctores proposades

Sobre l’ús de maquinària eficient i registre de consums:

- El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics per tal de prendre
mesures correctores en cas que s’observin consums desmesurats.

- Al mercat hi ha equips elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o
bé motors d’alta eficiència que redueixen el consum energètic i que en cas que es consideri oportú poden
ser requerides al contractista.

Ús de biocombustibles

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

Col·locar elements d’il·luminació eficients:

Es seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic inferior.

Formació específica dels operaris:

Tal i com s’ha comentat anteriorment, es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per
minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar
per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels
operaris conforme ha rebut aquesta formació.

2.4.11. Flora i fauna

Flora

Tal i com s’ha comentat, a l’àmbit d’estudi el tipus de vegetació present està associada a l’arbrat públic,
especialment a l’entorn de la plaça del carrer Guatemala i entre Montoriol i Bilbao. El projecte tot i que conserva
al màxim la vegetació existent, afecta alguns exemplars .A continuació s’indica la vegetació existent per zones i
com resulten afectades:

- Parterre adjacent al carrer Monturiol

En aquest parterre existent hi ha un bosquet de pollancres amb una cobertura superficial de prat. El projecte
preveu el seu manteniment, tot i que queda afectat parcialment per l’ampliació de la vorera del Lateral de la
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Gran Via i per la construcció d’un nou camí interior per travessar la plaça. S’afecten un total de 10 pollancres
(9+1).

- Arbrat davant l’accés de l’Escola Casas

En la vorera de Sant Joan de Malta davant l’entrada de l’Escola Casas hi ha 4 plàtans que quedaran
integrats en la proposta. Són grans exemplars amb bon estat i de gran valor paisatgístic.

- Parterre adjacent a Sant Joan de Malta davant l’entrada de l’Escola Casas

En aquest parterre amb cobertura superficial de prat s’hi localitzen serveis importants: una cambra de
Telefónica i és travessat per un col·lector de diàmetre 1000mm de clavegueram. Degut a la nova proposta
d’ordenació es preveu la renovació completa d’aquest parterre.

- Arbrat d’alineació en carrer Sant Joan de Malta (tram connexió Lateral Gran Via)

Paral·leles a la vorera del carrer hi ha dues fileres de robínies. El poc desenvolupament d’aquests exemplars
ha estat la raó per la qual Parcs i Jardins ha estudiat la seva substitució, tot i que finalment ha decidit el seu
manteniment. No obstant, per l’ampliació de la vorera del Lateral de la Gran Via queden afectats 7
exemplars.

- Jardinera al Lateral de la Gran Via, al mur de l’Escola Casas

En el mur del pati de l’Escola Casas hi ha una jardinera que cobreix la pantalla fonoabsorbent. El projecte
preveu el seu manteniment.

Mesures preventives i correctores proposades

- Cal protegir l’arbrat afectat per l’obra deixant al seu voltant una franja de 2 metres de zona no ocupada, per
evitar-hi la compactació; per tant, en aquesta zona, que inclou l’escocell, no s’hi podrà fer abassegament
materials ni s’hi col·locaran casetes d’obra ni hi transitarà maquinària.

- Si no és possible impedir-hi el trànsit, la superfície del sòl al voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa
de material de drenatge (grava) de 20 cm de gruix, sobre la qual es col·loca un revestiment de taulons o
d’algun altre material semblant.

- Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per l’execució de l’obra mitjançant taulons de
fusta de 2 metres d’alçada com a mínim ben lligats amb elements que no siguin corrosius ni malmetin el
tronc o bé s’anellaran amb pneumàtics.

- Està prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres.
- S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre de l’escocell dels arbres. En cas que no sigui possible, les rases a

menys d’1 metre s’obriran manualment i, en cas d’haver de tallar arrels, serà necessària la supervisió de la
Direcció de Serveis d’Espais Verds.

- En cas que l’obra afecti parcialment un arbre, caldrà contactar amb el Departament d’Informació de
Projectes i Recepcions de la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial per tal de planificar l’operació més
adequada per la seva protecció: trasplantament, poda de la part que afecta, etc.

