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1. SUPERILLA BARCELONA 
 

Presentació  
 
L’Ajuntament de Barcelona inicia una nova etapa en el programa Superilles. Després de les 
experiències de Poblenou, Horta, Hostafrancs i Sant Antoni, durant el període 2015-20, i com a una 
acció prioritària inclosa en la Declaració d’Emergència Climàtica, el programa afronta un canvi d’escala 
i de ritme, incrementant el nombre d’actuacions, ampliant el seu abast territorial i el seu caràcter 
estructural.  
 
Un model de transformació per a tota la ciutat  

Durant el període 2015-20 el programa Superilles ha demostrat que a Barcelona és possible avançar 
cap a un espai públic més saludable, més just, més segur i que afavoreixi les relacions socials i 
econòmiques de proximitat. En aquests moments és un programa consolidat, molt ben valorat a la 
ciutat i amb reconeixement i prestigi internacional.  
 
El concepte Superilles s’ha d’entendre com un model amb visió i capacitat transformadora per a tota la 
ciutat. Un procés de transformació seqüencial del conjunt de carrers de tots els barris i districtes de la 
ciutat. L’aplicació de concepte Superilles defineix un nou mapa de Barcelona, en el qual en destaquen 
els espais i carrers que han d’esdevenir més verds i prioritaris per als vianants. Un mapa de nous eixos 
verds. Un nova manera de visualitzar la ciutat que integra i orienta totes les actuacions de 
transformació de l’espai públic de la ciutat. Actuacions com la transformació ja iniciada de l’Avinguda 
Meridiana, el projecte per a Pi i Maragall o la recent modificació puntual del PGM en l’àmbit del 22@ 
s’orienten d’acord amb aquest patró d’eixos verds per a vianants.  
 
Nova etapa  

Consolidades les pacificacions pioneres de Ciutat Vella, de Gràcia i d’altres nuclis històrics de 
Barcelona, que es poden considerar com les primeres Superilles de la ciutat, i després de les 
actuacions en els àmbits de Poblenou i de Sant Antoni ja finalitzades i els àmbits d’Horta i 
d’Hostafrancs a punt de finalitzar, les propostes, en aquesta nova etapa, es centren principalment en 
eell teixit de l’Eixample Cerdà. El model d’espai públic definit el segle XIX cal que evolucioni i s’adapti 
per a donar resposta als nou reptes ambientals i socials als quals s’enfronten les ciutats 
contemporànies.  
 
L’aplicació del concepte Superilles a l’àmbit de l’Eixample Cerdà permet definir una nova visió i un 
projecte de futur, a través d’una nova lògica estructural, en què la reorganització de la mobilitat permet 
la generació de nous eixos verds i noves places a les seves cruïlles, i per tant la creació de més verd 
urbà i més espai per a l’estada. En definitiva, un Eixample amb un espai públic més saludable, amb 
molts més espais verds, i una vida urbana de major qualitat, amb molts més espais i més confortables 
per a les persones. 

Per a la seva implementació, s’estableix una doble estratègia d’actuació. Per una banda la generació 
de nous “eixos verds” que permetin assolir el canvi d’escala i l’impacte sistèmic. Eixos que generin 
nous itineraris significatius, connectant entre si espais públics de referència i/o connectant l’Eixample 
amb els barris perimetrals. I per altra banda la creació de noves “places” allà on ara hi ha cruïlles, 

introduint una nova tipologia d’espai públic més verd, d’ús ciutadà i d’estada en un teixit com la trama 
Cerdà on principalment hi ha carrers.  
 
La nova xarxa d’eixos verds es concep com una nova infraestructura ambiental, que permet augmentar 
la presència de verd, millorar la gestió del cicle de l’aigua amb paviments permeables i infraestructures 
de subsòl, regular millor la temperatura ambiental amb la incorporació d’ombra, i fins i tot la possibilitat 
d’incorporar puntualment elements captadors d’energia. Plantejada de forma unitària i com a sistema 
ha de permetre millorar les qualitats ambientals de forma global a la ciutat.  
 
El Programa s’afronta des d’una perspectiva transversal i integral, i s’acompanya de dues eines que 
van més enllà de la reurbanització de l’espai. Per una banda, en general, allà on s’implanta Superilles, 
s’acompanya d’un Pla d’Usos que regula els usos de les plantes baixes, i que té per objectiu vetllar per 
la pluralitat d’usos que caracteritzen la ciutat mixta i protegir el comerç i serveis de proximitat.  
 
L’altra eina que acompanya el programa és una bateria d’indicadors de seguiment. Indicadors que 
tenen per objectiu mesurar efectes directes de les actuacions, com l’increment de l’espai dedicat al 
vianant, el verd i les superfícies drenants, i a la vegada, els efectes derivats previstos com la millora 
ambiental. Però també poder seguir i controlar altres efectes no desitjats com un possible augment de 
preus o un canvi d’usos. Aquesta bateria d’indicadors es concep com una avaluació continuada, que 
serveix per comprovar que s’assoleixen els objectius plantejats, i alhora anar millorant i polint aspectes 
d’implantació.  
 
Com és habitual, els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en 
l’excelꞏlència en el disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. En aquest 
cas, a més, es requereix una resposta innovadora, per a un nou tipus d’espai públic, que prioritza 
realment les persones, però que també ha d’incloure una visió infraestructural, que integri els 
processos naturals, com el sistema hídric, el verd i la biodiversitat, optimitzant els recursos energètics 
per assolir un grau desitjable d’autosuficiència, adaptabilitat i flexibilitat, amb solucions constructives 
racionals i senzilles, que considerin la durabilitat dels materials i la racionalització en el manteniment.  
 
Amb aquest nou enfoc, i essent conscients que es tracta d’un canvi de model en el funcionament de la 
ciutat, l’Ajuntament vol obrir al màxim la reflexió sobre el paper de l’espai públic a la ciutat i 
específicament a l’Eixample. Es tracta d’un projecte innovador, que representa un canvi en els usos 
que ara hi ha als carrers. Per tant, calen noves idees i solucions que tractin de donar resposta als 
reptes socials i mediambientals que hem d’encarar com a societat. 

Amb la voluntat d’obrir un debat tècnic i professional sobre aquest nou model d’espai públic, 
l’Ajuntament convoca el present Concurs de projectes obert amb intervenció de jurat per a la 
contractació dels serveis de definició del Document de model d’espai públic dels nous eixos 
verds del programa Superilles, així com la redacció dels Projectes de quatre nous eixos verds i 
l’Assistència tècnica a la Direcció d’obra, al Districte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona, 
amb mesures de contractació sostenible. 
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Eixos verds a Barcelona 

 

Eixos verds a l’Eixample Cerdà 

L’Eixample Cerdà del s.XXI  
 

L’Eixample Cerdà: àmbit d’intervenció prioritària 	

	
Un cop assajada a diferents àmbits de la ciutat, l’aplicació de Superilles salta d’escala amb l’objectiu 
d’aplicar-se a tota la trama Cerdà, que s’estén als districtes de l’Eixample, Sant Martí i Gràcia.  
 
A Sant Martí, l’aplicació del Model Superilles a la trama Cerdà, queda recollida a la Modificació puntual 
del Pla General Metropolità per un 22@ més sostenible i inclusiu, aprovada inicialment el 30 de 
setembre del 2020. A mesura que es vagi desenvolupant la transformació urbana prevista, els eixos 
verds s’aniran reurbanitzant i consolidant.  
 
Per tant, en aquest moment, el programa Superilles concentra els esforços en la transformació de 
l’Eixample central, que presenta els majors dèficits d’espai públic, així com la densitat de població i la 
contaminació ambiental més elevades.  
 
Aquesta situació és conseqüència de l’alta densitat de trànsit que hi circula, facilitada per una xarxa 
viària que manté una alta permeabilitat per a vehicles en ple centre de la ciutat, i que s’aprofita per a 
accedir al centre en cotxe des d’altres municipis així com per travessar la ciutat de costat a costat.  
Tanmateix, la seva posició central també l’ha convertit en la zona amb millor accessibilitat i més 
alternatives de transport sostenible, de manera que hi ha més oportunitats per al canvi.  
 
 

La mobilitat a l’Eixample  

 
A través de l’anàlisi de diferents dades com els fluxos de mobilitat, dades de telèfons mòbils o la 
densitat de llocs de treball (a partir de les altes a la Seguretat social) es constata que l’Eixample no és 
només el centre de la ciutat, sinó que ha esdevingut el principal centre de la metròpoli. Cal planificar-ne 
la seva transformació amb aquesta visió i ambició, a l’alçada dels centres de les grans metròpolis 
europees.  
 
La potència de la xarxa viària de l’Eixample, així com l’absència d’infraestructures i rius rellevants que 
el travessin en superfície, ha creat a Barcelona una situació poc habitual en la majoria de centres de 
ciutats europees.  
 
La ciutat s’ha desenvolupat amb un sistema de rondes encaixat entre la muntanya, el mar i els rius, 
amb teixits històrics poc permeables en posicions relativament poc centrals o perifèriques (viles 
històriques) i, en canvi, amb un teixit central molt permeable (Eixample). Aquesta situació, juntament 
amb una gestió de la xarxa viària que durant anys ha prioritzat la fluïdesa del trànsit de vehicles, ha 
generat que el teixit de l’Eixample suporti tant trànsit en la seva secció central com ho fan les rondes de 
Dalt i Litoral juntes.  
 
L’encaix entre Collserola i el mar, la forma de la ciutat i l’embut que representa la secció vertical de la 
Dreta de l’Eixample entre Gràcia i Ciutat Vella, han generat una pressió de trànsit molt més elevada en 
les vies horitzontals que en les verticals.  
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Agrupació dels principals fluxos de trànsit en les vies bàsiques de la secció vertical central de la ciutat de Barcelona i 
repartiment per carrers dels fluxos a la secció de l’Eixample. Font: UTE Superilles a partir de l’aranya de trànsit 2018 de 
l’Ajuntament de Barcelona  

 
1 Ajuntament de Barcelona, Departament d'Estratègia de la Mobilitat. Aranya de trànsit 2018   
2 Ajuntament de Barcelona, Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024 
3 Guàrdia Urbana de Barcelona (2020), dades estadístiques sobre sinistralitat viària   

 

Concentracions d’NO2 (μg/m3) als carrers de Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona. Data: 2019  

 
Dues vies destaquen dins aquest teixit pel seu paper troncal en la canalització d’aquest trànsit: el carrer 
Aragó, que concentra un 46% del trànsit que circula en sentit Llobregat, i la Gran Via amb un 39% del 
trànsit en sentit Besòs1.  
 
Globalment, 2 de cada 3 vehicles que circulen per l’Eixample són de connexió, amb origen o destinació 
fora de Barcelona. D’aquests, el 53% són vehicles privats i el 15% correspon a vehicles de distribució 
urbana de mercaderies (DUM). El terç restant de vehicles que circulen per l’Eixample correspon a 
trànsit intern de la ciutat, amb un 26% de vehicles privats i un 6% de DUM2.  
Tot i la claredat de la trama viària de l’Eixample, la gran concentració de vehicles fa que hi hagi una alta 
concentració d’accidents de trànsit. Tot i ser el 7% de la superfície del terme municipal, entre el 2010 i 
el 2019, el 29% dels accidents de trànsit es van produir a l’Eixample3.  
 
Alta accessibilitat en transport públic  
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Si bé l’Eixample té un alt nivell de trànsit degut que és una de les principals destinacions de la metròpoli 
i ofereix una alta permeabilitat per a vehicles, també és l’àrea que està més ben servida amb transport 
públic.  
En aquest sentit, l’Eixample és un àmbit decisiu, que necessita una reforma ambiciosa per a corregir 
els dèficits i impactes actuals a partir de diverses estratègies de reorganització de l’espai públic que en 
redueixin el trànsit, aprofitant que el transvasament modal cap al transport públic, la bicicleta i els VMP 
és aquí més possible que en cap altre lloc de la ciutat.  
 
Els indicadors ambientals: contaminació atmosfèrica i soroll  

La densitat de trànsit resultant d’aquesta xarxa viària potent i altament permeable per a cotxes i motos 
és la principal causant de la concentració de contaminació atmosfèrica al Districte de l’Eixample, i molt 
especialment als barris de l’Antiga i Nova Esquerra de l’Eixample, i de la Dreta de l’Eixample.  
 
Així doncs, si bé es produeix un efecte de concentració de la contaminació en aquells carrers amb més 
trànsit, especialment en el cas de les partícules en suspensió, bona part de la concentració de 
contaminants en un carrer està relacionada amb la densitat de trànsit en una àrea d’influència més 
gran.  
Els índex de contaminació de l’Eixample superen els llindars recomanats per l’OMS. La mitjana anual 
del 2018 de concentració de diòxid de nitrogen i micropartícules4 va ser de 54 μg NO2/m³, i de 26 μg 
PM10/m³. Els llindars establerts per l’OMS són de 40 μg NO2/m³ i 20 μg PM10/m³.  
Analitzant les variacions en les diferents estacions de mesura en funció dels períodes feiners i festius, 
així com de l’efecte del confinament de març de 2020, s’estima que l’eliminació de tot el trànsit de 
vehicles contaminants en un carrer permetria reduir la concentració mitjana de diòxid de nitrogen (NO2) 
com a màxim en un 30 o 40%. Si la reducció de carrils fos només parcial, és possible que la reducció 
de la contaminació se situés com a màxim en un 15%. 

En aquest sentit, per aconseguir reduccions importants d’exposició “continuada” a qualsevol activitat 
sensible de la ciutat (escoles, centres sanitaris, habitatges, etc.) cal enfocar-se a la reducció del trànsit 
de forma global en les àrees amb major densitat de circulació, entre les quals destaca l’Eixample i molt 
especialment el seu àmbit esquerre.  

El trànsit no només és la principal causa de la contaminació atmosfèrica a l’Eixample, també causa alts 
índex d’exposició al soroll. El 55% de la població resident a l’Eixample està exposada a nivells de soroll 
superiors a 53dB (llindar màxim recomanat per l’OMS). 

El verd urbà a l’Eixample 

Els estàndards d’espai verd per habitant recomanats són entre els 10-15 m2/hab. Barcelona actualment 
té 6,57m2 distribuïts de forma molt irregular (sense comptar Collserola). Per districtes, l’Eixample és el 
més mancat de verd urbà amb només 1,85m2 per habitant5.  

Aquesta manca d’espai verd també fa que l’Eixample es converteixi en el districte de la ciutat amb una 
major densitat de població considerant la superfície total, amb uns 355 habitants/ha, més del doble de 

 
4 Agència de Salut Pública de Barcelona. Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona. Informe 2018 
5 Pla del Verd i la Biodiversitat 2012-2020. Ajuntament de Barcelona 
6 Anuari estadístic de la Ciutat de Barcelona. Any 2017. Departament d’estadística i difusió de dades. Ajuntament de 
Barcelona. 

la mitjana de la ciutat, que ronda els 160 habitants/ha. Per barris, la Sagrada Família, Sant Antoni i la 
Nova Esquerra de l’Eixample destaquen encara per sobre la mitjana amb 488, 476 i 431 habitants/ha, 
respectivament6.  

Evidentment, cal continuar amb la política d’anar guanyant espais interiors d’illa, espais que esdevenen 
petits microhàbitats, on les activitats d’estada i joc, i el verd hi són ben presents, però cal ser conscients 
de la dificultat i el temps que comporta aquesta gestió.  

Si tenim en compte l’espai que ocupa el vehicle privat, que només representa el 26% dels 
desplaçaments a la ciutat, i en canvi, ocupa aproximadament el 50% de l’espai públic de l’Eixample 
destinat a la mobilitat, es fa evident, d’una banda, el desequilibri existent respecte a modes més 
sostenibles, i de l’altra, es posa de manifest l’oportunitat de guanyar espai públic per a les persones i el 
verd. 

Nou model d’espai públic a l’Eixample: eixos verds i places  

El programa de Superilles a l’Eixample pot recuperar com en cap altre lloc de la ciutat els valors que 
defensava Cerdà. En primer terme, posa la salut pública i l’higienisme com a visió central, dona la 
possibilitat de rehabilitar i fer més eficient un teixit urbà igualitari que apropi de forma equitativa els 
equipaments, i prioritzi els serveis i els modes de transport més sostenibles, i dona la oportunitat 
d’incorporar a una trama tan densa i central, la natura i els fluxos metabòlics en la infraestructura del 
carrer.  

És per tant, una oportunitat excelꞏlent per a transformar i posar en valor un dels espais icònics de la 
ciutat, i recuperar una visió urbanística que va ser admirada arreu del món.  

La implementació de Superilles tracta de reconfigurar el funcionament global de l’espai públic, 
racionalitzar la mobilitat apostant per una mobilitat més activa i sostenible, i ampliar els àmbits per a 
usos com l’estada, el joc, la trobada i el contacte amb la natura. Amb la reducció del trànsit rodat privat, 
es redueixen a més, els efectes negatius que aquests comporten: contaminació, soroll, consum d’espai, 
etc. millorant la qualitat de vida de la part central de la ciutat, on viu més del 16%7 dels habitants de 
Barcelona.  

Aparentment, a nivell formal l’Eixample és isòtrop. A nivell de mobilitat, ja hem vist que no ho és tant. 
Porten molt més trànsit les vies horitzontals que les verticals; i si examinem bé el teixit, veurem que no 
tots els carrers tenen la mateixa connectivitat. Si a aquest fet, hi afegim que cada barri té el seu centre 
de gravetat pel que fa a l’activitat veïnal, marcat per equipaments com mercats, biblioteques, centres 
cívics i escoles; i la ubicació dels escassos espais verds de gra mitjà, veiem com aquesta isotropia és 
només una aparença. 

 El programa Superilles, parteix d’una anàlisi acurada de la realitat, a nivell de fluxos i mobilitat, però 
també a partir dels equipaments de barri, els espais verds, el teixit construït i el teixit social. Amb 
aquesta mirada integral, el programa Superilles proposa endreçar les xarxes de tots els modes de 
mobilitat, aplicant una jerarquització viària que prioritza la mobilitat sostenible i allibera alguns dels 

 
 
7 Anuari estadístic de la Ciutat de Barcelona. Any 2017. Departament d’estadística i difusió de dades. Ajuntament de 
Barcelona. 
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carrers del trànsit rodat per a implementar una xarxa d’eixos verds, on el vianant té la prioritat i on es 
pot introduir el verd i altres usos ciutadans.  

Un cop aplicada la jerarquització viària amb l’objectiu de pacificar tot l’àmbit de forma global, és clau 
l’estratègia d’implantació. En les Superilles de nucli antic, s’ha actuat per àmbits, en canvi, en la trama 
de l’Eixample, s’opta per la implantació a traves dels eixos verds. Per una banda, els àmbits no estan 
tan definits de forma natural com als nuclis antics, i per l’altra, els efectes provocats per la pacificació 
d’un tram de carrer van molt més enllà d’aquest. La implantació de les Superilles a partir de la 
transformació dels eixos verds a l’Eixample, respon de millor forma als objectius de pacificació de tota 
la trama, i es centra en el guany d’espai per al ciutadà, en els mateixos eixos i en les noves places que 
es generen. 

 

 

21 nous eixos verds i 21 noves places de l’Eixample 

   

 

 

 

 

 

Estructura d’eixos verds i places a l’Eixample  

La xarxa d’eixos verds garanteix la connectivitat amb la xarxa de camins i avingudes metropolitanes, 
els espais verds principals de la ciutat i els principals equipaments dels diversos barris de l’Eixample.  

Els eixos verds esdevenen una xarxa d’itineraris preferents per a la mobilitat dels vianants, que permet 
desplaçar-se per la ciutat a peu amb comoditat, confort, seguretat i rapidesa.  

En un teixit format essencialment per carrers, com és l’Eixample, en els encreuaments de dos eixos 
verds, i degut als seus característics xamfrans, apareixen unes noves places. Es tracta d’uns espais 
d’aproximadament 2.000m2, ara dedicats quasi exclusivament a la mobilitat, que poden esdevenir 
espais d’estada confortables, on el verd, els paviments permeables, el joc i altres usos poden tenir un 
paper principal.  

Aquestes noves places, juntament amb el conjunt de nous eixos pacificats, arriben a oferir una 
cobertura de 200m a tota la població del districte, millorant de forma especialment significativa l’oferta a 
la zona central de l’Eixample.  

Dels 61 carrers (34 verticals, 21 horitzontals i 6 diagonals) de l’Eixample central, es proposa 
transformar una superfície de 660.260m2 d’aquests, per aconseguir 21 eixos verds (el 30%) i generar 
21 noves places als encreuaments.  

Es tracta de 33,1 km lineals de carrers convertits en nous eixos verds, que significarien un augment de 
334.750m2 (50,52%) d’espai públic per al vianant, i que inclouria espais per al verd i altres usos 
ciutadans.  

La nova estructura d’eixos verds i de noves places, esdevé una xarxa que prioritza i té en compte les 
necessitats de la vida quotidiana, relligant els equipaments i els comerços de proximitat, els espais 
verds i les escoles. 

Els mercats i el comerç de proximitat  

Els mercats municipals són l’equipament comercial públic per excelꞏlència, element clau d’un model 
comercial de proximitat que ofereix a l’Eixample una cobertura inferior als 10 minuts a peu. La xarxa 
d’eixos verds, connecta i relliga tots els mercats, enforteix i estructura el teixit comercial de proximitat, 
ja que la major part d’aquests eixos són els que actualment aglutinen major afluència de persones i 
major activitat comercial.  

Acompanyant el programa Superilles, està previst redactar un Pla Especial d’Usos, allà on estigui 
previst actuar, amb l’objectiu de vetllar per la pluralitat d’usos que caracteritzen la ciutat mixta i protegir i 
potenciar el comerç i els serveis de proximitat. L’àmbit i els detalls de l’aplicació, es definiran més 
endavant. 

Les escoles i els espais de joc  

Els nous eixos verds es converteixen en els camins escolars de referència per a la majoria d’escoles, ja 
que es situen en els mateixos carrers o els immediatament paralꞏlels, a menys de 200m. 
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Ofereixen una xarxa d’itineraris segurs que permeten als infants desplaçar-se a l’escola de forma 
autònoma, carrers amb espais amplis i velocitat baixa de circulació, però també vetllant per tal que les 
cruïlles siguin més segures i oferint als vianants les trajectòries més intuïtives, és a dir, les rectilínies. 
La superfície d’espai jugable a l’Eixample es podrà doblar amb aquesta nova estructura d’eixos verds i 
places, si s’entén com a espai disponible polivalent apte per al joc lliure i espontani. En algunes places, 
s’hi podran instalꞏlar noves àrees de joc. 

La millora ambiental  

La implementació dels eixos verds a l’Eixample, permetria incrementar els paviments permeables en un 
a superfície de 132.052m2, equivalent al 20% de la superfície total dels nous eixos verds i places, de la 
qual el 50%, 66.026 m2, seria plantada, incrementant així també la presencia de natura i la cobertura 
arbòria en les noves places.  

La xarxa d’eixos verds i les noves places es conceben com una infraestructura ambiental, que aportarà 
nous serveis ecosistèmics que contribuiran a una millora ambiental de tot l’Eixample central. A més de 
la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, la millora de la permeabilitat i l’increment del verd 
urbà de forma intensa i sistemàtica, augmenten els servei ambientals i socials, i inclús poden ajudar a 
contribuir a la reducció de l’efecte illa de calor, o a la reducció d’aportació d’aigües residuals en 
tempestes. 

Reorganització de la mobilitat  

La implementació de Superilles comporta una pacificació general de tot l’àmbit, on els fluxos de 
mobilitat s’estudien amb deteniment i s’endrecen, esdevenint més eficients, de manera que la suma de 
tots ells, conforma una mobilitat més activa, segura i sostenible.  

El programa Superilles contempla la millora de tots els carrers, també de les vies bàsiques, que 
esdevenen vies de connectivitat per a tots els modes de transport, prioritzant el transport públic i les 
bicicletes.  

Es garanteix el funcionament de la xarxa viària bàsica, que representa el 40% de la longitud de la xarxa 
viària a l’Eixample, ara bé, comporta una reducció del trànsit motoritzat privat, que s’assoleix 
implementant diferents actuacions que van més enllà dels àmbits d’intervenció en eixos verds i noves 
places.  

La xarxa bàsica ofereix una cobertura total de tots els usos i activitats a menys de 200m, és a dir, tot 
succeeix també a prop d’una via bàsica.  

La implementació dels eixos verds a l’Eixample comportarà una reducció de la capacitat de l’espai 
destinat al vehicle privat d’un 40%, és a dir, es passarà de 113 carrils destinats al vehicle privat a 68. 
Aquesta reducció d’espai dedicat al vehicle privat, significa un increment de l’espai destinat a la 
mobilitat activa i sostenible.  

En la primera fase, objecte d’aquest concurs, on es transformaran 4 carrers i 4 places al 2023, es 
reduirà la capacitat en un 15%, és a dir, es passarà de 113 carrils a 96 carrils destinats a la mobilitat 
privada motoritzada.  
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El Pla de Mobilitat Urbana 2020-2024, estima una reducció de la demanda de l’ús del vehicle privat del 
25% per l’any 2023, de manera que aquestes actuacions van en harmonia amb el que es preveu que 
ha de ser el trànsit privat el 2023.  

Les principals estratègies del PMU2024 per assolir la reducció d’un 25% de la demanda són: 
incrementar i millorar les condicions d’accessibilitat i seguretat viària dels espais dedicats als vianants, 
ampliar i fer més atractiva a l’usuari l’oferta de la xarxa de transport públic urbà i metropolità i reclamar 
l’execució de les infraestructures de mobilitat pendents, ampliar i millorar la infraestructura ciclable i les 
condicions de seguretat viària, aparcament, convivència i intermodalitat de la bicicleta i els VMP, actuar 
sobre les condicions d’ús del vehicle privat a motor, regulant-ne l’aparcament i afavorint-ne l’ús eficient i 
compartit, i racionalitzar la distribució urbana de mercaderies i gestionar-la d’una forma més sostenible, 
integrada en el territori i intelꞏligent. Les actuacions del programa Superilles formen part d’aquestes 
estratègies. 

El transport públic  

La implementació del programa Superilles va lligat a la implementació de la xarxa ortogonal de busos. 
La compatibilitat de la xarxa de bus i els Eixos cívics s’ha treballat amb gran precisió per garantir i 
reforçar el funcionament de la xarxa ortogonal d’autobusos en tot el desplegament del programa 
Superilles.  

Es consoliden més de 60kms de carril bus, en via bàsica o via local, de forma compatible amb la 
jerarquia viària del model Superilles. Així doncs, al voltant d’un 40% de la xarxa viària disposa de carril 
bus.  

Es potencia la intermodalitat, es milloren els itineraris d’accés a peu i en bicicleta a les principals 
estacions de transport públic. La xarxa de vianants a l’Eixample dona cobertura en l’escenari final al 
100% d’estacions de tots els operadors ferroviaris, incloent-hi les noves estacions del perllongament de 
la línia Llobregat Anoia i les de la nova connexió del Tram a la Diagonal. Especialment la millora en 
l’accés a peu a les estacions del gran intercanviador de Sants–Estació i a les estacions de Rodalies 
Passeig de Gràcia, FGC Provença i Rodalies El Clot–Aragó. 

La bicicleta  

El programa Superilles comporta també l’increment de la capacitat global de transport de bicicletes i 
VMP a la ciutat. Es preveu un increment global de gairebé 10 km a l’Eixample, desplegant aquests 
carrils específics en un 40% de la xarxa viària.  

Els eixos verds complementen la capacitat global de la xarxa per als ciclistes més lents, contribuint a 
assolir gairebé 40 km addicionals d’itineraris ciclables de baixa velocitat (majoritàriament entre 10 i 
20km/h).  

La resta de la xarxa viària es pacifica progressivament a 30km/h, per assolir una ciutat 100% ciclable. 

 

 

 

 

Nou Model d’espai públic  
 

El programa Superilles és una estratègia de transformació de l’espai públic de tota la ciutat, amb 
l’objectiu de destinar l’espai utilitzat actualment pel vehicle privat a usos ciutadans, mitjançant un nou 
model d’espai públic més just i més saludable.  

La implementació de Superilles va més enllà de la racionalització de la mobilitat actual cap a una de 
més activa i sostenible; tracta a més, de reconfigurar el funcionament global de l’espai públic ampliant 
els àmbits per a usos com l’estada, el joc, la trobada, i el contacte amb la natura, aspectes facilitats per 
la reducció proposada del trànsit de vehicles motoritzats en alguns carrers i, conseqüentment, dels 
seus efectes negatius (contaminació , soroll, consum d’espai).  

Dins del programa Superilles, s’estudien i s’endrecen els fluxos, s’implementen nous carrils bici, alguns 
eixos es pacifiquen i es dediquen per a la xarxa de vianants i altres usos de caràcter ciutadà, 
s’endrecen les càrregues i descàrregues i s’avalua la necessitat o no d’aparcament en calçada. Totes 
les actuacions formen part de la mateixa visió integral que té la voluntat de fer decréixer el nombre de 
vehicles privats que creuen el centre de la ciutat, reduint-los al mínim necessari, i dotar la ciutat d’una 
bona xarxa per a vianants, transport públic i bicicleta.  

D’aquesta forma, es transforma l’espai públic actual en un nou model d’espai públic, amb la 
possibilitat de poder acollir altres usos i amb capacitat de ser més eficient i resilient des del punt de 
vista ambiental.  

El nou model d’espai públic es fonamenta en la revisió i actualització dels dos factors que tal i com 
explicava Manuel de Solà-Morales constitueixen la ciutat: el suport / infraestructura, potenciant-ne el 
seu caràcter i valor com a infraestructura ambiental, i la idea d’urbanitat, reforçant el caràcter de 
proximitat i enfortint el usos a l’espai públic. D’aquesta manera s’està introduint un nou tipus de carrer, 
un nou paisatge que també té la capacitat de generar una nova identitat urbana per a Barcelona. 

Els criteris generals que regeixen aquesta transformació són els següents:  

Proximitat i dret a l’espai públic, a l’espai d’ús ciutadà, al passeig, l’estada i el joc; amb visió 
feminista, prioritzant infants i gent gran; afavorint el serveis i el comerç de proximitat.  

La visió infraestructural de l’espai públic, amb atenció al cicle de l’aigua, al verd i la 
biodiversitat, al sòl i l’energia.  

La nova materialitat, amb noves solucions i materials de baix impacte ambiental, adaptables i 
ergonòmics.  

El valor de les permanències, dels elements existents, del paisatge i del patrimoni històric.  

L’accés i els serveis 
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Proximitat i dret a l’espai públic. Espai d’ús ciutadà, passeig, estada i joc  

La xarxa d’eixos verds ha de ser una xarxa on es prioritzen els recorreguts a peu, que enforteix la idea 
de proximitat de la ciutat compacta i mixta que és Barcelona. Es tracta d’una xarxa que enllaça espais 
verds, equipaments i comerços de proximitat de forma segura i amable per a les persones.  

Als eixos verds, la totalitat de l’espai està destinada als vianants i als usos ciutadans, recuperant així el 
dret a l’espai públic.  

Un espai públic que convida als trajectes a peu ha de tenir espais d’estada confortables i ombrejats, 
espais que fomentin el joc espontani, o fins i tot s’hi puguin integrar puntualment elements o àrees 
específiques destinades al joc.  

L’espai ha de ser inclusiu, tenir en compte la perspectiva de gènere i recollir i respondre de forma 
específica a les necessitats de colꞏlectius diversos, amb especial atenció als colꞏlectius més fràgils, 
com són els nens/es i la gent gran, principals usuaris per la seva necessitat d’inclusió i socialització, o 
les persones amb diversitat funcional. 

La visió infraestructural de l’espai: el cicle de l’aigua, el verd i la biodiversitat, l’energia  

Qualsevol transformació a la ciutat és una oportunitat per introduir mesures que ajudin a la mitigació i 
l’adaptació dels efectes negatius que es preveuen en els diferents escenaris de canvi climàtic en els 
propers anys.  

Pot ser útil revisitar la planificació original de l’Eixample dissenyada per Cerdà en clau infraestructural, 
reprendre els objectius en què es basaven les seves propostes per superar els problemes que 
castigaven la Ciutat Vella en el segle XIX: una visió holística de la ciutat on la millora de la qualitat de 
vida de les persones en totes les seves vessants (de salut, de residència, d'oportunitats, de 
productivitat, de mobilitat i de serveis) estava per sobre de qualsevol dels aspectes formals i 
historicistes que imperaven en les propostes de creixement de les ciutats de la seva època.  

Reprenent aquests criteris, cal emfatitzar la idea del carrer com a infraestructura que aporta serveis a la 
ciutat, potenciar la visió ecosistèmica i la capacitat de resiliència de l’espai públic, i dissenyar solucions 
basades en els processos naturals (nature based solutions). Ordenar, introduint el factor temps, les 
relacions entre el verd, l’aigua, els paviments i les infraestructures, per a maximitzar els serveis que ens 
poden oferir.  

Respecte el cicle de l’aigua, els escenaris de canvi climàtic dibuixen un futur amb manca d’aigua, però 
alhora amb episodis de pluges torrencials amb més freqüència i intensitat. Per aquests motius, cal 
dissenyar encara millor l’espai públic, reduint la demanda dels recursos hídrics i introduint mecanismes 
per reduir el risc d’inundació.  

En relació amb el verd, es tracta de constituir una infraestructura verda urbana funcional. El concepte 
d’infraestructura verda s’entén com una xarxa d’espais de funcionalitat diversa que contribueixen a la 
millora ecològica, social i ambiental del territori, planificada de forma estratègica, dissenyada i 
gestionada per a la prestació d’una extensa gamma de serveis ecosistèmics. Incorpora els espais 
verds, aquàtics i litorals. Afecta tant als sistemes naturals com a l’últim esglaó del projecte urbà, ja sigui 
a l’hora de dissenyar un parc urbà o a l’hora d’afrontar el disseny de la reforma d’un carrer arbrat. 

Cal més verd, però també un canvi en la perspectiva del verd, un verd millor, més proper a la natura 
que al verd manipulat. Millorar la qualitat dels espais verds vol dir reforçar-ne l’estructura vegetal i la 
seva diversitat, però ha d’anar també acompanyat d’una gestió més ecològica, a favor dels processos 
naturals i d’ecosistemes més equilibrats i resilients (sòl, aigua, flora, fauna, gestió ambiental...) Es 
tracta d’una gestió menys intervencionista i més de respecte pels cicles biològics.  

Els recursos són limitats, i naturalitzar la ciutat vol dir també, fer atenció al manteniment. Cal tenir-ho en 
compte en el seu disseny i en l´ús que d’aquest se’n fa, alhora impulsant la coresponsabilitat de la 
ciutadania en la cura i l’extensió del verd a la ciutat.  

La generació d’energia a l’espai públic és una de les accions que formen part de l’estratègia per 
aconseguir que Barcelona tingui un model energètic basat en l’eficiència, l’ús racional de l’energia i la 
generació renovable i local. Aquesta estratègia es va concretar amb la posada en marxa de la 
comercialitzadora elèctrica pública el 2018.  

Per als propers anys, hi ha l'objectiu de doblar la capacitat productora d'energia renovable a la ciutat i 
utilitzar l'espai públic i els edificis municipals per a fer-ho. Convertir les plaques solars en un element 
arquitectònic quotidià, és clau, no només, per a assolir aquest objectiu, si no també pel factor de 
sensibilització cap a la ciutadania, per la necessitat de racionalitzar l’ús de l’energia i per l’oportunitat de 
generar-la de forma renovable, descentralitzada i local. 

La nova materialitat, amb noves solucions i materials de baix impacte ambiental, adaptables i 
ergonòmics  

Tal com s’ha dit abans, el fet d’alliberar espai públic per a l’ús ciutadà obre la porta a reflexionar sobre 
els usos que es poden produir a l’espai públic. Acompanyant aquesta reflexió, cal investigar sobre els 
materials, solucions constructives i mobiliari urbà que hauran d’afavorir i acollir aquests nous usos i els 
que es puguin produir d’ara endavant que no podem ni imaginar actualment.  

El nou mobiliari urbà ha de respondre a criteris d’ergonomia, accessibilitat i de gènere. Els materials i 
elements de mobiliari urbà a més de donar resposta als requeriments funcionals, han de ser escollits i 
utilitzats tenint en compte l’objectiu d’optimitzar els recursos energètics del seu cicle de producció.  

S’ha de justificar el menor manteniment posterior, la facilitat de reposició, la resistència, la vida útil i la 
durabilitat del producte o solució escollida, però també cal tenir en compte potenciar la reutilització de 
materials en la pròpia obra, prioritzar la utilització de materials reciclats o fàcilment reciclables, la 
utilització de materials de proximitat, així com materials de baixa toxicitat i emissions. 

En aquest sentit, els espais han de ser flexibles, no tendir a l’especialització i posar en valor el buit. 
Minimitzar el nombre de materials emprats, proposar solucions constructives racionals i senzilles, i 
racionalitzar també el nombre d’elements de mobiliari als necessaris, tenint en compte la seva 
adaptabilitat i flexibilitat, i que pugui oferir diferents serveis alhora. 

El valor de les permanències, dels elements existents, del paisatge o patrimonials  

No només per qüestions d’identitat, de patrimoni i de paisatge, hi ha elements que han de romandre en 
el nou model d’espai públic. També hi ha qüestions de sostenibilitat, cicle de vida i optimització de 
recursos. En el marc de l’emergència climàtica, és una qüestió de responsabilitat vers l’entorn, 
plantejar-se seriosament quins elements poden continuar sent útils en un espai on s’han canviat 
algunes de les regles del joc.  
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A l’Eixample, l’arbrat d’alineació és un dels elements claus que dóna identitat. A l’imaginari de tots els 
ciutadans els carrers de l’Eixample es formalitzen a través de les façanes i els arbres. Es tracta 
majoritàriament d’un arbrat de gran port, ben desenvolupat, on alguns dels exemplars tenen al voltant 
de cent anys. A més de donar identitat, l’arbrat aporta els serveis d’una infraestructura verda 
consolidada, aporten ombra i frescor, netegen l’ambient, i ens connecten amb la natura, influint en el 
nostre benestar físic, social i mental.  

La vorera, pavimentada amb panot, és un altre tret identitari, no només de l’Eixample, sinó de tota la 
ciutat. El panot, com a element bàsic en la urbanització de la ciutat, és el paviment més utilitzat en els 
seus espais públics d’ús quotidià. Alhora és adequat mantenir aquest tipus de paviment de forma 
majoritària en les franges de pas confrontants a les façanes dels carrers, pel seu fàcil manteniment i 
durabilitat, i perquè la major part dels serveis se situen sota la franja de vorera actual. 

L’accés i els serveis  

El programa Superilles basa la seva proposta de racionalització de la mobilitat en especialitzar els 
carrers segons el seu nivell de capacitat, de connectivitat i de l’àmbit de ciutat que serveix: xarxa 
bàsica, local i veïnal. La jerarquització de les xarxa és una forma de fer més eficient la mobilitat en la 
ciutat i és una eina que ens ha d’ajudar a dedicar a cada modus l’espai públic just i necessari (a la més 
eficient, des del punt de vista d’estalvi energètic i d’ocupació d’espai), segons el tipus de mobilitat a la 
qual serveix: vianant, bicicleta. transport públic, transport de mercaderies, serveis i cotxe privat.  