- Protecció de zones enjardinades i d’arbusts:

Els parterres i zones enjardinades s’han de mantenir lliures d’elements estranys, escombraries, runa, etc.
Tampoc s’hi pot efectuar l’abassegament de materials ni posar-hi casetes d’obra.

En cas que l’obra afecti una part de zona enjardinada, cal tallar el rec de la zona afectada, però mantenir el
de la zona no afectada.

- Reposició del sòl:

A l’hora de reposar el sòl, s’han de mantenir els perfils de terra apta per a plantació i de terra de textura
arenosa que requereix cada espècie. A més, caldrà preveure el sistema de drenatge.

- Arbres: 1m (plantació) + 0,5m (terra arenosa) + drenatge

- Arbusts: 0,5m (plantació) + 0,2m (terra arenosa) + drenatge

- Gespa: 0,3m (plantació) + 0,2m (terra arenosa) + drenatge

Les aportacions de terra han de garantir que la qualitat de la mateixa es correspongui o sigui compatible
amb el material de destí en quant a estructura (compactació) i textura. A més, s’ha de restituir el nivell del
sòl a la cota existent anteriorment.

- 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.
o 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.

o 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.

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

o No es compactarà el terreny al voltant dels arbres.
o S’evitarà obrir rases a menys d’un metre dels escocells dels arbres, i si és necessari, es realitzaran de

manera manual.
- 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.
- 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.
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- 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.

Fauna

La fauna corresponent a l’àmbit de projecte correspon amb una tipologia de fauna pròpia d’entorns humans i
antròpics.

Les zones de major atractiu són les construccions existents (edificis, etc), els entorns arbrats i enjardinats.

Aquí poden observar-se espècies com el falciot (Apus apus), ballester (Apus melva), l’oreneta cuablanca
(Delichon urbica), colom domèstic (Columba livia domestica), tudó (Columba palumbus), tórtora turca
(Streptotelia turtur) la gralla (Corvus monedula), cuereta blanca (motacilla alba), el pardal comú (Passer
domesticus), la cadernera (Carduelis carduelis), el gafarró (Serinus serinus), verdúm (Carduelis chloris)
estornells (Sturnus sp.), garça (Pica pica), etc.

A nivell de mamífers, les espècies que poden ser presents són del grup dels micromamífers: ratolí de camp
(Apodemus sylvaticus), ratolí comú (Mus musculus), rata negra (Rattus rattus), o rata comuna (R.norvegicus).

2.4.12. 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. Donat que les
presents obres impliquen la reurbanització dels vials laterals de la Gran Via a l’àmbit de la Boca Besòs dels
túnels viaris de les Glòries (entorn Escola Cases), entre la Rambla de Poblenou i el carrer Bilbao, una vegada
acabades les obres no només es restablirà el paisatge urbà actual, sinó que es millorarà, amb la qual cosa
aquest entorn millorarà en qualitat paisatgística.

En qualsevol cas, es consideren unes mesures correctores a aplicar per tal d’evitar possibles impactes durant la
fase d’obres:

- caldrà disposar de sistemes que parapetin l’àmbit de les obres de forma que s’eviti la seva afecció directa
dels observadors potencials sobre les mateixes.

- Sobre els rètols i cartells: 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, les activitats auxiliars, no creïn un impacte visual important
ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte.

- 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.

- Caldrà restaurar qualsevol element malmès durant la fase de les obres.
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3. Informe d’aplicació de criteris de sostenibilitat

3.1. Introducció

Es redacta el present document a fi i efecte que BIM/SA pugui fer el seguiment de l’actuació (fase de projecte i
d’obra) i donar compte del grau de compliment i d’aplicació de la “Instrucció Técnica per a l’Aplicació de Criteris
de Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, amb l’objectiu d’especificar les respostes i solucions que el projecte dóna
per a cadascun dels criteris de sostenibilitat exposats per la Instrucció Técnica.