En el cas dels carrers que són eixos verds, aquests coincideixen amb carrers de nivell de trànsit veïnal i 
no són necessaris per a la mobilitat motoritzada de nivell bàsic o local de ciutat. Això permet que en els 
eixos verds l’espai dedicat a la circulació de vehicles sigui el mínim.  

No obstant això, cal garantir l’accés del trànsit privat d’origen i destí a la zona, que majoritàriament és el 
de veïns o usuaris habituals, així com l’accessibilitat dels vehicles de serveis urbans i serveis 
d’emergències. En els eixos verds cal garantir la càrrega i descàrrega i la recollida de residus, de 
manera que cal preveure l’espai destinat a aquests efectes o dimensionar el pas per permetre l’aturada 
temporal. 

Ara bé, tots els vehicles han de conviure amb els usos principals: passeig, estada i joc. Per això, és 
imprescindible una reducció dràstica de la velocitat, a 10km/h.  

La bicicleta hi pot circular en els dos sentits, i els vehicles d’emergències, de manteniment i de càrrega i 
descàrrega també hi poden accedir i circular. La prioritat en tota la secció del carrer o plaça és del 
vianant, havent de circular els altres vehicles en convivència com a qualsevol zona de vianants.  

Per a poder fer complir aquestes condicions, cal explorar nous dissenys que ajudin a reduir la velocitat 
dels vehicles, com no marcar excessivament l’espai de pas per tal que els vehicles sentin que són 
“agents convidats” a aquest espai, trencaments de la linealitat, tipus xicanes o ziga-zagues, o altres 
dissenys que es puguin proposar. 
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2. LES CLAUS DEL MODEL 
 

2.1. PREMISSES 
 

El document Model defineix els criteris que seran comuns als nous Eixos Verds i a les Places i conté la 
informació necessària per tal d’esdevenir el referent teòric i conceptual que regirà els projectes de 
reurbanització dels Eixos i Places de la Superilla Barcelona. 

Aquestes premisses, en molts casos, representen una innovació essencial en la manera d’urbanitzar 
l’espai públic que ha de respondre a les necessitats d’avui i, a la vegada, han de ser flexibles per tal 
que siguin adaptables als requeriments del futur. 

Les premisses del Model Eixos Verds es centren en els tres protagonistes del nou espai urbà: les 
persones, la natura i la sostenibilitat que determinaran els tres eixos d’actuació que vertebren 
aquest nou model urbà.  

Les persones, al centre 

Caminar pel centre, com a declaració d’intencions. Caminar és l’acció protagonista del carrer que 
escenifica i demostra l’apropiació d’aquest per part de les persones. Ara el vianant podrà gaudir de la 
perspectiva central del carrer. 

Carrer amb un únic nivell. Una superfície continua que es desplega de façana a façana i al llarg de tot 
el tram. Una plataforma única que substitueix la divisió de nivells calçada-vorera actuals i incorpora 
paviments amables per a l’ús dels vianants i que garanteixen l’accessibilitat universal.  

Pas continu en les cruïlles. Apareix un nou pas de vianants central en els creuaments que garanteix 
el recorregut directe i continu de les persones al llarg de l’Eix Verd, sense haver de desviar-se als 
xamfrans.  

Un carrer que convida als usos socials espontanis gràcies a la disposició d’espais sense ús definit i 
oberts a acollir noves activitats i propostes. Alhora s’incorporen zones d’estada i joc infantil, ombrejades 
a l’estiu i assolellades a l’hivern.  

Un carrer que llegeix les activitats de les plantes baixes -equipaments, comerços, serveis, 
restaurants i habitatges- ofereix una prolongació natural dels diferents usos cap el carrer. 

Amb espais necessaris per a l’accés dels serveis municipals, per efectuar la càrrega i descàrrega 
de mercaderies així com per ordenar el contenidors de residus, pensant en la seva posterior recollida. 

Els vehicles, les bicicletes i els VMP són agents convidats. Hi podran circular els vehicles privats 
que tinguin origen o destí en el propi carrer, a velocitat reduïda (10Km/h) i sempre donant prioritat al 
vianant.  

La natura com a ecosistema urbà 

La natura, concebuda com a part d’un ecosistema urbà que respecta l’entorn i tots els éssers vius 
que l’habiten. Entenem la biodiversitat com un servei saludable que ofereix l’espai públic i al qual 
tenim dret. 

La natura com a element vertebrador dels tres estrats de l’espai urbà: el subsol, el sol i el vol.  

Un subsol ric, porós i drenant per al correcte creixement de les plantacions. Per això es 
substitueix la màxima superfície de base de sol existent -molt compactat, inert e impermeable-, per 
zones de terra vegetal o de sol estructural, una base de paviment compatible amb la vegetació i la 
infiltració d’aigua.  

A nivell del sol, s’amplien els escocells existents i s’agrupa el verd en superfície allà on les 
preexistències ho afavoreixen, i especialment als xamfrans i a les places. Aquest verd en superfície 
anirà associat amb l’aparició de noves arbustives, una capa de vegetació fins ara inexistent al carrer.  

Per últim, l’estrat superior del vol es potencia amb el creixement del volum de capçada arbòria que 
anomenem canòpia verda, amb estrats vegetals de diverses alçades, arbrat singular a les cruïlles i 
amb màxima expressió a les Places. La canòpia verda genera espais d’ombra, difusió de la llum natural 
i confort higro-tèrmic, que fomenten l’estada, els espais d’esbarjo i les relacions socials. 

El nou arbrat es situarà atenent a les millors condicions possibles d’assolellament. Així en resulta 
una secció de plantació asimètrica, tant en eixos horitzontals com verticals, tot afavorint el verd en la 
façana solana.  

Una gestió de jardineria menys intervencionista i de respecte pels cicles biològics, que rebutja 
instrumentalitzar la vegetació per raons estrictament funcionals o decoratives.  

La sostenibilitat ambiental i el cicle dels materials 

Es redueix la contaminació atmosfèrica i acústica així com l’efecte illa de calor, gràcies a la 
reducció de la mobilitat privada i la naturalització dels carrers. 

Transició d’un model de producció lineal (extracció – fabricació – residu) a un nou model cíclic i 
renovable (reciclatge – producció – reciclatge), amb l’objectiu de tancar el cicle dels materials.  

Desapareix l’asfalt i es reinterpreten els materials existents a l’Eixample: el panot i el granit. Es 
planteja un paviment principal de façana a façana i d’altres de singulars, a mode de catifa, en espais 
concrets com equipaments o edificis municipals. Es prioritza l’aplicació de materials que permetin 
avançar cap a la neutralitat de carboni. 

S’implementa una nova xarxa d’aigua freàtica per al rec i la neteja dels carrers, que redueix l’ús 
d’aigua de xarxa.  

Una nova gestió del cicle de l’aigua, amb la incorporació de sistemes de drenatge sostenible SUDS 
que recullin i infiltrin les aigües de la pluja, de manera que es proveeix l’aqüífer i es tanca el cicle 
natural de l’aigua. 

Un carrer autosuficient, amb la incorporació de sistemes fotovoltaics als xamfrans i als equipaments o 
edificis públics, degut a que són els espais més amples i assolellats tot permetent subministrar l’energia 
que requereix l’enllumenat de manera local i renovable. 

El carrer com espai d’aprenentatge i presa de consciència sobre el reptes de sostenibilitat i medi 
ambient dels que en som recíprocament responsables i beneficiaris.  
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2.2. MANIFEST 
 

L’Eixample Cerdà representa el pla urbanístic més important de la industrialització de Barcelona, i 
després de molts processos de mutació, és el moment de demostrar la seva capacitat de resiliència 
amb la transformació del seu principal component: el carrer. Un espai que reclama el protagonisme de 
les persones, la natura i la sostenibilitat, els tres eixos d’actuació que vertebren aquest nou model 
urbà.  

Les persones són les principals actores i destinatàries del nou model de carrer Eix Verd i per tant 
l’acció de caminar serà central i prioritària en aquests espais.  A dia d’avui, el carrer tipus de 
l’Eixample és un carrer jerarquitzat per la segregació calçada-vorera que la velocitat del trànsit rodat 
provoca. A partir d’ara els vehicles son agents de pas convidats i els vianants tenen sempre la 
prioritat. Així es proposa una plataforma única d’accessibilitat universal que possibilita el lliure 
moviment de les persones i genera relacions transversals entre les façanes del carrer. Aquest ja no 
es considera únicament una infraestructura de desplaçament sinó també un espai d’estada i 
manifestació de la quotidianitat. El seu disseny promou el passeig continu al llarg dels eixos i permet 
l’ús social espontani, el comercial i el públic, en convivència amb l’accessibilitat dels serveis de la 
ciutat (ambulàncies, escombraries, mercaderies). En definitiva, un carrer flexible i inclusiu. 

La segona apropiació de l’espai del carrer la protagonitza la natura, concebuda com a part d’un 
ecosistema urbà on la biodiversitat es un servei saludable que ofereix l’espai públic i al qual hi 
tenim dret. La vegetació no solament és suport d’aquesta biodiversitat, sinó que a més tanca cicles a 
través de la biosfera, genera recursos, depura l’aire i l’aigua, aporta confort i produeix benestar 
emocional. És per això que apostem per la màxima naturalització dels carrers. Per una banda, el 
patrimoni vegetal existent es conserva i es regenera amb escocells més grans. Seguidament 
s’incrementa la presència del verd amb plantació de nou arbrat i vegetació arbustiva, atenent a les 
millors condicions possibles d’assolellament. Finalment, es modifica la composició del subsol avui molt 
compactat, inert e impermeable, incrementant el volum de terra vegetal i amb una base de sòl més 
ric, porós i drenant. Tot això, acompanyat d’una gestió de jardineria menys intervencionista, que 
rebutja instrumentalitzar la vegetació per raons estrictament funcionals o decoratives.  

Per últim, la sostenibilitat ambiental ha de tenir una visió integrada en el conjunt d’intervencions, per 
tal de reduir la petjada ecològica i tancar els cicles materials. És a dir, passar del model de producció 
lineal (extracció – fabricació – residu) a un nou model cíclic i renovable (reciclatge – producció – 
reciclatge). Una mirada global que abasti des de l’obtenció i fabricació dels materials, passant per la 
construcció de l’obra i fins el seu posterior manteniment i reutilització de residus. Per tancar el cicle 
natural de l'aigua, per una banda s'implementa una nova xarxa de freàtic per a rec i neteja dels carrers 
i, per una altra, es retorna l'aigua de pluja a l'aqüífer per infiltració a través de sistemes de drenatge 
sostenible (SUDS). 

Aquest canvi de paradigma sostenible ha de trobar en el carrer un espai d’aprenentatge i presa de 
consciència sobre el reptes de sostenibilitat i medi ambient dels que en som recíprocament 
responsables i beneficiaris. Un espai d’equilibri entre les persones i la natura en el medi urbà.  

 

 

Del carrer jerarquitzat en carrils a la plataforma única d’accessibilitat universal. 

 

Carrer tipus Eixample actual   Carrer tipus Eix Verd 

 

La naturalització dels carrers i la composició del subsol. 

 

   Carrer tipus Eixample actual   Carrer tipus Eix Verd 

 

El tancament del cicle de l’aigua genera confort i consciència social. 

 

Carrer tipus Eixample actual   Carrer tipus Eix Verd 
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3. ELS DIFERENTS ESTRATS 
 

S’ha comentat amb anterioritat quins són els tres protagonistes del nou espai urbà: les persones, la 
natura i la sostenibilitat. Aquests protagonistes vertebraran les estratègies, i serà la recerca d’un 
equilibri entre totes les parts el que donarà un resultat encertat.  

Fins ara, el carrer s’havia mirat amb una visió majoritàriament superficial, sense tenir gaire en compte 
el que passa per sota, el paisatge ocult. Les necessitats del nou carrer del segle XXI passen per tenir 
una mirada més global, i s’ha d’entendre el carrer de manera tridimensional. Per facilitar i captar millor 
les estratègies concretes que es proposen en aquest Model, s’ha decidit agrupar-les en tres àmbits o 
estrats que composen l’ecosistema urbà: subsol, sòl i vol.  

El subsol serà tota la base oculta del carrer, el món oblidat que esdevé part essencial en aquesta 
transformació. No es veu a simple vista, però sí que en podrem apreciar els seus resultats en la 
superfície. Aquest estrat agrupa les bases dels futurs paviments, infraestructures diverses i les arrels 
d’arbres existents i nous. Per tant, contindrà els capítols d’infraestructura ambiental i del cicle de 
l’aigua. El principal protagonista és el sòl estructural, una nova base porosa que pot conviure amb les 
arrels, doncs aporta l’espai, la humitat i la ventilació que avui en dia els manca, i a més, és compatible 
amb la pavimentació superior i els usos del carrer. El següent estrat és el sòl, el pla horitzontal més 
visible sobre el que es disposa el carrer. Hi trobarem paviments, accessibilitat i serveis, i serà la 
superfície que relacioni el subsol amb el tercer àmbit, el vol. Aquest darrer estrat és el que agrupa la 
natura, les activitats (usos i mobiliari), l’energia i l’enllumenat, és a dir, tots els elements que suposen 
un volum que supera el pla del sòl. Si bé s’ha decidit que la natura estigui en aquest apartat, tenim clar 
que fa d’element vertebrador i transversal que relliga tot el conjunt. 

Es buscarà que hi hagi un equilibri entre els tres protagonistes, doncs en algunes solucions la balança 
s’inclinarà més cap a la natura o d’altres vegades serà prioritari la mirada en termes de sostenibilitat o 
d’usos (persones). Com s’ha explicat, es tracten de tres estrats fortament relacionats. No es pot deixar 
de banda cap d’ells sense perjudicar el benestar del conjunt i cal treballar-los de manera global, 
entenent el carrer com un espai en tres dimensions.  

 

En resum, les estratègies que defineix aquest Model tenen repercussions en els tres estrats entenent-
se com: 

- El subsol, el món ocult soterrat. 

- El sòl, el pla horitzontal més visible sobre el que es disposa el carrer. 

- El vol, els elements en superfície i les activitats. 

 

 

 

 

 

Aquests tres estrats agrupen els elements de projecte que es defineixen als següents capítols: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Model Nous Eixos Verds                                                                                                                    16          B67 Palomeras Arquitectes + Cierto Estudio 

 

3.1. EL SUBSOL 
 

3.1.1.  INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL 
 

Durant la redacció d’aquest Model, s’ha fet una intensa reflexió sobre la necessitat de revertir el tipus 
de carrer actual, fent especial atenció en el gran oblidat: el paisatge ocult, en definitiva, la base sobre 
la que es manifesta l’activitat i la natura. Avui en dia ens trobem un terreny molt compactat, inert i 
impermeable. Els arbres tenen una quantitat i qualitat de terra vegetal del tot insuficient. Si volem 
aconseguir uns eixos realment verds, cal incrementar la superfície de terra vegetal i les seves 
qualitats. Per tal de fer compatibles els usos que el carrer demana, i poder pavimentar a sobre, 
necessitem un altre tipus de base que sigui compatible amb el desenvolupament de la vegetació. Amb 
l’aparició del sòl estructural, un tipus de base composada per graves i terra, les arrels trobaran 
humitat, nutrients i aire, el que avui els manca. Sempre haurem de tenir en compte les preexistències, 
per valorar l’impacte ambiental de cada projecte. Per tant, s’haurà d’estudiar on cal prioritzar la 
presència de sòl estructural i on es permetrà aprofitar la base existent.  

 

Diagrama del sòl estructural als Eixos Verds 

Objectius 
 

 Generar un subsol prou flexible que sigui adaptable al llarg del temps i que accepti marge de 
millora en clau mediambiental.  
 

 Maximitzar l’ús de sòl estructural per tal de connectar la canòpia, i afavorir la infiltració, l’aeració  
i el cicle de l’aigua 

 Preservar l’àmbit de les voreres amb la llosa existent per tal de garantir la no afectació dels 
serveis existents. 

 Prioritzar l´ús de terra vegetal en les àrees definides com a marcs de plantació. 

 

Prescripcions 
 

 El subsol estarà format per terra vegetal, sòl estructural i franges de llosa de formigó existents. 

 Caldrà verificar que es disposa del sòl fèrtil suficient, en funció de les possibilitats de nova 
plantació i de les preexistències de cada tram de carrer. 

 Les àrees de plantació es situaran sobre terra vegetal o dins d’àmbits amb dispositius SUDS.  

 Les zones previstes com a aptes pel trànsit rodat hauran de garantir la resistència requerida per 
aquest ús, per tant s’adaptarà la solució necessària per acomplir dit requeriment.  

 Es proposen tres soluciones diferenciades. S’haurà de justificar la resistència, impacte 
ambiental i el correcte desenvolupament de la vegetació. 

1- Mantenir el ferm resistent existent a les zones aptes pel transit rodat i fer 
exclusivament franges de interconnexió amb sòl estructural si s’escau.  

2- Proposar el 100% de sòl estructural amb un paviment apte pel seu ús rodat. El sòl 
estructural en aquests casos haurà de ser granític.  

3- Proposar el 100% de sòl estructural amb una llosa de formigó als trams rodats de 
manera que garanteixin correcte funcionament independentment del subsol.  
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 La granulometria mitja del sòl estructural haurà de ser de 2-4cm.  

 La composició del sòl estructural serà: 80% grava i 20% terra.  

 S’haurà de garantir la conservació del patrimoni vegetal existent. Per tal de fer-ho possible 
caldrà reservar una zona de seguretat de no excavació per protegir les arrels dels arbres 
existents. Aquesta zona protegida no serà inferior a 4x4m.  

 En el moment de l’excavació s’analitzarà la terra, es quantificarà si és estable per sòl 
estructural. Si es detecta contaminació, s’estudiarà què fer: rebutjar-la, confinar-la o altres, en 
funció del tipus de contaminant. 

 Es controlarà de forma exhaustiva el drenatge del sòl estructural. Es situarà un sobreeixidor a la 
segona estesa del sòl estructural, mai a la primera, per tal de garantir presència d’aigua a la part 
inferior per permetre un grau d’humitat a l’aire del sòl estructural. 

 El sòl estructural es dissenyarà seguint els criteris de “El Plec de prescripcions tècniques per al 
disseny, l’execució i la recepció d’Espais Verds” 

 Es monitoritzarà i es mostrejarà seguint els criteris de “La guia tècnica per al disseny de 
sistemes de drenatge urbà sostenible SUDS”.  

 Aquesta monitorització es situarà a les arquetes previstes pel manteniment. 

 

 

Diagrama del sòl estructural als Eixos Verds mantenint llosa existent 

 

 

 

 

 

 

 

Secció del sòl estructural als Eixos Verds mantenint llosa existent 

 

 

Diagrama de màxim sòl estructural als Eixos Verds  
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Secció de màxim sòl estructural als Eixos Verds  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. CICLE DE L’AIGUA  
 

Aquest nou subsol ha de permetre la infiltració d’aigua de pluja, per tal de recarregar l’aqüífer i tancar 
el cicle de l’aigua. D’aquesta manera restablirem l’equilibri natural i afavorirem la sostenibilitat d’aquest 
element tan preuat, doncs es podrà regar amb aigua freàtica sense esgotar-ne els recursos. Apostem 
per l’aplicació de criteris de drenatge sostenible, perquè la transformació de l’Eixample comporti una 
millora en la gestió sostenible de l’aigua. Aquesta nova infraestructura ha de reconèixer la trama urbana 
existent. Les aigües que baixen pels carrers verticals s’intercepten en els cruïlles amb els eixos 
horitzontals.  

 

Diagrama del cicle de l’aigua als Eixos Verds 
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Hi haurà àrees vegetades dissenyades com a dispositius SUDS (sistema urbà de drenatge sostenible), 
majoritàriament a les cruïlles i places, on hi ha més espai per ubicar-les. Aquestes permeten laminar, 
filtrar e infiltrar l’aigua de pluja en el terreny. Es vol garantir que la infraestructura de drenatge 
sostenible gestioni inicialment els escorrentius de la màxima superfície i que els excedents es derivin a 
la xarxa de clavegueram. Així es disminueix el cabal que ha d’assumir la xarxa actual, avui en dia molt 
congestionada, per contribuir a l’eficiència de la infraestructura. Abans de tot, caldrà estudiar quines 
solucions son viables en funció de la capacitat de permeabilitat del sòl de cada tram. Es compta en tot 
moment amb la recent publicada Guia tècnica per al disseny de sistemes de drenatge urbà sostenible 
SUDS.  

Objectius   
 

 L’aigua de pluja a gestionar per dispositius SUDS serà únicament l’escorrentiu del paviments de 
les voreres i les àrees d’estada, descartant els provinents de les àrees de trànsit rodat. 

 Gestionar l’aigua de pluja el més proper possible del lloc on cau (control a l’origen) per evitar 
acumulació de volums a gestionar aigües avall i evitar també acumular contaminants 

 Els dispositius SUDS s’ubicaran en les àrees vegetades amb la capacitat drenant millorada 
degut al sòl estructural, que serà adjacent als dispositius SUDS i afavoriran la infiltració, 
millorant el conjunt i fent-lo més eficient. 

 Les funcions principals dels dispositius SUDS proposats seran la detenció de l’escorrentiu, pel 
control del cabal punta, la seva filtració per garantir la qualitat de l’aigua infiltrada i finalment la 
infiltració de l’escorrentiu pel retorn del recurs al medi i la recàrrega del freàtic. 

 
Prescripcions 

 

 Cal garantir la gestió de l’aigua de pluja mitjançant dispositius SUDS com a mínim del 30% del 
volum d’escorrentius generats en tot l’àmbit, segons el percentil V(80)=15mm. 

 Es proposa dissenyar varis dispositius i no concentrar-los en poc punts, per garantir el 
compliment de l’objectiu de control a l’origen. 

 Es proposa dissenyar un màxim d’espais permeables. S’haurà de garantir un 10% mínim de 
superfícies permeables vegetades del total de l’àmbit per a la incorporació de SUDS. 

 Els dispositius SUDS que es proposen son majoritàriament dispositius d’infiltració, i es 
distingeixen les següents tipologies:  

-ESCOCELLS D’INFILTRACIÓ (I-ESC): Els escocells es connecten entre si a través del 
sòl estructural i així tenen capacitat per a funcionar com a dispositiu d’infiltració. Es 
proposa que siguin de dimensions iguals o superiors als 4 m2. 
 
-PARTERRES INUNDABLES (I-PAR): Els parterres inundables son àrees amb més 
dimensió i, conseqüentment, amb major capacitat de gestió. Es proposa que estiguin 

connectats amb els altres dispositius a través del sòl estructural. Es proposa que siguin 
de dimensions iguals o superiors als 25 m2. 
 
-PAVIMENTS PERMEABLES (I-PAV): Els paviments permeables son àrees trepitjables 
que disminueixen l’escorrentiu. Es proposa la seva incorporació en els dissenys però no 
es prescriu una superfície mínima a incorporar. 
 

 Es prescriu també la possibilitat de incorporar dispositius de tractament, en els espais de major 
dimensió de les places, per garantir la retenció de contaminants abans de la infiltració de grans 
volums, proposant la següent tipologia:  
 

-FRANJES DE BIORETENCIÓ (T-BIO): Les franges de bioretenció son àrees vegetades 
que permeten, a més de la detenció i la infiltració, el tractament de les aigües d’escorrentiu. 
La seva incorporació tindrà lloc únicament a les places. Es proposa que siguin de 
dimensions iguals o superiors als 50 m2. 
 

 En els eixos verticals, es descarta la prescripció de dispositius SUDS el cas de tenir un pendent 
superior al 6%.En els eixos amb un pendent inferior al 6%, es prescriuen dispositius de detenció 
e infiltració en les àrees vegetades.  
 

 En els eixos horitzontals es prescriuen dispositius de detenció i infiltració, ubicats en ambdues 
àrees vegetades nord i sud. Degut al seu suau pendent habitual tindran una millor eficiència per 
infiltrar.  
 

 A les cruïlles, es poden ubicar dispositius SUDS amb més capacitat de detenció e infiltració, 
generant unes àrees vegetades de gestió que poden admetre una certa topografia per fer mes 
eficient la laminació, alhora que proposen un nou paisatge urbà.  
 

 A les places es poden ubicar dispositius SUDS de detenció e infiltració però també de tractament, 
amb igual opció topogràfica que en les cruïlles.  
 

 De manera genèrica, es prescriuen: 
 

- El major nombre d’escocells d’infiltració, a criteri del projectista, seguint les indicacions 
preestablertes i connectats entre si a través del sòl estructural. 
 
- Un mínim de dos parterres inundables per cada tram o cruïlla i plaça. 

- Una franja de bioretenció en cada plaça, si s’escau. 
 

 Es podrà plantar dins dels àmbits SUDS, tan arbres com arbustives, sempre i quan es respecti 
l’espai necessari del dispositiu d’infiltració.  
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Diagrama de SUDS dels eixos amb les places i les vies bàsiques 

 

Secció cicle de l’aigua 

 
Per el disseny dels dispositius SUDS caldrà seguir els documents de referencia: 
El Pla Tècnic per l’Aprofitament de recursos Hídrics Alternatius de Barcelona  (PLARHAB) 
El Pla Director Integral de Sanejament de la Ciutat de Barcelona (PDISBA) 
La guia tècnica per al disseny de sistemes de drenatge urbà sostenible SUDS  
 

 

3.2. EL SÒL 
 

3.2.1. PAVIMENTS 
 

L’objectiu dels Eixos verds és un canvi de paradigma en la manera de caminar, partint de la base de la 
plataforma única on el paviment no delimiti tres franges de circulació, un rodat al centre i dos per a 
vianants, sinó que potenciï la transversalitat del carrer i en desdibuixi els límits. Aquest nou paviment 
anirà de façana a façana, i exemplificarà una nova manera d’entendre el carrer. S’aposta per la 
desaparició de l’asfalt, i es busca la reinterpretació de la materialitat de l’Eixample, el panot i la 
pedra, sempre amb l’objectiu d’aconseguir un baix impacte ambiental. La idea de fugir de la continuïtat 
que dona la massa, per dissenyar un pla horitzontal format per peces, amb la possibilitat de permetre el 
drenatge, i garantint en tot moment l’accessibilitat universal.   

 

Diagrama de nova materialitat als Eixos Verds 

Objectius 
 
 Els Eixos Verds seran carrers de plataforma única. 
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 Potenciar la transversalitat del carrer evitant la presència de llargues franges vegetades. 

 Un carrer que garanteixi l’accessibilitat universal. 

 Defugir del paviment continu, més vinculat al trànsit rodat, en favor d’un paviment de peces. 

 Reinterpretar els materials originals de l’Eixample: panot i pedra (granet). 

 Apostar per catifes puntuals amb paviments diferents a emplaçaments que demanin una 
especial consideració 

 Es tindrà en compte alhora del disseny la petjada de carboni. 

 
 

Prescripcions  
 

 El Eixos Verds treballaran amb un únic paviment general de façana a façana que potencií el 
concepte de plataforma única.  

 S’afavoriran les connexions transversals al llarg de tot l’Eix garantint com a mínim 3 passos 
transversals que connectin els espais propers a les façanes amb el centre. 

 El paviment principal haurà de consistir en un paviment de peces prioritzant la perpendicularitat 
respecte les façanes. 

 Els materials a emprar en el disseny hauran de basar-se en els elements originals de 
l’Eixample: panot i granet, reinventant la seva configuració actual. 

 El paviment general, comú a tots els eixos serà el panot, entès com a un material que forma part 
de la identitat de l’Eixample de Barcelona però reinventat i reinterpretat per fer-lo més versàtil i 
adaptable a les exigències del s. XXI.  

Les característiques principals del nou panot seran:  

- La resistència al trànsit rodat (diversitat de gruixos)  
- Una amplia diversitat de formats 
- Una variada carta de colors 
- La capacitat filtrant per la junta 
- Redissenyar de la peça per minimitzar el soroll vinculat a la rugositat del gravat del panot 
- Minimitzar el lliscament de la peça 
- Una especial atenció a la sostenibilitat ( una composició amb àrids reciclats)  

 
 S’aposta per la presència de catifes amb un altre tipus de paviment, preferiblement pedra, en 

llocs puntuals on l’emplaçament demani una especial consideració: equipaments o edificis 
patrimonials, accessos a interiors d’illa, passatges, etc.  

 En tots els casos, la transició entre paviment accessible i zona verda trepitjable o paviment 
accessible i zona apte pel trànsit rodat ha de preveure la correcta senyalització amb paviment 
tàctic per invidents seguint la normativa vigent.   

 

 
 

Diagrama de plataforma única als Eixos Verds 
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3.2.2. ACCESSIBILITAT I SERVEIS 
 

Tota la via d’Eix Verd és de prioritat pel vianant, sense diferenciació de calçada. Les circulacions a peu 
s’inverteixen, potenciant el passeig i la continuïtat al llarg de cada eix. Es permet l’accés de trànsit 
rodat, amb un únic carril, tot i que no tindran els mateixos privilegis que fins ara. Els cotxes seran 
agents convidats, i hauran de circular a baixa velocitat. Sempre es garanteix l’entrada dels veïns que 
vulguin accedir als seus guals, i es manté la mobilitat essencial (serveis, bombers, sanitaris i 
mercaderies). També hi haurà zones per a càrrega i descàrrega amb control horari.  

 
Diagrama de les circulacions a peu als Eixos Verds 

La disposició i disseny del carrer permet en tot moment la correcta actuació dels serveis de 
manteniment i neteja. Si bé, és pertinent mencionar que s’hauran de dedicar més esforços en alguns 
àmbits, com podria ser la conservació i millora de l’arbrat. La recollida d’escombraries es farà al llarg 
de cada tram, democratitzant així l’aparició de contenidors i no diferenciant-se d’altres carrers. Encara 
que intuïm que el futur de les grans ciutats és la recollida porta a porta, avui en dia és inviable la seva 
aplicació a curt termini. 

ACCESSIBILITAT 
 

Objectius 
 

 El nou Eix Verd ha de garantir l’accessibilitat universal de tots els vianants. 

 Els colꞏlectiu d’invidents haurà de poder mantenir el seu recorregut de seguretat actual, seguint 
les façanes de les illes i mantenint el punt de creuament el més pròxim possible a la situació 
actual. 

 S’haurà de garantir espais d’estada accessibles a cada tram.  

 Millorar la integració de tots els colꞏlectius amb discapacitat als carrers en plataforma única, per 
fer que els Eixos Verds siguin espais inclusius i accessibles per a tothom. 

Prescripcions 
 

 La circulació propera a les façanes haurà de ser continua i haurà de garantir-se al llarg de tot 
l’eix. 

 Es mantindran els passos de vianants existents als encreuaments amb les vies bàsiques, per no 
perjudicar l’actual orientació de tots els vianants.  

 Es defineix un nou pas de vianants central a l’encreuament amb les vies bàsiques. 

 L’encreuament de l’Eix verd a través de la plataforma única es situarà pròxim a la seva posició 
actual i estarà dotat dels encaminadors corresponents. 

 Es garantirà  la correcte senyalització al llarg dels eixos amb paviment tàctic per invidents 
seguint la normativa vigent.  

 

 

Diagrama de l’accessibilitat universal als Eixos Verds  
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SERVEIS 
 

Objectius 
 

 El nou Eix Verd ha de contemplar les necessitats dels serveis i fer possible la seva actuació: 
emergències, bombers, recollida d’escombraries, neteja, a més d’acomplir amb la normativa 
específica de cada servei. 

 El disseny de l’Eix Verd ha d’integrar els contenidors necessaris dins de cada tram.  

 Les zones de càrrega i descàrrega hauran d’estar en llocs d’ús compartit multifuncional.  

 La disposició dels elements urbans, del verd i de l’enllumenat, entre d’altres, ha de permetre la 
correcta actuació dels serveis de manteniment i neteja i en cap cas suposar un problema. 

 

Prescripcions 
 

 Es garantirà un espai central, anomenat àrea de convivència, amb una amplada mínima de 
5,20m amb una resistència necessària per l’actuació de bombers, i que compleixi amb els 
requeriments normatius específics de SPEIS.  

 Les bateries de contenidors a considerar en el disseny de l’eix és de 4+2 per a cada tram. Això 
vol dir un contenidor groc, verd, blau, orgànic i dos de rebuig. 

 S’incorpora un nou disseny de contenidors, aprovat a la darrera contracta de Neteja, amb menor 
alçada que disminuirà l’impacte i les barreres visuals. 

 S’haurà de garantir l’accessibilitat d’aquests contenidors per les dues bandes (accés del vianant 
al contenidor i espai de recollida del camió segons el document “Recomanacions tècniques de 
neteja i recollida d’escombraries”) 

 La franja per on s’accedeix al contenidor ha de tenir un pas d’1,80m per la seva bocadura per tal 
de garantir-ne l’accessibilitat.    

 La situació del contenidor serà sempre al mateix costat de l’Eix per tal de minimitzar la 
freqüència de pas dels camions de recollida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de l’accessibilitat dels serveis als Eixos Verds  
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3.3. EL VOL 
 

3.3.1. NATURA 
 

La societat i el planeta demanen que les ciutats responguin a l’emergència climàtica. La vegetació té 
la capacitat de reduir l’efecte Illa de Calor amb la generació d’ombres i l’evapotranspiració, a més de 
mitigar el canvi climàtic amb la reducció del carboni. Es vol aconseguir la naturalització de la trama 
urbana, amb una diversificació d’espècies per afavorir l’estratificació de la vegetació en pro a la 
biodiversitat i per aportar variabilitat al llarg de l’any, evidenciant els cicles de la natura, amb la 
complicitat del patrimoni vegetal que ja té la trama de l’Eixample. Aquesta clara millora de la vegetació 
repercutirà en el paisatge urbà, avui gris i dur, fent-lo més atractiu i bell, i aportant salut als ciutadans. 
En definitiva, contribuir a la millora ecològica, social i ambiental del territori.  

Les cruïlles i places seran els espais d’oportunitat per fer esclatar la presència de la vegetació. Seran 
espais d’identitat dels eixos, amb més densitat de verd i reconeixibles per la selecció d’espècies 
icòniques. Es prioritzarà plantar en el costat més assolellat, essent el nord als eixos horitzontals i l’est 
als verticals, conclusió reforçada per l’estudi d’ombres de l’Eixample.  

 

Diagrama de la natura als Eixos Verds 

 

Diagrama estudi d’ombres dels mesos de març, juny i setembre 

 
Objectius 

 

 Als Eixos verds aconseguir una cobertura arbòria de qualitat propera al 100% amb arbres que 
generis beneficis i baix manteniment.  

 A les Places: Explosió del verd i biodiversitat afavorint l’estratificació de la vegetació per 
aconseguir una estructura vegetal que generi biodiversitat amb qualitat paisatgística garantint la 
preservació de les plantacions davant els usos del carrer. 

 Preservar el patrimoni vegetal existent i analitzar prèviament les preexistències. 

 Les places i les cruïlles tindran la màxima presència de vegetació. 

 Es prioritzarà la qualitat de l’arbrat envers la quantitat. 

 Augment de la biodiversitat: diversificació i estratificació de les espècies. 
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 Maximitzar el volum de sol disponible, composat per terra vegetal i sol estructural, treballant la 
seva qualitat a nivell físic, estructural i biològic. 

 Dissenyar l’estructura de plantació desplaçant els arbres de les façanes cap al centre. 

 Afavorir la plantació al portell de l’arbrat de port gran per aconseguir major desenvolupament de 
la copa dels exemplars. 

 Afavorir la diversitat d’espècies a favor de la biodiversitat i confort tèrmic. 

 Avaluar els beneficis del verd en cadascun dels projectes de transformació de la ciutat. 

 

Prescripcions generals 
 

 Es seguirà una Dinàmica gestió de l’arbrat. La població d’arbrat és dinàmica, per tant primer 
caldrà fer un estudi de les preexistències per detectar realment quins arbres tenen una bona 
salut i poden considerar-se patrimoni. Si hi ha arbrat en males condicions o falles, caldrà 
prendre les mesures convenients: prescindir-ne, reemplaçar-lo o trasplantar-lo. Les espècies a 
retirar es faran en fases. 
  

 La nova plantació d’arbrat es farà seleccionant les espècies en funció de l’espai disponible i de 
la funcionalitat esperada sempre buscant les millors condicions possibles, tan d’assolellament 
com de volum de sòl disponible. 

 
 Es fixarà quina ha de ser la posició òptima i favorable al seu desenvolupament, buscant sempre 

que sigui més centrada, amb millor insolació i que eviti les interferències amb les façanes. 
D’aquesta manera s’obtindrà un port més simètric i natural.  

 

Diagrama de l’anàlisi del Patrimoni vegetal i exemple de nova plantació més centrada i a portell: 
- a les falles: plantació d’arbres de port gran en una posició corregida més centrada en l’eix 

- entre dos arbres existents: la plantació d’arbres de port petit/mitjà, al portell i en una posició centrada 
 
 

 

 

Diagrama de port asimètric actual i del port simètric centrat sense interferències de façanes 

 La transició entre el tram central de carrer i la unió amb les cruïlles i les places es treballarà en 
forma de gradient vegetal amb l’explosió del verd a les places i cruïlles. S’aconsegueix un 
efecte de fons de perspectiva verd, des del centre del tram cap als extrems. Aquest gradient 
d’arbres de gran port als extrems i alleugerint-se cap al centre, produeix filtres verds que 
allunyen els mals fums, atenua el so i redueix l'impacte visual del trànsit que creua els eixos. 
Així s’incrementarà l’índex d’àrea foliar a l’Eixample. S’estima que es plantaran uns 5-7 arbres 
nous de mitjana a cada tram i uns 12-14 a les cruïlles.  

 

 

Diagrama del gradient del verd: Eix – Cruïlla 

 S’aproparà la copa dels arbres als vianants, tot allunyant-nos de la imatge de l’arbre viari, i es 
propiciarà, en la mesura del possible, arbres amb port més natural, amb copa baixa o 
ramificats des de la base.   

 

Diagrama d’arbre viari actual i d’arbre ramificat des de la base 
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 Per la selecció d’espècies es tindrà en consideració la Carta d’Arbrat (Annex 6.6), amb un 
recull d’espècies que potencien la diversitat, atorguen una identitat diferenciada als Eixos i 
creen singularitats amb arbres insignes. Aquesta carta té en consideració aspectes diversos 
com el tipus de port (gran, mitjà o petit), si és caduc o perenne, el color de la floració i els fruits, 
l’esglaonament de les floracions, tot evidenciant els cicles de la natura i per aportar variabilitat al 
llarg de l’any. 

 

 S’evitarà la plantació d’estrat arbustiu al tram central de l’eix en resposta a l’assolellament, a 
la disposició d’espai i a la intensitat dels usos que comporta. Seran les àrees plantades més 
properes a les cruïlles les que incorporin vegetació més alta. Als escocells s’inclourà estrat 
vivaç i herbaci, sembrats amb llavors de plantes anuals o vivaces. 
 

 Incloure en el disseny de les plantacions la reflexió del manteniment posterior i l’evolució i gestió 
en el temps fent una anàlisi del cost del manteniment del verd i de la biodiversitat, existent i 
previst, pel que fa a recursos humans, econòmics i materials. 