3.2. Redacció de projectes d’urbanització (5.1)

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU
COMENTARIS

1
Compliment del Decret
per a l’ambientalització
de les obres

P

Atès que el pressupost del projecte és superior a 450.000
€, i no està subjecte a Avaluació d’Impacte Ambiental, el
projecte inclou dins del Document Núm. 5 (sostenibilitat i
medi ambient) una Memòria Ambiental, redactada seguint
el “Manual Bàsic per a la elaboració de la memòria
ambiental associada als projectes d’obres de l’Ajuntament
de Barcelona.

2

Incorporació de criteris
generals
d’autosuficiència
energètica i ambiental

P

El projecte contempla entre d’altres aspecte:

- Utilització de lluminàries amb tecnologia LED.

- Sistema de reg per degoteig amb programador
autònom.

A banda, al punt 2.4.10 del present document s’indiquen
algunes mesures relacionades amb el consum d’energia.

3

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

P
El projecte contempla (mobiliari urbà) la utilització de fusta
amb certificat de gestió forestal sostenible.

3.3. Criteris de màxima autosuficiència energètica (5.2.I)

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU
COMENTARIS

1
Minimització dels
consums energètics P

El projecte contempla la disposició de noves
llumeneres amb tecnologia LED

A banda, com s’ha dit, sí que es consideren mesures
per a la minimització del consum energètic (apartat
2.4.10 de la memòria del projecte).

2
Maximització de
l’autoproducció
energètica

P
Atès que es tracta d’un projecte de reurbanització no es
considera d’aplicació aquest concepte, no essent a
més objecte del projecte.

3
Càlcul dels costos totals
de propietat (CTP) P No s’ha calculat el CTP

3.4. Criteris de màxima autosuficiència energètica (5.2.II)

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU
COMENTARIS

1

Incorporació dels criteris
de sost. ambiental i
social definits en la
Instrucció d’Alcaldia
relativa als elements
urbans de la ciutat de
Barcelona

P

Tots els elements de mobiliari urbà projectats (cadires,
pilones, etc.), són homologats per l’Ajuntament de
Barcelona i per tant tenen en compte els criteris
indicats: Qualitat estètica, solidesa, funcionalitat,
ergonomia, manteniment eficient, incorporen
tractaments antieganxines i antigraffitis, etc.
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3.5. Criteris relatius a la biodiversitat (5.2.III)

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU
COMENTARIS

1

Connectivitat dels espais
verds ( desplegament de
la xarxa d’espais verds
urbans )

P
L’àmbit del projecte no es situa a l’entorn de cap
corredor verd urbà

2

Diversificació d’espècies
d’arbrat i la seva selecció
en funció dels serveis
ambientals que
ofereixen

P

Seguint les indicacions dels tècnics de Parcs i Jardins,
el projecte manté arbrat i parterres existents. I

Respecte a la proposta d’arbrat nou, aquesta ha estat
consensuada amb Parcs i Jardins. Són un total de 56
exemplars i 7 espècies diferents: Tipuana Tipu;
Magnòlia Grandiflora; Quercus Phellos; Zelkova
Serrata; Acer Campestre Elsrijk; Sophora Piramidal;
Jacaranda mimosifolia; Gleditsia Triacanthos Inermis;
Celtis Australis.

Així mateix, es proposen unitats arbustives a les zones
dels parterres.

3
Augment de la biomassa
de la ciutat P

S’incrementa la plantació en:

Zona de la plaça

- Àrea de calistènia infantil: Es planta: Tipuana Tipus
i Sophora Piramidal.

- Al parterre 1, que  té un àrea de 281,65 m2, es
plantaran arbres nous, Tipuana Tipus, i arbustives
de diferents tipus i alçades.

- Al parterre 2, que té un àrea de 284,95 m2 (que és el
que està mes a prop de l’Escola Casas),
actualment té una filera de arbres existents, les
Robínies, i planten 2 arbres nous la Tipuana Tipus i
la Jacaranda. També arbustives de diferents tipus i
alçades.

- Àrea de pollancres: presenta arbres existents que
es mantindran, els pollancres, i la gespa existent

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU
COMENTARIS

també es manté.

Zona Gran Via

- Davant escola: Es planten: Magnòlia grandiflora o
Quercus ilex. Al parterre es planten espècies
arbustives mediterrànies i una línia d’arbrat, la
Tipuana tipu.