  
Prescripcions específiques 
 

 Dinàmica de la gestió de l’arbrat (la canòpia):  
 

Es plantarà en una primera àrea flexible de plantació, entre uns 2 - 5,8 metres d’ample, i que estarà 
en una posició asimètrica dins la secció transversal del carrer per buscar la màxima insolació. En 
els carrer horitzontals aquest àmbit estarà al costat muntanya o solana, en els carrers verticals es 
situarà al costat est. S’acceptarà que, en alguns trams on no es pugui plantar en el costat indicat, 
pugui invertir-se la franja. La segona àrea de plantació serà inferior, reforçant l’asimetria del carrer, i 
estarà compresa entre els 2 - 4 metres d’amplada. 

 

Esquema d’àrees de plantació  

 
 

 Arbustiva i herbàcia (el verd percebut a cota baixa): 

Es treballarà en pro de l’estratificació de la vegetació. S’haurà d’evidenciar l’estacionalitat i 
potenciar espècies que canvien en coloració, estructura i floració al llarg de l’any. Es buscaran 
floracions esgraonades i una paleta ampla de colors.  
 
Tot i que es prioritzarà plantar la vegetació arbustiva i herbàcia en una situació més propera a les 
cruïlles, excepcionalment i amb un anàlisi de l’assolellament i dels usos més acurat, es podran 
detectar  punts dins de l’eix que permetin la plantació d’estrat més alt. 

Als escocells s’inclourà estrat vivaç i herbaci. Es sembraran amb llavors de plantes anuals o 
vivaces, estratègia que afavoreix el drenatge i la infiltració de l’aigua, dissuadeix del trepig per part 
del vianant, evitant la compactació del terra, i poden servir de refugi per polꞏlinitzadors i invertebrats. 
 

 Dimensions  
 

Les noves plantacions tindran una amplada útil superior a 2 m. 

La dimensió mínima dels nous escossells serà de 2x2 m2 

Aconseguir un volum de sol fèrtil de 12 m3 per arbres petits i  de 20 m3 per arbres grans. 

Les àrees de plantació estaran deprimides uns 5 – 15 cm respecte de la cota d’acabat de 
paviment, sense límit ni tanca, ja que funcionaran com escossells d’infiltració. 

Es respectaran les interdistàncies i marcs de plantacions definits: 

Port Diàmetre 
capçada 

Marc de 
plantació 

Petit  2-4 m 5 m 
Mitjà 4-6 m 7 m 
Gran 8 m 9 m 
   

La dimensió mínima dels nous escocells per plantació arbustiva es de 10 m2 

 
 Particularitats de cada tram 

 
Insolació. Prioritzar les plantacions a zones amb exposició als rajos del sol. Tot i que les zones 
de plantació preferent seran costat muntanya i cruïlles, serà necessari un estudi d’assolellament 
de cada tram concret (projecció d’ombra de les capçades i edificis)  per trobar zones 
d’oportunitat per a les noves plantacions i determinar les hores de sol rebudes. 

Vent. Preveure l’efecte del vent als eixos verticals, especialment als arbres de port gran. S’ha 
observat l’assecament de la fulla a nivell de capçada. Implementar mesures correctives:  
comprovar el bon funcionament de la secció del sol estructural, més demanda hídrica i de reg i 
tria adequada d’espècies. 
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Producció local. En un context d'emergència climàtica i crisi alimentària, amb una ciutat amb 
gent en situació de sense llar, apostar per una ciutat productiva, amb la possibilitat que la ciutat 
ofereixi arbres d’espècies amb fruits no només beneficiosos per la fauna i microfauna, sinó 
també com a recurs per les persones. Estudiar racons controlats amb ametllers, cirerers, 
pruneres, pereres, entre d’altres.  

 

 Gestió en el temps de la vegetació. Manteniment 

Les falles a l’arbrat existent o arbres a retirar, tot al contrari del que es pugui pensar, s’entenen 
com a una oportunitat per a millorar la canòpia vegetal. Un arbre en males condicions possibilita 
la plantació d’un arbre de port gran en una posició corregida més centrada i també la plantació 
d’un ó més arbres de port petit/mitjà, al portell entre dos arbres existents. Quan l’arbre mor, es 
retira del carrer. La seva fusta es tritura i es reincorpora a les noves plantacions en forma 
d’encoixinat o de compost, tancant així el cicle. 
 
S’ha d’incorporar als projectes la següent informació: 
- Document on es recullin les diferents tipologies de vegetació, tasques de manteniment i 

freqüències a realitzar per cadascuna de les tipologies. 
- Previsió del manteniment de la xarxa de reg, la redacció dels informes mensuals i la neteja 

dels parterres, fins que es tregui el tancament de protecció i els serveis de neteja hi puguin 
actuar. 

- Capítol pressupostari corresponent al pla de manteniment i possible tancament dels 
parterres per evitar el trepig de persones i animals. 

 
 

 Referencies: "Pla Director d'Arbrat", " Pla Natura" i "Plec Prescripcions Tècniques Parcs i 
Jardins" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. ENLLUMENAT  
 

La ilꞏluminació d’aquest nou model d’espai públic ha de reflectir que el protagonista va a peu, i 
allunyar-se dels elements pensats per a l’espai viari. D’aquesta manera, es minimitzen els nivells 
lumínics actuals i es baixa l’alçada de les llumeneres, sempre dins del marc normatiu vigent, per 
adaptar-les al confort de les persones. L’objectiu és aconseguir una ilꞏluminació més propera que 
acompanyi l’ambient que crearà la gran canòpia. Es proposa una ilꞏluminació que trenqui les 
alineacions habituals als carrers de l’Eixample, que generi un joc al portell i potenciï la ilꞏluminació a les 
franges vegetades amb doble alineació. Aquesta tipologia d’ilꞏluminació té la flexibilitat suficient per 
acomodar-se a les diferents situacions que es presentin, complint els criteris de mobilitat i seguretat, 
així com tenint en compte el manteniment derivat del seu ús. 

 

 

 

Diagrama d’enllumenat als Eixos Verds 
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Objectius 
 
 Generar una nova atmosfera amb la ilꞏluminació adient al ciutadà i que acompanyi la canòpia.  

 Minimitzar els nivells lumínics dins de la marc normatiu vigent.  

 Baixar la cota d’ilꞏluminació dels Eixos Verds i trencar les alineacions. 

 
Prescripcions 

 

 No es proposarà cap element d’ilꞏluminació situat a una cota inferior de 4m. 

 S’intentarà situar la ilꞏluminació per sota la canòpia verda per tal d’evitar interferències entre els 
dos elements. 

 Tota proposta haurà d’anar acompanyada d’un estudi lumínic que garanteixi la uniformitat del 
0,40 en tot l’espai amb una luminància mínima entre 15 – 20 luxes. 

 L’enllumenat haurà d’optimitzar-se a favor de l’estalvi energètic. 
 
Veure annex 6.5: Estudi lumínic  

 

 

Diagrama d’enllumenat als trams tipus dels Eixos Verds 

 

 

 
Ilꞏluminació per fanals de baixa alçada 
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3.3.3. ENERGIA 
 

La generació d’energia a l’espai públic és una de les accions que formen part de l’estratègia per 
aconseguir que Barcelona tingui un model energètic basat en l’eficiència i la generació renovable i 
local. Per als propers anys, hi ha l'objectiu de doblar la capacitat productora d'energia renovable a la 
ciutat i, per a fer-ho possible, es necessita utilitzar tant l’espai públic com els edificis municipals. 
S’aposta clarament per l’energia solar, i convertir els captadors solars fotovoltaics en un element 
arquitectònic quotidià és clau, no només per a assolir aquest objectiu, si no també pel factor de 
sensibilització cap a la ciutadania. Aquestes plaques capten i acumulen energia que es trasllada 
instantàniament en consumidors municipals de l’entorn. S’ha d’estudiar la millor posició d’aquests 
elements, sense comprometre la presència de la vegetació, doncs ambdós busquen el millor 
assolellament. Es tindrà present possibles utilitats d’aquesta nova xarxa renovable com, per exemple, 
la senyalització viària, aplicacions smart city o xarxes Barcelona WiFi. 

 

 
 

Diagrama de l’àmbit de captació solar als Eixos Verds 

 

Objectius 
 
 Establir les estratègies de captació d’energia fotovoltaica i avaluar alternatives d’implantació per 

tal que aquests carrers siguin autosuficients. 

 Estudiar la viabilitat d’incorporar captadors solars fotovoltaics segons la seva integració 
arquitectònica, paisatgística i potencial aprofitament solar. 

 Monitorització dels Eixos Verds per tenir control dels indicadors ambientals (Veure apartat 5.2).  

 
Prescripcions 
 

 Es prioritzarà la ubicació de captadors solars fotovoltaics als xamfrans sud, especialment a les 
Places.   

 En aquells àmbits assolellats on no es pugui plantar nova vegetació, serà prioritari ubicar-hi 
captadors solars.  

 El nivell mínim d’autosuficiència energètica estarà establert en un 100%. 

 S’haurà d’emprar la tecnologia més avançada i que, per tant, permeti aprofitar millor la 
superfície disponible. 

 Estudi de l’harmonia i la combinació de les estructures sustentadores dels panells “tòtems” dins 
l’entorn d’implantació (colors, formes, dimensions, etc.). 

 Tenir cura de tots els detalls i elements secundaris de la instalꞏlació (cablejats, sensors, control 
centralitzat automàtic, etc.).  

 S’analitzaran les següents possibilitats d’implantacions específiques o combinades: 

o Als propis Eixos Verds 
o Als parcs o jardins propers  
o A les cobertes, terrasses o façanes aprofitables dels edificis de titularitat municipal 
o Implantacions singulars 

 
 Es tindrà en consideració a l’hora del disseny la “Instrucció per a la incorporació de l'objectiu de 

la generació d'energia renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de 
projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic” i, tal com especifica, caldrà assolir 
la màxima generació que sigui possible.  

 Tot i disposar de solucions convencionals de generació d’energia com ara les pèrgoles 
fotovoltaiques, caldrà explorar altres solucions com, per exemple, implementar generació en 
parets mitgeres, tòtems, marquesines i qualsevol altre element urbà. Caldrà estudiar la seva 
mínima superfície captadora.  

 
*veure annex 6.4: Criteris mínims de generació d’energia  
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3.3.4. USOS 
 

ACTIVITAT  
 
Amb la intenció d’atorgar més domesticitat al carrer, es promouen noves relacions en l’àmbit urbà a 
cavall entre la vida pública i la privada.  En aquest nou model de carrer, s’ofereix la possibilitat de 
contemplació i socialització als habitants, tot dotant-se de nous espais de relació i manifestació de la 
quotidianitat. L’apropiació ciutadana d’aquests espais, promourà la cura i la responsabilitat cívica. Es 
vol tenir obert el ventall de possibles noves tipologies d’usos, alguns proposats per la participació 
ciutadana o d’altres que apareguin de manera espontània, per així expandir els límits del joc i de 
l’estada. D’aquesta manera, es faran compatibles els futurs nous usos amb els actuals. 

 

 

 

 

Diagrama dels usos de planta baixa als Eixos Verds 

 

Objectius 
 

 Convidar als usos socials i de relació de les persones, amb la incorporació de zones d’estada i 
joc infantil, confortables, ombrejades a l’estiu i assolellades a l’hivern. 

 Fomentar la relació entre l’espai públic i les plantes baixes, tant públiques com comercials.  

 Generar zones flexibles per a usos ocasionals  

 Crear espais de passeig que convidin als trajectes a peu per tal de formalitzar la xarxa de 
vianants.  

 Promoure àmbits que facilitin el joc infantil espontani amb elements que afavoreixin les relacions 
colꞏlaboratives entre generacions. 

 

Prescripcions 
 

 Es preveurà, com a mínim, un espai d’estada a cada tram de dimensions prou generoses que 
permetin diverses maneres d’estar i dos més de complementaries de dimensions més reduïdes. 

 S’incorporarà una nova mirada en l’exercici projectual, amb l’horitzó posat a facilitar l’autonomia 
dels infants, donant valor a l’espai de joc en l’espai públic, per a totes les edats i condicions, 
amb una actitud activa en la configuració d’aquests espais. 

 Incorporar la perspectiva de gènere en la lectura de l’espai lúdic. 

 Tenir present l’oportunitat del joc fortuït i espontani. 

 Es tindrà en compte a l’hora de decidir la ubicació de les zones d’estada la cobertura de les 
necessitats bàsiques: fonts d’aigua per beure i lavabos (o equipaments a l’entorn que puguin 
oferir-ne). 

 El nombre màxim de taules de terrassa per cada tram quedarà fixats segons “criteris territorials”.  

 Es prohibeix l’estacionament de vehicles i motos en tot l’eix. 

 Es permet la càrrega i descàrrega en tots els trams rectes amb control horari. 
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MOBILIARI  
 

En pro a beneficiar la vida quotidiana de les persones i sense perdre de vista la voluntat 
d’incrementar el caràcter social dels Eixos Verds, s’aborda la implantació del mobiliari amb una 
estratègia dual: la ubicació de zones d’estada i de joc fixes i la integració d’una nova modalitat de 
mobiliari, les cadires mòbils. Gràcies a la des-jerarquització del carrer, aquesta nova tipologia de 
mobiliari incitarà l’empoderament per part de la ciutadania de l’espai públic, situant les cadires segons 
el seu criteri i necessitat. Apostem pel mobiliari urbà de fusta, còmode i ergonòmic. Aquest mobiliari, 
format per bancs i cadires, també inclourà taules intercalades com a element integrador. En definitiva, 
un mobiliari que protegeix les tasques de cura, afavoreix el descans i promou el lleure de la gent al 
carrer. 

 

 

Diagrama de mobiliari als Eixos Verds 

 

 

Objectius 
 

 Assegurar la ubicació d’espais d’estada públics  

 Oferir l’oportunitat als ciutadans de disposar de mobiliari lliure  

Prescripcions 
 

 S’ubicaran, com a mínim, tres espais d’estada amb mobiliari fix en cada tram repartits entre 
ambdós costats.  

 Es situaran taules en cada tram.  

 Es treballarà a cada eix la presència de l’aigua a mode de font o altres formats. 

 Es colꞏlocaran peces de mobiliari singular, com per exemple: taulell d’escacs, taules de pícnic, 
etc.  

 El mobiliari enfocat com a punt de trobada per conversar i descansar. 

 Es prioritzarà emprar el mobiliari urbà del “Recull dels elements urbans” de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 

 

Diagrama de mobiliari als trams i cruïlles dels Eixos Verds 
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Diverses tipologies de mobiliari als trams i cruïlles dels Eixos Verds 
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4. DIRECTRIUS GENERALS 
 

Un cop esmentats els diferents estrats del carrer es fixen les directrius generals geomètriques per tal de 
definir les bases de partida dels diferents projectes. 

S’estableixen uns gàlibs d’actuació pels Eixos Verds establint els diferents espais de la secció de l’eix 
de la següent manera: 

‐ Serveis existents (3,5 m) 
‐ Màxima àrea de plantació (4 m – 5,8 m) 
‐ Àrea de convivència (Zona apta per trànsit rodat) (5,2 m) 
‐ Mínima àrea de plantació (2 m) 
‐ Serveis existents (3,5 m) 

Es determina no intervenir a la franja del subsol propera a les façanes on es situen totes les 
infraestructures existents (3,5 m). 
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5. METODOLOGIA 
 

5.1. BENEFICIS SOCIOAMBIENTALS DEL MODEL SUPERILLA 
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5.2. BENEFICIS QUE APORTA LA PRESÈNCIA D’ARBRAT 
 

 L’arbrat urbà és un filtre de contaminants atmosfèrics, capta CO2, millora la qualitat de l’aire i 
regula la temperatura. 

 L’arbrat i les zones permeables dels espais verds són àrees que intercepten, retenen i 
disminueixen el flux de les precipitacions que arriba a terra. Recuperen el cicle de l’aigua. 

 Les copes dels arbres ajuden a esmorteir les temperatures extremes gracies a la seva ombra, i 
la humitat ambiental s’incrementa degut a l’evapotranspiració. 

 L’arbrat redueix la contaminació acústica, esmorteint el so transmès. 

 L’arbrat, situat estratègicament, aporta estalvi energètic considerable sobretot a nivell particular, 
en el consum electricitat i calefacció. 

 Els arbres a les ciutats esdevenen grans refugis per a la fauna, per niu o aliment. 

 La trama arbrada en entorn urbà actua de connector entre els diferents punts verds aïllats de la 
ciutat, els parcs i jardins i els entorns naturals limítrofs. 

 Els efectes de l’arbrat i dels paisatges naturals pel que fa a la salut de les persones estan 
relacionats majoritàriament amb la qualitat de l’aire i l’efecte de benestar d’un paisatge 
naturalitzat. 

 El fet d’involucrar la comunitat amb la natura indueix a estrènyer interessos comuns creant-se 
vincles socials entre el veïnat. 
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5.3. MILLORA DEL CONFORT TÈRMIC A L’ESPAI PÚBLIC 
 

Per poder gaudir de totes les activitats possibles que es poden produir en l'espai públic en cada 
moment, ha de poder garantir-se unes condicions òptimes de confort globals. Encara que són diversos 
els paràmetres que condicionen el confort urbà de les persones, com la qualitat de l'aire, les condicions 
acústiques o l'ergonomia, la qualitat i com s'utilitzi l'espai públic de la ciutat ve condicionat en gran 
manera per les condicions climàtiques del lloc i de com l'arquitectura, l'urbanisme i altres elements com 
la vegetació són capaços de modificar el seu efecte negatiu sobre les persones afavorint estar la major 
quantitat de temps possible en situació de confort.  

A més, amb un adequat disseny d’aquest espai urbà per assolir aquest grau de confort alhora es 
repercuteix en l’entorn edificat arribant a assolir un estalvi energètic dels propis edificis de fins al 30% i 
reduint l’efecte d’illa d calor sobre la ciutat 

Amb un clima humit com és el de Barcelona, les sensacions de major desconfort tèrmic a l’espai públic 
es produeixen sobretot a l'estiu, on els nivells d'humitat relativa, temperatura de l'aire i radiació són 
elevats. Cal marcar línies d'acció que redueixin aquest efecte negatiu del microclima de la ciutat, que es 
veu intensificat en zones molt exposades. El desconfort en mesos d'hivern es genera per la suma de 
zones de baixa radiació i una velocitat elevada del vent, que encara pot empitjorar en determinats 
casos a causa del elevats nivells d’humitat de la ciutat.  

El projecte d’Eixos Verds de Superilles Barcelona, a part de reduir l’ús de vehicles motoritzats amb la 
pacificació dels carrers, busca mitigar els condicionants climàtics adversos amb estratègies que 
milloren la sensació de confort a l’exterior per a les persones usuàries de l’espai públic, entre d’altres:  

 Augment de zones d’ombra amb arbres a l’estiu, maximitzant la superfície ombrejada a les zones 
d’estada. Arbratge de branques altes per a no interferir amb les brises i de fulles caduques de cara 
a afavorir el sol de l’hivern. 

 Quan sigui necessari, posar elements d'ombra estacionals (com a tendals a l'estiu) que protegeixin 
en zones exposades per a moments puntuals o temporada d'estiu. 

 Evitar colꞏlocar grans elements fixos que bloquegin els corrents d'aire: encara que una velocitat 
excessiva pot condicionar el confort en l'exterior (sobretot amb vents freds i humits), prevaldrà 
afavorir el moviment de l'aire que mitigui els moments de calor intensa de l'estiu. 

 Afavorir alts valors de reflectància solar dels paviments no permeables, sobretot per espais oberts 
de major exposició solar i sense arbratge (cruïlles). 

 El nou arbratge dels carrers no ha de bloquejar l'entrada d'aire als edificis de l'entorn en els mesos 
d'estiu (necessiten de la ventilació natural per dissipar calor). Per això es reduirà la presència de 
branques d'arbres pròximes a les façanes dels edificis, sempre que sigui possible. 
 
 

A l'hora de projectar l'espai urbà, es fa necessari fer un disseny acurat al respecte per garantir aquest 
confort mitjançant una simulació dinàmica i així poder comprovar l'efectivitat de la intervenció, ja que en 
la majoria dels casos resulta difícil determinar l'efecte sobre uns paràmetres constantment canviants. 
Això ajuda a poder corregir i millorar les propostes al llarg de les diferents fases del projecte.  

Per això, s’ha de fer servir una eina específica de càlcul detallat (tipus Townscope, ENVI-met o similar) 
que sigui capaç d'analitzar tots els paràmetres ambientals que influeixen en el confort d'un determinat 
espai (temperatura de l'aire, temperatura radiant de les superfícies, velocitat del vent, humitat relativa 
de l'aire) i com aquests varien amb la nova definició de l'espai. L'objectiu és poder analitzar de manera 
dinàmica l'intercanvi d'energia entre els diferents components físics per determinar el potencial 
d'habitabilitat tèrmica, el percentatge d'hores de confort per al vianant durant les hores útils del dia i els 
índexs de sensació tèrmica. 

S'haurà de garantir una millora en els indicadors de confort urbà, definits per valors UTCI (Universal 
thermal confort index) o PVM (Predicted Mean Vote / Vot mig estimat), en una simulació dinàmica que 
reculli els paràmetres ambientals d'un dia típic d'estiu i un dia típic d'hivern com a mínim. La simulació 
haurà de fer-se, almenys, per a les hores de major ús de l'espai públic (entre les 08.00 h i les 22.00 
hores) i on el dia triat reflecteixi la realitat més usual de l'època estacional, recollint valors i 
direccionalitat del vent més habituals. A més d'analitzar els efectes que el projecte de carrer produeix 
sobre l'espai públic en un dia mitjà, es podrà plantejar analitzar episodis extrems de calor que 
quantifiquin el nivell de desconfort màxim que s'assoliria i en quines zones, per oferir millores puntuals 
si fos necessari. 

 

VENTS PREDOMINANTS DURANT L’HIVERN (ESQUERRA) I L’ESTIU (DRETA) 
Font: Dades meteorològiques arxiu climàtic de Barcelona. Meteonorm 8 
 

Aquestes simulacions no sols serviran per a comprovar la millora entre un model futur de projecte i el 
model original (diferencial absolut de cadascun dels paràmetres ambientals), sinó que ajudarà, des de 
la fase d'avantprojecte, a analitzar l'efectivitat de les diferent propostes que es vagin plantejant. 

 

Exemple de simulació - Situació actual   

A mode d’exemple es mostra un anàlisi del confort exterior, tenint en compte les temperatures externes 
de l’aire, la temperatura radiant del sol urbà, la humitat relativa i la velocitat del vent, factors que afecten 
directament el confort. Encara que el microclima urbà és la suma de paràmetres independents, aquests 
factors meteorològics es fusionen en el cos humà com una sensació individual de les condicions 
climàtiques locals. Mitjançant la simulació dels fluxos de calor i energia de l'entorn per a qualsevol 
posició dins del model, és possible analitzar el confort exterior urbà. 
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En aquest cas, per als càlculs de confort humà en l'entorn urbà i l'avaluació dels efectes de l'atmosfera, 
vegetació, arquitectura i materials, s'ha utilitzat l’eina informàtica ENVI-met, un model holístic 
tridimensional no hidroestàtic per a la simulació d'interaccions superfície-planta-aire molt utilitzat per 
simular entorns urbans i avaluar els efectes de millora d'arquitectura verda. L'objectiu és poder donar 
valor a cadascun dels paràmetres ambientals a cada moment (cada hora) en cadascun dels punts de 
l'espai, facilitant la lectura dels resultats de manera gràfica. 

Es fa un anàlisi per a una zona delimitada del projecte del carrer Consell de Cent, concretament el tram 
entre carrer Entença i carrer Viladomat, que recull també les cruïlles de Consell de Cent amb Rocafort i 
Calàbria. Aquesta localització recull aspectes que reflecteixen la realitat del carrer i la variabilitat 
d'elements: diferents tipologies d'arbres de diferent grandària i alçada, futures cruïlles diferents 
(verdificades o com a carrers locals de pas), diverses tipologies de sòl urbà, edificis de diferents altures 
i buits d’illa, etc. 

    

A partir d'aquí s'ha realitzat l'anàlisi per a tres dies diferents de l'any: un dia típic d'estiu (amb 
temperatures de l'aire i velocitats del vent mitjanes), un dia de calor extrema a l'estiu (amb majors 
temperatures i menys moviment de l'aire), i un dia típic d'hivern. 

 

En un primer moment es quantifiquen i analitzen els diferents paràmetres ambientals que influeixen en 
la determinació del confort tèrmic exterior, podent observar com varien segons la distribució de 
l'arquitectura, la materialitat i la localització i grandària dels arbres. S'obtenen diferents valors per a 
cada paràmetre depenent de l'hora d'anàlisi i del dia. Això afectarà la determinació del nivell de confort 
per a cada moment, sent una combinació d'aquests paràmetres. A continuació es mostra un exemple 
d'un mateix moment per a diferents dies d'anàlisis: 

Temperatura de l’aire (ºC) – día típic d’estiu  

12
h 

 
 

15
h 

 
 

Temperatura de l’aire (ºC) – día extrem d’estiu 

12
h 

 
 

15
h 

 

 

Velocitat del vent (m/s) – día típic d’estiu  

12
h 

 
 

15
h 

 
 

Velocitat del vent (m/s) – día extrem d’estiu 

12
h 

 
 

15
h 

 

A continuació, tenint en compte no sols els paràmetres ambientals (temperatura de l'aire, humitat 
relativa, temperatura radiant de les superfícies, velocitat del vent, radiació solar), sinó també les 
condicions metabòliques d'un usuari mitjà caminant per l'espai urbà, obtenen uns resultats de confort 
tèrmic urbà que, com pot observar-se, varien en una ampli espectre durant les diferents hores del dia 
per a un dia tipus. Aquest paràmetre de confort es dona, en aquest cas, amb el indicador UTCI 
(universal Thermal Confort Index), basat en models de balanç de calor humana i dissenyada per ser 
aplicable en totes les estacions i climes i per a totes les escales espacials i temporals.  

El valor UTCI (ºC) i, per tant, la sensació de confort en l'espai públic, variarà segons els paràmetres 
ambientals (temperatura, radiació, velocitat de l'aire, humitat) que hi hagi en cada zona de l’entorn urbà. 
Per a fer-nos una idea de les condicions de confort en un dia tipus, es mostra a continuació els 
resultats complets per un dia tipus d’estiu.  
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Índex de confort urbà (UTCI) – día típic d’estiu 
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Encara que aquest exercici requereix d'una lectura detallada de cada moment i cas, es pot observar 
com, en el cas d'un dia d'estiu, la radiació solar té un paper important, ja que, segons la seva intensitat 
influirà en la quantitat de calor rebuda per l'usuari de manera directa, i indirectament en la temperatura 
radiant de les superfícies (sòls i façanes) que afectarà la sensació tèrmica. Els arbres juguen un paper 
important en la protecció d'aquesta radiació, encara que es pot veure com en les futures places 
(cruïlles) els nivells de desconfort per calor superen els nivells d’estrès moderat per calor" (per sobre 
dels 32º UTCI), valors que s'han d'evitar. Es tendirà a conduir aquests valors fora de l'estrès tèrmic o el 
desconfort (entre els 0° i els 26º en l'escala del UTCI). 
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5.4. COMPARATIVA D’INDICADORS SOCIOAMBIENTALS 
 

El present model busca apropar els ciutadans del districte de l’Eixample i de la ciutat de Barcelona a un 
espai de trobada i socialització en l'espai públic on, fins ara, el vehicle de motor havia dominat en bona 
part l’activitat del dia a dia.  A més de donar prioritat a la presència del vianant en cadascun dels carrers 
(Eixos Verds) i de les cruïlles (Places) cerca convertir-se en un model de renovació urbana sostenible, 
en el qual es garanteixi el confort, la salut i la seguretat dels usuaris, a més de colꞏlaborar en la solució 
de l'emergència climàtica decretada fa temps pel propi Ajuntament de la ciutat. 

Els objectius que es proposen van mes enllà de la normativa vigent i volen donar resposta a les 
exigències i els reptes que ja estan plantejats a curt i mig termini en la planificació del propi de 
l’Ajuntament i d’altres institucions (com són el Pla Clima, el Pla Natura, etc.).  

Aquest nou model d'urbanisme exigeix conèixer i fer el seguiment del compliment d’aquests objectius de 
millora ambiental i social des d'una visió holística i integral. Aquesta tasca de definir criteris i indicadors 
socioambientals concrets del procés urbanitzador de les nostres ciutats compta amb amplis exemples 
d'estudi i aplicació dels quals es nodreix aquest document. Alguns dels més rellevants són: 

 Pla d’indicadors de les actuacions Superilla Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona (2021) 
 Guia de Valoració de criteris de sostenibilitat en Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona (2020) 
 Elaboració dels documents de diagnòstic de l'estat actual dels diferents àmbits de la ciutat objecte 

del programa superilles (2016). 
 Guía metodologica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación de la ciudad y 

sostenibilidad en el medio urbano del Ministerio de Fomento i Sistema de indicadores y 
condicionantes para ciudades grandes y medianas (diversos ministeris). (2012) 

 Manual para la redacción de Planamiento urbanístico con criterios de sostenibilidad de l’Ihobe (2004). 
 Guia per a la gestió colꞏlaborativa d’espais i equipaments públics de la Generalitat de Catalunya 

(2015). 

L'establir aquesta sèrie d'indicadors urbans per al projecte d'Eixos Verds de les Superilles de Barcelona 
té la intenció de valorar quantitativa i qualitativament les diferents propostes de canvi que es proposen 
en l'espai públic dels carrers i les places involucrades.  

Per tant, els indicadors seleccionats permetran conèixer la situació actual, la proposta en fase de projecte 
i els resultats finalment assolits durant la fase d’ús. 

Al mateix temps, per a cada indicador serà necessari establir quins són els llindars o objectius als quals 
es vol arribar en funció dels reptes proposats en els plans de la pròpia ciutat o d’altres àmbits. 

Aquests indicadors  dimensionaran el grau d'idoneïtat i millora de les diferents intervencions en quatre 
àmbits principals: 

 Assolir uns nivells òptims d'habitabilitat a l’espai públic (qualitat de l'aire, soroll ambiental, confort 
tèrmic) per millorar la qualitat de vida dels ciutadans/es.  

 Reduir l'impacte ambiental lligat al consum de recursos de la ciutat (aigua, materials, energia) i reforç 
de la xarxa de verd i biodiversitat essencial en la vida de les persones. 

 Colꞏlaborar en el camí cap a una mobilitat sostenible que minimitzin els principals problemes que el 
trànsit de vehicles produeix a la ciutat, com la contaminació, el soroll o els accidents. 

 Potenciar els dels aspectes socials que reforcen a la societat i els anima a fer ús d'un espai públic 
més segur i inclusiu.  

En cadascun d’aquests indicadors es proposarà una primera aproximació sobre la metodologia 
d’aplicació i anàlisi. 

Es tracta d’un llistat no exhaustiu que faciliti la seva aplicació per part dels diferents agents que 
intervindran en els projectes posteriors. Per tant, aquests indicadors són una primera aproximació que 
caldrà ser revisada i consensuada. 

  INDICADORS  UNITAT  DESCRPICÓ 
 

 
IN
D
IC
AD

O
RS

 D
’
H
AB

IT
AB

IL
IT
AT

 

Qualitat de l’aire  % 
 

Tram de carrer exposat a nivells d'immissió de NO2 i PM10 
inferiors a 40 μg/m3 /totalitat del carrer i 

Confort acústic 
 

% 
 

Tram de carrer amb afectació sonora diürna inferior a 65 
dB(A) /totalitat del carrer ii 

Contaminació lumínica  lux/m² 
 

Lúmens / m2 de tram de carrer 

Superfície pavimentada amb ombra  % 
 

Superfície amb ombra / Superfície total 

Confort tèrmic  % 
 

Superfície amb un potencial de confort a l'estiu superior al 
50% (més de 7,5 hores al dia) /sup. del viari públic 

Índex d'habitabilitat a l'espai públic*  u  Es ponderen un seguit indicadors presents a la taula per a 
valorar l'habitabilitat globaliii 

 

IN
D
IC
AD

O
RS

 A
M
BI
EN

TA
LS
 

AI
G
U
A 

Aigua de pluja infiltrada al terreny 
Superfície de SUDS 
Capacitat de retenció d'aigua de pluja per 
unitat de SUDS 
Superfície de captació per unitat de SUDS 
Capacitat de retenció de contaminants 

% 
M2 
M3 
 

M2 

Litres d’aigua de pluja que s'infiltren / litres de pluja totaliv 
T‐BIO i T‐CUN 

Intensitat consum aigua pel reg  l/m2 zona 
verda 

Litres d'aigua destinada al reg  per unitat de zona verda 
urbanitzada 

Permeabilitat del sòl  % 
 

Superfície permeable / superfície total v 

Consum aigua de xarxa pel reg  % 
 

Litres d'aigua destinada al reg provinent de la xarxa d'aigua 
potable / aigua destinada al reg total 

VE
RD

 

Superfície dels espais verds.  % 
 

Superfície verd / Superfície total 

Densitat de l’arbrat existent  u  Nº d’arbres de gran port x 12)+ (Nº d’arbres de port mitjà x 
8)+ (Nº d’arbres de port petit x 6) 

Índex de biodiversitat biològica urbana  H  Índex de Shannon‐Wiener, que relaciona l'abundància de les 
espècies i la seva representativitat vi 

Quantitat de verd  m²/hab  Superfície verda / número habitantsvii 
 

Proximitat de la població a espais verds  % 
 

Població amb cobertura simultània a 3 dels 4 tipus d'espais 
verds / poblacióviii 

EN
ER

G
IA
  Potència autoconsumida d'energies 

renovables 
% 
 

Percentatge de potència (kWp) autoconsumida d'energies 
renovables/potència consumida total 

M
AT

ER
IA
LS
 

Impacte ambiental dels materials  kgCO2eq/m2 
urbanitzat 

Impacte ambientals dels materials emprats en la 
urbanització a través de la petjada de carboni del procés 
d'extracció i fabricació i ús. 

Reflectància solar  Índex RS  Índex de reflectància solar dels materials (paviments) 
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1 Es canvia població (hab) per tram de carrer. 
1 Es canvia població (hab) per tram de carrer. 
1 La superfície d’ombra es calcula en planta. 
1 Indicador oportú però cal una revisió amb profunditat. És necessari un sistema de puntuació de cada indicador escollit per ponderar. 
1 Cal acabar de fer recerca sobre el càlcul detallat d'aquest indicador 
1 Es considera la capa superficial, entenent que el sòl que hi ha per sota és drenant. S'ha de definir quin grau de permeabilitat a partir del qual es 
considera que un paviment és permeable. 
1 Aquest indicador cobra sentit quan es refereix a l’ús d’altres aigües regenerades, que no sigui només aigua provinent de la xarxa del freàtic.  
1 Cal acabar de fer recerca sobre el càlcul detallat d'aquest indicador 
1 Indicador que fa referència a nivell de barri o ciutat. L'indicador servirà per mesurar com el projecte contribueix en assolir objectius de ciutat 
1 Indicador que fa referència a nivell de barri o ciutat. L'indicador servirà per mesurar com el projecte contribueix en assolir objectius de ciutat   

  INDICADORS  UNITAT  DESCRPICÓ 
 

 
IN
D
IC
AD

O
RS

 D
E 
M
O
BI
LI
TA

T 
 

Ocupació de la mobilitat motoritzada  %  Superfície exclusiva per a l´ús de la mobilitat motoritzada / 
Superfície total 

Zones de càrrega i descàrrega  %  Superfície destinada al càrrega i descàrrega / Superfície total 
Superfície exclusiva per a l’ús de vianants  %  Superfície exclusiva per a l'ús de vianants / Superfície total 
Superfície compartida vianants i vehicles 
motoritzats 

%  Superfície compartida vianants amb vehicles motoritzats / 
Superfície total 

Espais ciclables  %  Superfície d'espais ciclables / Superfície total 
Proximitat aparcament de bicicletes  %  Superfície coberta amb aparcaments per a bicicletes a una 

distància <100 m / Superfície total 
Proximitat servei Bicing  %  Superfície coberta amb una estació de servei Bicing a una 

distància <250 m / Superfície total 
Proximitat punt de recàrrega cotxe elèctric  %  Superfície coberta amb un punt de recàrrega de cotxe 

elèctric a una distància <500 m / Superfície total 
 

IN
D
IC
AD

O
RS

 
SO

CI
AL

S 

Accessibilitat del viari públic  %  Trams de carrer (m) amb accessibilitat suficient, bona o 
excel∙lent / trams del viari públic total (m) 

Zones d’estada  %  Superfície coberta amb bancs o seients públics amb 5 places, 
a una distància <100 m / Superfície total 

Espai destinats a l’extensió de l'activitat en 
planta baixa 

%  Superfície destinada a l'activitat econòmica / Superfície total 

Espai destinat a jocs infantils  %  Superfície destinada als jocs infantils / Superfície total 
Nombre d’activitats públiques 
organitzades a l'espai públic. 

u/any  Nombre d’activitats públiques organitzades a l'espai 
públic/any 

Intensitat d´ús  u/dia  Intensitat de vianants, intensitat de bicicletes, intensitat de 
trànsit 
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5.5. IMPACTE AMBIENTAL DELS MATERIALS 
 

El consum de recursos en la construcció 
 

A Europa, si analitzem més enllà de la fase d'ús dels edificis i considerem tot el seu cicle de vida 
(inclosa l'extracció, la fabricació, el transport, la construcció i la fi de la vida útil), veiem que els 
materials de construcció i l’edificació són responsables del següent8: 

- La meitat de tot el consum energètic 
- El 40% de totes les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle 
- La meitat de totes les matèries primeres extretes 
- Un terç de l'ús total d'aigua 
- Un terç dels residus generats 
 

Per tant, és evident que té un impacte elevat sobre el que cal actuar. L'Acord de París exigeix al sector 
de la construcció la descarbonització completa a nivell mundial en 2050, si volem evitar l'impacte 
catastròfic d'un augment de la temperatura de 2 graus. 

Tot i així, els objectius que hem d’assolir a curt i mig termini es centren encara en la fase d’ús. És a dir, 
que els edificis gairebé (Nearly) no generin impacte ambiental o l’eliminin (Zero). El ja conegut Nearly o 
Net Zero Energy Building. En aquest escenari, la major part de l’impacte ambiental d’un edifici en el seu 
cicle de vida queda en mans dels materials que emprem en la fase inicial de construcció o en la fase de 
rehabilitació. 

 

Assolir un objectiu futur de descarbonització passa per començar ara ja a aplicar estratègies i mesures 
que incideixen en consumir i generar la menor quantitat de recursos i residus possibles. És a dir, 
començar a parlar de reducció de la demanda o de les necessitats. 

A més, caldrà que els materials i solucions constructives que finalment emprem s’emmarquin dins de 
l’economia circular i tanquin cicles, per reconvertir els residus en els mateixos recursos dels quals 
provenen. Aquesta és la condició necessària per poder arribar als objectius comentats anteriorment a 
un cost econòmic i ambiental raonable. 

 
8 Dades extretes del document de la Comissió Europea: LEVEL(S),	Actuación	sobre	el	impacto	TOTAL	del	sector	de	la	construcción 

 

1. Introducció 

Tal com s’ha exposat, un dels objectiu principals de la proposta és reduir l’impacte ambiental associat a 
l’ús de materials de construcció per conformar la materialització dels nous carrers de l’Eixample. En 
projectes d’espai públic, aquest és segurament l’impacte ambiental més significatiu, a banda de la 
incidència en el cicle de l’aigua. 