- Davant de la plaça: Sophora Piramidal.

4
Permeabilització del sòl
en l’espai públic P

La implementació de nou arbrat augmentarà la
superfície permeable de l’àmbit.

5
Mesures de control de la
flora exòtica i invasora P

No es preveu cap mesura de control. Però es regula la
seva introducció.

6
Enriquiment del verd
existent i foment de la
funció d’hàbitat

P
Es manté l’existent, i s’Incrementa l’arbrat
potencialment nidificable.

7
Ampliació del volum de
sòl i de la seva qualitat
als arbres viaris

P Plantació d’arbres nous

3.6. Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica (5.2.IV)

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU
COMENTARIS

1
Utilització de tècniques
de drenatge urbà
sostenible (TEDUS)

P
Donada la poca superfície relativa del nou arbrat, no es
considera efectiva la implantació de SUDs.

2 Ús d’aigües freàtiques P
Dins de l’àmbit del projecte no existeix actualment
instal·lació d’aigües freàtiques en servei.
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CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU
COMENTARIS

3
Optimització de sistemes
de reg en zones verdes P

El sistema de reg projectat és programable i  és
telegestionable. També disposa de comptador i
cabalímetre.

4
Selecció d’espècies amb
poques necessitats
hídriques

P
En l’elecció de l’espècie a plantar s’ha tingut en compte
la seva adaptació al clima mediterrani i per tant les
seves baixes necessitats hídriques.

3.7. Criteris a favor de l’economia circular (5.2.V)

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU
COMENTARIS

1

Ús d’àrids i altres
materials de construcció
que incorporin un
percentatge de material
reciclat

P

En els paviments asfàltics s’utilitza un percentatge de
material procedent de reciclat de materials:

El paviment serà per a la capa de trànsit de mescla
bituminosa en calent amb betum modificat i àrid
granític. Aquest paviment està format per vàries capes
d’aglomerat. Les capes inferiors de l’aglomerat del
paviment per a la capa de trànsit estarà formada per
un 10% de material procedent de reciclat d’aglomerats.

Per a capes de rodament del tipus D i S aquest
material reciclat representarà un 5% de la mescla,
mentre que per a capes de tipus F serà un 2%..

2

Ús de materials
construc., fotocatalítics
per reduir la presència
de NOx a l’aire

P
Aquest tipus de materials no s’han contemplat en el
present projecte.

3

Ús de materials
construc. que compleixin
els criteris que estableix
alguna de les

P

A l’apartat 2.2.4. 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

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU
COMENTARIS

ecoetiquetes tipus I que disposin d’algun tipus d’ecoetiqueta, materials
reciclats o que continguin productes reciclats, etc.

4

Exclusió de tractaments
de superfícies o
tractaments fitosanitaris
determinats amb un
impacte ambiental o
sobre la salut elevat

P

De forma general el projecte no contempla
tractaments de superfícies amb un impacte ambiental
elevat, però si que contempla la disposició d’acer
galvanitzat,.

5

Valors de l’energia grisa
de materials de
construcció que inclou la
base de dades BEDEC
de l’ITEC

P
No s’ha tingut en consideració en la redacció del
present projecte.

6

Criteris relacionats amb
la durabilitat i el
manteniment, inclosa la
selecció que se’n fa en
funció de l’ús, el
dimensionament
adequat o les
possibilitats de
reutilització que té

P

Els materials utilitzats en el present projecte han estat
seleccionats tenint en compte la seva durabilitat i bon
manteniment, havent estat avalats per l’experiència en
d’altres obres de Barcelona.

3.8. Criteris relatius a la incorporació de sist. I tecno. TIC (5.2.VI)

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU
COMENTARIS

1

Elements i dispositius
finals relacionats amb:
contaminació acústica,
contaminació

P
Complementàriament a aquest projecte, en el projecte
dels túnels es contempla la instal·lació de pantalles
fonoabsorbents per tal de protegir la boca del túnel,
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CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU
COMENTARIS

atmosfèrica, clima que es troba al davant de l'escola.

2
Elements i dispositius
finals relacionats amb la
composició de l’aigua

P
El projecte no contempla cap tipus d’aquests
dispositius.