En aquesta fase del procés es proposa definir un seguit d’estratègies per reduir aquest impacte 
ambiental dels materials i una metodologia que permeti justificar la millor solució possible tenint en 
compte la viabilitat ambiental, tècnica, legal i econòmica. 

Per tant, serà en la fase de desenvolupament del projecte en la que es proposaran solucions concretes 
degudament justificades. 

 

2. Estratègies 

A continuació s’exposen un conjunt d’estratègies, per ordre de prioritat, a tenir en compte per poder 
disminuir la intensitat material i la generació de residus per tal de desenvolupar els projectes 
d’urbanització.  

 

 

 Reduir la demanda de recursos 

Això ho podem fer des de dos línies principals complementàries: 

o Replantejar-nos el concepte de necessitats i disminuir-les per assolir els reptes ambientals. 
o Assolir les necessitats que finalment establim però amb la mínima quantitat d’impacte. 

 
 Emprar materials que tanquin cicles  
 Emprar materials reutilitzats i reutilitzables  
 Emprar materials durables  
 Emprar materials de baix impacte  
 Compensar l’impacte finalment generat  
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En el cas dels materials emprats en la urbanització dels carrers la durabilitat juga un paper molt 
important. L’impacte ambiental final d’un material o solució constructiva és la divisió entre el seu 
impacte inicial (i el del seu manteniment) i la quantitat d’anys que ha desenvolupat el seu servei. És a 
dir, la durabilitat. Materials de baix impacte inicial, baix manteniment i molt durables tendeixen a un 
impacte gairebé nul al final de la seva vida útil. Així, per a una mateixa vida útil, materials de baix 
impacte que necessiten de molt manteniment amb molta intensitat material poden arribar a tenir un 
impacte ambiental final superior que un material d’alt impacte inicial però que no necessita gairebé 
manteniment.  En aquest sentit és necessari dur a terme anàlisis comparatius d’impacte ambiental de 
materials i solucions constructives que tinguin en compte no només l’impacte en l’extracció i fabricació, 
si no també la durabilitat i el manteniment. 

Però també hi ha la durabilitat funcional. Cal adequar el disseny de cada solució constructiva i la seva 
durabilitat a la funció que se li atribueix. Per exemple, en determinats usos terciaris (locals comercials, 
espais d’accés o representativitat, etc.), s’utilitzen paviments de gran durabilitat que no arriben a 
esgotar ja que es solen canviar completament per motius comercials9. Aquest seria el cas dels 
paviments exteriors en els que la incidència de l’afectació d’obres per renovació de les instalꞏlacions 
(telefonia, gas electricitat, aigua...) pot arribar a ser molt significativa. 

A banda dels aspectes relacionats directament amb el materials és important tenir en compte que 
l’espai públic i les solucions constructives plantejades puguin adaptar-se a canvis programàtics i d’usos 
diversos en el futur amb el mínim consum de recursos i generació de recursos. 

 

3. Justificació 

Tal com s’ha comentat anteriorment caldrà al llarg de les diverses fases del projecte d’espai públic 
justificar les decisions que es van prenent respecte els sistemes constructius a emprar. En aquests 
informes caldrà exposar quins són els motius (tècnics, legals, comercials, durabilitat, etc.) que finalment 
determinin la configuració de cada solució constructiva. Tant pel què fa a la quantitat de material 
finalment emprada com al seu impacte ambiental. 

S’hauran de justificar, conjuntament amb el tema del pes, les solucions constructives emprades des del 
punt de vista del seu impacte ambiental. En la seva consideració s'utilitzarà el banc de partides 
d'edificació i rehabilitació BEDEC PR/PCT del ITeC (o similars), on un 90% d'elles compta amb 
informació sobre pes, energia i emissions de CO2 dels materials i és consultable en forma pública (des 
de la seva pàgina web). Per poder emprar-ho fa falta disposar del programa TCQ 2000 en les versions 
3.1 i superiors, que són les que compten amb el mòdul de gestió ambiental TCQGMA. Aquests dos 
recursos -banc i programa- fan possible l'obtenció de dades ambientals ordenades en els nivells de 
materials, partides i capítols de pressupost, amb les repercussions absoluta (valor total) i relativa (valor 
per m2) d'emissions de CO2 i energia de fabricació de materials, així com residus de construcció i 
embalatge. Addicionalment emprar també dades provinents del Generador de preus de la construcció 
elaborat per CYPE Enginyers i altres fonts de dades que puguin proporcionar informació quantificada, 
sempre que sigui necessari.  

 
9 Projectar l'arquitectura des de la coordinació dimensional – ITeC - Joan Lluís Zamora, José Fernández, Xavier Soriano, Lorena Bello 

Sobre la informació bàsica del banc PR/PCT es realitzaran modificacions quan l'element o solució 
constructiva a analitzar no existeixi en ell o bé quan les dades ambientals (valors de pes dels diferents 
materials i de residus de les diferents partides) que allí apareixen no coincideixin amb els aportats per 
altres bases de dades reconegudes, pels propis fabricadors o per les verificacions que expressament 
es realitzin sobre aquest tema.  

També seran completats, i si cap modificats, els coeficients de pas que el programa TCQ 2000 utilitza 
per defecte per convertir el pes dels materials en energia i emissions (MJ/kg i kgCO2/kg), utilitzant-se 
per a això diferents referències de fonts reconegudes. De tal forma, els valors d'impacte ambiental 
associats a la producció de materials seran contrastats amb altres fonts d'informació reconeguda a 
nivell europeu, com les DAP/EPD (declaracions ambientals de producte) o les bases de dades HISSI, 
EMPA, BAUBOOK, EU, etc., a l'efecte de comprovar i ajustar els seus nivells a les característiques dels 
productes a emprar.  

Per a la fase de transport dels materials es durà a terme una aproximació als llocs de fabricació dels 
principals materials del projecte (els de major pes en recursos i en consum d'energia) i al seu transport 
fins a l'obra. S'estimarà el seu consum d'energia i emissions de CO2 associats mitjançant coeficients 
d'impacte per tipus de transport i s'haurà de justificar el seu origen.  

Respecte a la incidència de la durabilitat en la vida útil dels materials i sobre les corresponents 
necessitats de substitució i reparació, es tindrà en compte de dues formes:  

 En les anàlisis parcials comparatives de partides o solucions constructives (al llarg de tot el 
projecte).  

 En l'anàlisi de l'impacte ambiental global del carrer (projecte executiu).  

Igualment s'hauran de tenir en compte, com a mínim a nivell qualitatiu, altres impactes ambientals 
relacionats amb l'ús dels materials que afecten al medi o a les persones. 

En la fase d'avantprojecte serà imprescindible dur a terme una anàlisi comparativa de l'impacte 
ambiental (en termes de pes, consum d'energia i emissions de CO2) de les etapes 
d'extracció/fabricació, posta en obra i ús/manteniment de les estratègies relacionades amb els 
principals subsistemes del projecte.  També amb una estimació aproximada de l'impacte ambiental per 
capítols a partir d'uns primers amidaments generals, valorant les solucions proposades.   

En el projecte executiu, a més d'anar valorant l'impacte ambiental de les solucions tècniques que es 
vagin proposant, s'haurà de realitzar una quantificació detallada de l'impacte (en termes de pes, 
consum d'energia i emissions de CO2) com a mínim de les etapes d'extracció/fabricació i ús per capítols 
i per materials a partir dels amidaments.  

Com a mínim s'hauran de tenir en compte els següents indicadors, per a cada fase i en edificació i 
urbanització:  

 Quantitat de materials empleada: kg/m2 construït  
 Quantitat de materials reciclats: % de material reciclat (respecte al pes, diferenciant pre i post 

consum).  
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 Quantitat de material reciclable que tanca cicles: % de material que pot ser reciclat segons la 
situació actual de reciclat de materials de construcció.  

 Consum d'energia en el procés de fabricació/extracció dels materials: MJ o kWh/m2 construït.  
 Emissions de CO2 en el procés de fabricació/extracció dels materials: kgCO2/m2 construït  
 Consum d'energia en el procés d’obra dels materials: MJ o kWh/m2 construït.  
 Emissions de CO2 en el procés d’obra dels materials: kgCO2/m2 construït  
 Quantitat de materials empleada en el procés de manteniment dels materials: kg/m2 construït  
 Consum d'energia en el procés de manteniment dels materials: MJ o kWh/m2 construït.  
 Emissions de CO2 en el procés de manteniment dels materials: kgCO2/m2 construït.  

 

4. Exemple. Els paviments 

De cara a poder ilꞏlustrar la metodologia plantejada s’ha dut a terme una primera aproximació a 
l’impacte ambiental de diverses solucions de paviments. 

L'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) és una metodologia que estudia i avalua l'impacte ambiental d'un 
producte o servei durant totes les etapes de la seva existència, establint un balanç ambiental. Les 
etapes que inclou, de manera sintetitzada són:   

 Extracció de les matèries primes i fabricació dels materials 
 Transport del producte a l’obra 
 Procés d’instalꞏlació del producte i construcción 
 Ús i manteniment  
 Enderroc 
 Gestió de residus (transport i abocament o valorització) 

Si es consideren totes aquestes fases del cicle de vida, es tractaria d’una anàlisi cradle to cradle10 (de 
principi a fi). En canvi, les fases que es proposen a nivell quantitatiu són les de cradle to site, és a dir, 
des del bressol o l’extracció de matèries primeres i la fabricació (A1-A3 segons la norma ISO 14040, a 
la imatge inferior) i la posta en obra. Per tant, es tracta d’un ACV simplificat. No es considera de 
manera quantitativa el transport, ni les etapes posteriors fins a la gestió de residus, però si que es 
consideren aquestes etapes de manera qualitativa. 

 

 
10 Del bressol al bressol. 

Els indicadors d’impacte ambiental utilitzats en l’anàlisi d’aquestes fases, han estat:  

- Pes (kg/m²): la quantitat de recursos nous utilitzats, els materials de cada solució constructiva. 

- Emissions de carboni o carboni incorporat (kgCO2/m²): diòxid de carboni emès a la producció dels 
materials per unitat de servei. El CO2 és el gas més representatiu per a l’avaluació de l’efecte 
hivernacle que causa el canvi climàtic. 

- Energia primària consumida o incorporada  (MJ/m²): despesa energètica vinculada a la producció 
(extracció + fabricació) dels materials. 

Aquest indicadors han estat escollits per tal de representar de la manera més adequada l’avaluació i els 
resultats conforme als objectius de l’estudi. També perquè existeixen prou dades assequibles 
provinents de fonts reconegudes com per representar-los amb prou rigor. És recomanable emprar pocs 
indicadors fàcilment reconeguts pel sector de l’edificació en particular i la societat en general. 

Per tal de fer comparables les diferents solucions a tots els indicadors la unitat funcional comparativa 
és de superfície, 1 m² de solució constructiva, i no de pes. Aquesta unitat funcional constructiva és la 
més generalitzada al sector de la construcció quan es mostren preus, repercussions econòmiques o 
impactes ambientals. En aquest cas concret s’ha emprat com unitat funcional 1 m2 de paviment que pot 
suportar un tràfic de baixa intensitat. 

Les fonts utilitzades per al càlcul de l’impacte ambiental dels materials a la fase d’extracció, fabricació i 
construcció han estat el banc de preus i dades ambientals BEDEC de l’ITeC mitjançant el programa 
TCQGMA, contrastat amb el banc de dades ambientals ICE de la Universitat de Bath i les DAPc dels 
propis fabricants o associacions.  

En l’anàlisi comparatiu s’han tingut en compte els següents grups de solucions constructives: 

A) Pedra natural: Es proposen quatre tipus de solucions que combinen el tipus de pedra (que incideix 
en el seu impacte ja que la fabricació és diferent i també la durabilitat) i el gruix (que incideix en la 
necessitat de disposar d’una capa de major resistència). 
 

B) Formigó prefabricat: Es proposen tres tipus de solucions que combinen diferent gruix i sistema de 
colꞏlocació (que incideix en la necessitat de disposar d’una capa de major resistència). 
 

C) Sauló: Tot i que es tracta d’una solució que presenta un major manteniment i menors prestacions 
en l’accessibilitat, s’ha volgut tenir-la igualment en compte per analitzar la possible reducció en 
l’impacte ambiental i, així, acabar d’analitzar la viabilitat en la resta de paràmetres. Es considera 
amb i sense llosa. 
 

D) Reutilització del paviment existent a la zona de la calçada De cara a valorar la millora en la reducció 
de l’impacte ambiental al reutilitzar la llosa es presenta també com una solució a tenir en compte. 
Es proposa a sobre de la llosa una capa de formació de pendents i un paviment de pedra natural 
arenisca de 4 cm. 
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NOTA: Mides orientatives per poder establir una comparativa. 
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A continuació es mostren els resultats assolits (sense tenir en compte la durabilitat) 

Consum de recursos -  Pes 

 

 

Canvi climàtic - Emissions de CO2 equivalent 

 

 

 

Consum de recursos – Energia 
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Conclusions 

La primera conclusió és de tipus metodològic i té en compte tres consideracions principals. És 
imprescindible que entre tots els agents implicats s’arribi a un consens sobre aquests temes ja que 
incideixen directament en els resultats de l’impacte ambiental: 

 Sobre la definició de la unitat funcional. Cal que la comparació es dugui a terme per a unes 
mateixes prestacions tècniques i de durabilitat, que s’han de definir en detall. 

 Sobre les bases de dades ambientals emprades. En comparació amb l’edificació, en el cas 
de la urbanització de carrers el nombre de “partides” emprades és molt menor. Per tant es 
proposa emprar una base de dades ambiental de referència (per exemple la de l’ITeC dons és 
de reconegut prestigi i alhora la que fa servir l’Ajuntament per dur a terme els pressupostos) 
però dur a terme un anàlisi comparatiu amb les DAPS de producte i/o amb altres bases de 
referència. 

 Sobre les dades que ofereix el sector. A diferencia de la fase d’ús dels edificis, a dia d’avui 
encara no hi ha una gran diversitat d’estudis sobre l’impacte ambiental dels materials que 
conformen els edificis o l’espai públic. Per tant, no es disposen dades consensuades tant des 
d’un punt de vista estadístic (valors de referència) com de les pròpies bases de dades, tal com 
s’ha comentat anteriorment. 

Aquestes tres consideracions fan que els anàlisis que es duguin a terme es prenguin més aviat com a 
tendències que no com a valors absoluts. 

La segona conclusió té que veure amb l’aplicació de l’estratègia més important que és la de reducció 
de la demanda i que ja ha estat comentada anteriorment. 

La tercera conclusió és que els valors que es presenten depenen directament de la durabilitat que es 
consideri i que no ha estat considerada en aquest estudi ja que cal consensuar-la entre els agents 
participants. 

A partir d’aquí, a les gràfiques que s’han presentat es poden observar les següents conclusions 
detallades:Des del punt del vista del consum de recursos directes veiem com les diferències no són 
substancials si no es comptabilitza la durabilitat ja que quan hi ha disminució del pes de la peça 
superficial cal disposar d’una capa de formigó en fibres intensa en pes. 

En canvi, en el cas de les emissions de CO2 i el consum d’energia si que es generen diferències 
importants, tenint en compte tal com s’ha comentat que caldria afegir la variable durabilitat (física i 
funcional).  

Les solucions de més baix impacte són aquelles que combinen l’ús de materials de baix impacte 
(pedres arenisques i/o sauló) i sense la necessitat de disposar d’una capa de formigó. 

L’altre solució que presenta un menor impacte és la que reutilitza la llosa existent, que encara seria 
inferior si es substituís el formigó de pendents per àrids. 

A partir d’aquí vindrien les solucions de major gruix tant de pedra natural (arenisques) i formigó 
prefabricat sense capa de formigó armat amb fibres. 

Finalment es pot observar com els materials més durables tenen un major impacte ja que la seva 
extracció i fabricació és molt més intensiva (granit). 
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5.6. COMISSIÓ DE QUALITAT 
 

El present document recull els objectius i les prescripcions generals dels Eixos Verds en el marc del 
programa Superilles Barcelona. Una de les claus de l’èxit de l’Eixample Cerdà es basa en l’ordre 
cartesià de la seva solució que, generant una homogeneïtat geomètrica dins la trama, esdevé un tret 
característic de la ciutat comtal i atorga una gran capacitat d’adaptació als canvis històrics d’aquest 
Districte. 

És per aquest motiu que es crearan unes Comissions de Qualitat dels Eixos Verds, per tal de poder fer 
un seguiment i avaluació dels diferents projectes a executar en cadascun dels carrers. L’objectiu 
d’aquestes valoracions és garantir una uniformitat de criteris i d’interpretació del model en els diversos 
dissenys de manera que, Superilles Barcelona, esdevingui una actuació global i uniforme, anònima i 
transformadora de l’actual model de l’Eixample. 

La comissió de qualitat haurà d'estar formada per tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, així com per 
representants de les entitats municipals pertinents, a més de tècnics o assessors externs, donant així 
continuïtat a les recomanacions fetes pel Consell Assessor.  
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6. ANNEXES 
 

6.1 Mobilitat 

6.2 Infraestructures existents i noves 

6.3 Materialitat 

6.4 Criteris mínims de generació d’energia 

6.5 Estudi lumínic 

6.6 Carta d’arbrat 

6.7 Referències de mobiliari 

6.8 Annex complementari Cicle de l’aigua (Bcasa) 

6.9 Annex Superilla – Pla del Joc 

6.10 Proposta orientativa (no vinculant) 
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6.1. MOBILITAT  
 

Introducció 
 

L’aplicació del Model Superilles a l’Eixample implica la reorganització funcional dels carrers d’aquest 
Districte. Es proposen tres tipologies de vies (bàsiques, locals  i veïnals) segons el grau de mobilitat 
motoritzada i l’habilitació dels Eixos Verds com itineraris prioritaris pel vianant. 

Cada xarxa funcional  de mobilitat (vianants, bicicleta, transport públic i vehicle privat) discorre de 
diferent manera per la xarxa de carrers de Barcelona segons el grau de connectivitat d’aquests (a nivell 
ciutat, districte o barri). Els tipus de via que proposa Superilles és el resultat d’analitzar l’espai just i 
necessari per a cada modus de mobilitat  segons la seva connectivitat, prioritzant l'eficàcia dels 
modes més sostenibles i la convivència amb l’activitat ciutadana dels carrers. 

 

 

 

El Pla de Mobilitat de Superilles recull la definició específica de cadascuna d’aquestes vies. En el marc 
d’aquest model, es posa el focus als Eixos Verds.  

A continuació, es compilen els diferents mapes de jerarquia viària i Eixos Verds en l’àmbit de 
l’Eixample i la seva evolució en funció del factor temps:  

 Estat Actual  
 Horitzó 2023 
 Full de ruta del procés de transformació   
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Objectius 
 

Els Eixos Verds són carrers veïnals amb un grau elevat d’afluència de ciutadans. Per tant, carrers amb 
prioritat per al vianant en tota la seva amplada i longitud, en convivència amb els diferents modes de 
mobilitat. 

Les principals línies d’actuació són:  

 Guany d’espai públic pel vianant.  
 Tota la via és de prioritat pel vianant, sense diferenciació de calçada. (Plataforma única) 
 Reducció de l’espai de circulació del vehicle privat a un únic carril. 
 Reducció de la capacitat dels vehicles/dia. D’uns 20.000 vehicles/dia es pretén reduir a 1.000 

vehicles/dia (els vehicles són agents convidats). 
 Velocitat màxima de 10 km/h amb el sentit de circulació original del carrer. 
 L’aturada de vehicles es permet però l’estacionament no.  
 Talls puntuals de la continuïtat de la circulació rodada en places, així com als trams 

entremitjos que es defineixin i potenciació de la reducció de velocitat amb el disseny (ziga-
zagues, etc). 