3
Elements i dispositius
finals relacionats amb
els fluxos de mobilitat

P
El projecte no contempla cap tipus d’aquests
dispositius.

4
Elements i dispositius
finals relacionats amb
altres dades ambientals

P
El projecte no contempla cap tipus d’aquests
dispositius.
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4. Formulari resum. Llista de control per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres

(5.1) REDACIÓ DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ

CONCEPTE SI NO NO

ESCAU

1 Compliment del Decret per a l’ambientalització de les obres P

2 Incorporació de criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental P

3 Compliment de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta P

(5.2.I) CRITERIS RELATIUS A ELEMENTS URBANS

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU

1 Minimització dels consums energètics P

2 Maximització de l’autoproducció energètica P

3 Càlcul dels costos totals de propietat (CTP) P

(5.2.II) CRITERIS DE MÀXIMA AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU

1 Incorporació dels criteris de sost. ambiental i social definits en la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona P
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(5.2.III) CRITERIS RELATIUS A LA BIODIVERSITAT

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU

1 Connectivitat dels espais verds ( desplegament de la xarxa d’espais verds urbans ) P

2 Diversificació d’espècies d’arbrat i la seva selecció en funció dels serveis ambientals que ofereixen P

3 Augment de la biomassa de la ciutat P

4 Permeabilització del sòl en l’espai públic P

5 Mesures de control de la flora exòtica i invasora P

6 Enriquiment del verd existent i foment de la funció d’hàbitat P

7 Ampliació del volum de sòl i de la seva qualitat als arbres viaris P

(5.2.IV) CRITERIS RELATIUS A L’AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU

1 Utilització de tècniques de drenatge urbà sostenible (TEDUS) P

2 Ús d’aigües freàtiques P

3 Optimització de sistemes de reg en zones verdes P

4 Selecció d’espècies amb poques necessitats hídriques P
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(5.2.V) CRITERIS A FAVOR DE L’ECONOMIA CIRCULAR

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU

1 Ús d’àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat P

2 Ús de materials construc., fotocatalítics per reduir la presència de NOx a l’aire P

3 Ús de materials construc. que compleixin els criteris que estableix alguna de les ecoetiquetes tipus I P

4 Exclusió de tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris determinats amb un impacte ambiental o sobre la salut elevat P

5 Valors de l’energia grisa de materials de construcció que inclou la base de dades BEDEC de l’ITEC P

6
Criteris relacionats amb la durabilitat i el manteniment, inclosa la selecció que se’n fa en funció de l’ús,

el dimensionament adequat o les possibilitats de reutilització que té
P

(5.2.VI) CRITERIS RELATIUS A LA INCORPORACIÓ DE SIST. I TECNO. TIC

CONCEPTE SI NO
NO

ESCAU

1 Elements i dispositius finals relacionats amb: contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, clima P

2 Elements i dispositius finals relacionats amb la composició de l’aigua P

3 Elements i dispositius finals relacionats amb els fluxos de mobilitat P

4 Elements i dispositius finals relacionats amb altres dades ambientals P
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5. Criteris de sostenibilitat en la fusta.

Qüestionari de recollida de dades de fusta per a projectes i execució d’obres d’urbanització i edificació.

DADES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DELS VIALS LATERALS DE LA GRAN VIA A L'ÀMBIT DE LA BOCA BESÒS DELS TÚNELS VIARIS DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES (ENTORN ESCOLA
CASAS), ENTRE LA RAMBLA DE POBLENOU I EL CARRER BILBAO. DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA

Ús Tipus Cubicatge Codi de la partida del pressupost
Segell de garantia Explotació
sostenible

Mobiliari urbà Banc de formigó “Zuera”, amb respaldo de fusta 0,02 m3 x 9 = 0,18 m3 PQ14-VBN1 FSC Ò

Banc de formigó “Zuera”, amb respaldo de fusta 0,02 m3 x 15 = 0,3 m3 PQ14-VBN2 FSC Ò

Cadira MOD008 0,000027 m3 x 6 = 0,000162 m3 PQ14-VBN4 FSC Ò
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