 Es manté la mobilitat essencial (serveis, mercaderies, bombers...).     
 La càrrega i descarrega s’efectuarà als troncs dels carrers amb control horari. Es descarta la 

càrrega i descàrrega a les cruïlles i a les places.  
 Les bicicletes i els VMP poden circular en tots dos sentits, respectant sempre els vianants.  

 

 
 

 

Estratègies 
 

Analitzant l’esquema actual de mobilitat, s’observa que respon a les següents premisses:  

 El trànsit rodat (en groc) circula pel centre de les vies i no modifica la seva trajectòria en les 
cruïlles. 

 La circulació de vianants (en verd i discontínua) es realitza pels laterals de les vies (en les 
voreres, a tocar de les façanes) i ressegueix l’alineació de l’edificació tot reproduint els icònics 
xamfrans.  

 

 

Diagrama de mobilitat existent  

 

Per tal de fomentar la lliure circulació dels vianants pel centre de la via i evitar les interferències 
entre els diferents modes de mobilitat en les cruïlles, es proposa intercanviar l’esquema funcional 
actual. Així doncs, el vianant podrà tenir la continuïtat central garantida en els encreuaments amb les 
altres vies mentre que el vehicle es desviarà paralꞏlelament als xamfrans, per tal de poder continuar per 
l’Eix Verd o incorporar-se a les altres vies perpendiculars.  
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Diagrama de mobilitat als Eixos Verds 

 

A més d’introduir un nou pas de vianants central al llarg de l’Eix Verd, es proposa conservar els altres 
dos passos de vianants existents amb la finalitat d’escurçar i optimitzar els recorreguts a peu i 
garantir l’accessibilitat universal.  

 

En funció del tipus de via amb el que s’encreua l’Eix Verd, l’estratègia de continuïtat pel vianant variarà:  

 Eix Verd – Via Bàsica i local: Es manté la vorera i calçada de la via bàsica. No hi ha continuïtat 
de la plataforma única en l’Eix Verd.  

 Es permetrà la continuïtat dels serveis al llarg de l’Eix. 
 
 

 
 

 

Diagrama de possible mobilitat al tram i cruïlla dels Eixos Verds 
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6.2. INFRAESTRUCTURES EXISTENTS I NOVES 
 
Introducció 
 
Les xarxes de distribució subterrània d'energia i serveis públics, amb els seus elements de 
transformació, seccionament, registre, etc. i les seves escomeses o elements terminals, han de ser 
contemplades sota un protagonisme, en general, “passiu” pels seus propis fins específics i els 
condicionants i servituds de tot tipus, que d'ells es deriven, fins i tot per l'abast del projecte. 
Les xarxes a tenir en compte, existents en major o menor grau, en l'àmbit dels Eixos Verds són: 
 
Xarxes d'Electricitat (Companyia: ENDESA, principalment) 

 Transport: Alta i Mitja Tensió (45 kV, 25 kV i 10 kV). 
 Distribució a Usuaris: Baixa Tensió (400/230 V, en general i 230/127 V, obsoleta). 
 Cablejats de Control de la Companyia Distribuïdora (paralꞏlels als d'AT, MT i BT). 

 
Xarxes de Telecomunicacions (Companyia: TELEFÓNICA i altres Operadors Autoritzats) 

 Distribucions per a Comunicacions de Veu/Dades, principalment. 
 Connexions a usuaris. 
 Distribucions generals de Telecomunicació i les seves càmeres de registre. 

 
Xarxa d'Aigua Potable (Societat General d'Aigües de Barcelona, AGBAR) 

 Distribució d'Aigua sota criteris de cabal i pressió establerts segons Normativa. 
 Connexions a Usuaris. 

 
Xarxa de Gas Natural (Companyia: Gas Natural Fenosa, Naturgy) 

 Distribució de Gas a baixa pressió establerta segons Normativa. 
 Connexions per a Usuaris en baixa pressió. 
 Distribució de Gas a Mitja Pressió establerta segons Normativa i les seves càmeres de 

regulació. 
 

Xarxes Municipals (Ajuntament de Barcelona) 
 Xarxa de clavegueram públic, unitària per a fecals i pluvials amb colꞏlectors principals tipus 

ovoide, entroncaments, embornals, registres, etc. 
 Boques de Reg, en general alimentades des de la xarxa d'aigua. 
 Aprofitament o regulacions del nivell freàtic, dipòsits, etc. 
 Instalꞏlacions per a senyalització de trànsit amb els seus semàfors i complements, sistemes 

d'alimentació i control. 
 Instalꞏlacions d'Enllumenat Públic en general amb bàculs i lluminàries “solució Eixample” i la 

seva xarxa elèctrica, quadres especials, etc. 
 

 
 
 
 
 

Infraestructures Existents 
 
Les infraestructures esmentades han de ser contemplades i a les seves fases prèvies sota la 
perspectiva assenyalada, aplicant criteris i directrius operatives adequades a la importància del cas, per 
aconseguir: 

 Reconèixer i identificar els seus traçats i característiques generals i per sectors, per confirmar la 
validesa i límits de les actuacions superficials (paviments, plantacions, SUDS, etc.).  

Per a aquest apartat s'utilitzarà la documentació en fase d'execució per part dels Serveis Municipals de 
l'Ajuntament amb els aclariments pertinents. 

 Conèixer de forma suficient el nivell de classificació i importància de cada xarxa, segons sectors 
amb els seus abasts i precaucions essencials (p. ex: Anell de Mitja Tensió Elèctric de 25 kV, 
mallats de les xarxes d'aigua i gas, circuits d'ilꞏluminació,...).  

Per a aquest apartat es solꞏlicitarà informació adequada a les Companyies Distribuïdores i, si escau, als 
diferents Serveis o Companyies Municipals. 

 Identificar i classificar per trams o sectors les diferents xarxes en funció de: 
‐ El seu grau d'antiguitat, obsolescència o deteriorament. 
‐ El seu grau de saturació, insuficiència, avaries, etc. 
‐ Les actualitzacions realitzades i posades a el dia. 

Per a aquest apartat es continuarà solꞏlicitant informació com a l'anterior cas. 
 Les Companyies Distribuïdores d'energia i serveis han de ser informades amb el detall suficient 

de la importància que, per a Barcelona, tenen les intervencions que es projectin per l'Eixample. 
 
És de vital importància disposar de la informació dels seus plans a curt i mig termini per modernitzar les 
seves xarxes dins de l'àmbit dels Eixos Verds, resoldre les seves insuficiències, retirar trams obsolets, 
etc. Tot això amb l'objectiu de que poguessin acomodar les seves previsions, terminis i inversions, en la 
major mesura possible, als propis objectius del Projecte dels Eixos Verds. 
 
Objectius en les Infraestructures Noves 
 
Les Infraestructures o Instalꞏlacions de nova execució previstes en l'abast dels Eixos Verds són les 
següents: 

 Xarxa de distribució d'aigua obtinguda dels nivells freàtics per la seva acumulació i usos de 
reg, coherents amb la magnitud i distribució lineal dels enjardinaments i plantacions previstes, 
coordinada amb els criteris i solucions de SUDS. 

Pot plantejar-se un aprofitament per a extinció d'incendi, en alguns casos, si es dimensionen dipòsits 
amb aquesta finalitat. 
 

 Recollides d'Aigües Pluvials 
‐ Conseqüentment amb la implantació de SUDS i possibles sobreeixidors dels mateixos, 

podran reubicar-se les posicions d'embornals del clavegueram. 
‐ Descàrrega del clavegueram actual i recàrrega de l'aqüífer prèvia descontaminació de 

l'aigua de pluja passant pels SUDS esmentats. 
‐ No es recollirà l'aigua de pluja de les cobertes dels edificis privats, sí en canvi es planteja 

recollir la corresponent als edificis de propietat municipal. 
‐ No es realitzarà una xarxa separativa d'aigües fecals i pluvials. 
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Aquests conceptes s'integren dins de la visió global del “Cicle de l'Aigua” i es desenvoluparan satisfent 
els criteris de la Societat Municipal BCASA. 

 
 Enllumenat Públic 

 
El nou model viari que deriva del concepte d’Eixos Verds i, en concret, la proposta guanyadora del 
concurs amb el lema “Caminar des del centre” dona preponderància al vianant, i en conseqüència, 
requerirà de solucions luminotècniques coherents amb el mateix.  
 
Els criteris fonamentals a tenir en compte per a definir les solucions luminotècniques són: 
 
 

‐ Preponderància del vianant envers el vehicle rodat. 
‐ Arbrat i vegetació més densa, distribuïda de forma ordenadament asimètrica. 
‐ Franges de vorera, plantacions, trànsit rodat mínim i essencial, sota l’ordenament esmentat. 
 

L’ambient, el contrast de luminàncies i els nivells a aconseguir, seran adequats i coherents amb 
aquests criteris de disseny. La solució plantejada, potenciarà el nou ambient per a vianants, les seves 
plantacions i enjardinaments i el recolliment de la calçada. 
 
S’analitzaran diverses opcions amb la seva fotometria, potències, fonts lluminoses d'alt rendiment, 
materials i acabats, desenvolupant els respectius estudis luminotècnics que, en qualsevol cas, 
satisfaran els nivells d’ilꞏluminació de seguretat establerts.  
Aquest model de solució haurà de tenir certa flexibilitat (interdistàncies, altures, etc.) per acomodar-se a 
les diferents situacions que es presentin, resolent obstacles, complint criteris de mobilitat i seguretat 
(Bombers) així com de manteniment derivat del seu ús. 
Si és el cas, altres alternatives luminotècniques s’analitzaran amb criteris comparatius. 

 
 Generació Fotovoltaica 

 
Els Eixos Verds inclouen un plantejament de sostenibilitat mediambiental, amb aprofitament d'energia 
renovable, mitjançant captadors solars fotovoltaics, on el seu objectiu ideal seria captar i acumular 
durant el dia i consumir durant la nit l'energia demandada pel sistema d'ilꞏluminació, la qual seria 
injectada a la seva corresponent xarxa de distribució a través dels seus quadres propis convenientment 
adaptats. 
 
Els elements captadors podran ser: 

‐ Camp(s) captador(s) constituït(s) per panells solars fotovoltaics situats en espais públics 
(parcs, edificis municipals o similars). 

‐ Bàculs especials o “Tòtems”, amb panells i geometria proporcionada als seus 
emplaçaments. 
 

Es tindran presents altres possibles utilitats per a la integració en aquest sistema, com per exemple: 
senyalitzacions viàries, semàfors, aplicacions “Smart city”, xarxes sense fils de telecomunicacions 
públiques,... obrint línies d'anàlisi per a aquesta casuística. 
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6.3. MATERIALITAT 
 

‐ Panot: Reinterpretació del paviment existent en voreres a l’Eixample 
 
 

 
Detall constructiu _Panot 4cm (per vianants)  - 7cm (per trànsit rodat) 

 

            
 
 
 

‐ Pedra granítica: En diversos formats (gruixos orientatius) 
 
 

 
Detall constructiu _Pedra natural  4cm per vianants)  - 7cm (per trànsit rodat) mides orientatives 
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6.4. CRITERIS MINIMS DE GENERACIÓ D’ENERGIA 
 

La generació de l’energia dependrà dels consums que es vulguin satisfer, per tenir com a referència el 
model d’autoconsum equilibrat (balanç nul generació vs consum). 

Llistat de receptors o consumidors d’energia 

Estudi tipus d’un tram d’un Eix Verd entre cruïlles (L = ±85 m): 

‐ Enllumenat: PENLLUMENAT 
La potència màxima de disseny de la instalꞏlació per garantir la ilꞏluminació coherent amb els 
criteris establerts amb el concepte d’Eix Verd i que compleix la normativa i reglamentació 
municipal pròpia de l’Ajuntament de Barcelona per un tram de carrer “tipus” de l’Eixample de 
Barcelona s’estableix en ±1 kW. 
 
 

‐ Resta d’elements receptors situats a l’Eix: PRECEPTORS  
S’analitzaran les instalꞏlacions dels elements receptors d’energia elèctrica com semàfors, senyals 
de circulació, xarxa de petits sensors de l’Ajuntament (“IoT: Internet of Things”) o xarxes “wifi” 
públiques, complementàriament amb l’anterior. 
 
 

A partir de la suma d’aquestes potències (PENLLUMENAT + PRECEPTORS) es calcularà la potència 
base, a partir de la qual es podrà estimar una generació mínima (PGENERACIÓ), establerta en ≥ 80% 
de la potència consumida. No obstant això, es plantejarà l’objectiu de balanç nul d’energia (generació = 
consum). 

Per tant, l’estratègia de captació solar es plantejarà per satisfer els criteris esmentats. 

Serà part de cada equip projectista garantir la consecució dels objectius mínims d’energia i d’aquesta 
forma confirmar, segons cada solució particular aplicada a un Eix Horitzontal o Vertical, el compliment 
d’aquest requisit indispensable d’autosuficiència energètica.  

 

Superfície requerida 

La superfície mínima que s’implantarà segons cada solució particular, haurà d’obeir el compliment d’allò 
esmentat a l’apartat anterior, i com a mínim, garantir el 80% la potència demandada pels diferents equips 
consumidors de cada Eix Verd (ja sigui horitzontal o vertical). 

Per tant, serà necessari avaluar per trams les potències consumides i arran d’aquests càlculs previs 
estudiar la ubicació pertinent de les superfícies captadores d’energia solar. 

  



 

 Model Nous Eixos Verds                                                                                                                    63          B67 Palomeras Arquitectes + Cierto Estudio 

6.5. ESTUDI LUMÍNIC 
 

Atenent als criteris plantejats als Eixos Verds, es planteja, inicialment, una solució que contempla: 

 

- Àrea amb ampliació de línies d’arbrat: 

o 1a alineació: bàculs amb lluminària única 

 Interdistància entre lluminàries: ± 20 m. 

 Distància a façana: ± 4 m. 

 
o 2a alineació: bàculs amb lluminàries dobles a 180º a cadascun, formant rengles de 

manera que les posicions de la fila inferior corresponguin als punts mitjans de la fila 
superior (bàculs a portell amb la 1a alineació). 

 Interdistància entre lluminàries: ± 20 m. 

 Distància entre alineacions: ± 4 m. 

 
- Àrea amb línia única d’arbrat: 

o 3a alineació: bàculs amb lluminàries dobles a 180º a cadascun, formant rengles de 
manera que les posicions de la fila inferior corresponguin als punts mitjans de la fila 
superior (bàculs a portell amb la 2a alineació). 

 Interdistància entre lluminàries: ± 20 m. 

 Distància a façana: ± 4 m. 

 
 
Resultats mínims a satisfer per la proposta d’implantació de la instalꞏlació d’ilꞏluminació: 
 

- Ilꞏluminància mitja: ± 30 lux. Nivell mig d’Uniformitat: ± 40%. 

- Alçada mínima dels bàculs: 4 metres. Interdistàncies establertes: ± 20 metres. 

- Luminància amb flux per sota dels 90º. 

- Potència de cada punt de llum ≥ 25 W. Tecnologia: LED. 

- Rati energètic: ± 133 lm/W. 

- Potència total (tram carrer “tipus” de l’Eixample) ≥ 700 W. 

Atenent als criteris establerts, es presenta la següent proposta d’implantació per a una zona parcial 
d’estudi, de la qual s’extrapolaran els resultats obtinguts per a la resta del tram de carrer “tipus”: 

 
 

         
 

Distribució de les lluminàries a un tram de L=85m del nou model d’Eix Verd de l’Eixample. 

 

 

 
Resultats de l’Anàlisi Luminotècnic aplicat a un tram de L=85m del nou model d’Eix Verd de l’Eixample. 

 

  

 

20 m 

4 m 

8 m 

16 m 

 

UNIFORMITAT ILꞏUMINÀNCI
A MITJA 

NIVELL D’ILꞏLUMINACIÓ [LUX] 
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6.6. CARTA D’ARBRAT 
 

Per a la selecció i ubicació de les espècies, es tindrà en compte: 

‐ Volum sòl útil de l’arbre  
‐ Assolellament i projecció d’ombra 
‐ Tria de l’espècie idònia per l’espai de plantació i el seu vol lliure 
‐ Diversificació d’espècies garantint la qualitat a tots els nivells de vegetació 

 

Llistat arbrat orientatiu per espècies predominants als Eixos Verds: 

 

Nom de l'espècie Mida/Port  Tipus (P/C) 
Acer campestre M / Esfèric Caduc 
Acer × freemani  M / Esfèric irregular Caduc 
Acer monspessulanum M / Esfèric Caduc 
Bauhinia purpurea  M / Ovoidal irregular Caduc 
Brachychiton acerifolius M / Semi ovoidal Caduc / Semi-perenne 
Catalpa bignonioides G / Esfèric irregular Caduc 
Cercis siliquastrum M / Irregular Caduc 
Erythrina crista-galli M / Aparasolat Caduc / Semi-perenne 
Gleditsia Triacanthos Inermis G / Ovoidal irregular Caduc 
Jacaranda mimosifolia G / Irregular Caduc 
Melia azedarach  M / Esfèric Caduc 
Paulownia tomentosa G /Irregular Caduc 
Phytolacca dioica G / Aparasolat Perenne 
Pistacia chinensis     M / Esfèric Caduc 
Prunus avium M / Ovoidal Caduc 
Prunus cerasifera pissardii M / Ovoidal Caduc 
Prunus domestica M / Esfèric Caduc 
Prunus dulcis M / Esfèric Caduc 
Prunus serrulata M / Esfèric Caduc 
Prunus serrulata kanzan M / Esfèric Caduc 
Pyrus calleryana 'Chanticleer'  P / Ovoidal Caduc 
Senna spectabilis     P / Estès Caduc / Semi-perenne 
Tipuana tipu G/ Esfèric Caduc 

 

 

 

 

Port Petit i Mitjà – (eix i/o puntualment cruilla) 

Malus ’Van Eseltine', P/Ventall, SOL - SEMI OMBRA, Malus floribunda, P/ Esfèrica, SEMI OMBRA 

   

  

Malus 'Evereste', M/ Esfèrica, SEMI OMBRA, Malus × zumi 'Golden Hornet', M/Ovoïdal, SEMI OMBRA 
Malus × moerlandsii 'Liset', P/ Esfèrica, SEMI OMBRA, Malus × purpurea, P/Esfèrica, SEMI OMBRA 
Malus domestica, M/Esfèrica, SEMI OMBRA 
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Pyrus calleryana 'Chanticleer' P, perera de flor, floració blanca / SOL - SEMIOMBRA 

   

Pyrus salicifolia 'Pendula', P/ Esfèrica / SOL 

   

Pyrus calleryana 'Bradford' M/ Esfèrica exposició sol , Pyrus calleryana 'Chanticleer' M/ Ovoïdal exposició sol , Pyrus 
calleryana 'Redspire' M/ Cònica exposició sol – semi ombra, Pyrus calleryana 'Aristocrat' G/ Cònica exposició sol 

      

 

 

Pyrus communis 'Beech Hill', M/ Cònica , exposició sol 

     

 
Pyrus calleryana 'Chanticleer' P, perera de flor, floració blanca / SOL - SEMIOMBRA 

   

 

Prunus avium,  M, cirerer, interessant per la floració blanca i fruits comestibles / SOL - SEMIOMBRA 
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Prunus domestica, M, pruner, interessant per la floració blanca i fruits comestibles / SOL - SEMIOMBRA 

    

Prunus serrulata  i Prunus serrulata kanzan M, interessant floració rosa abundant/ SOL – SEMIOMBRA 

    

Prunus cerasifera pissardii, M, interessant per la coloració de la fulla i per la floració rosada. Color tot l’any / SOL – 
SEMIOMBRA 

   

 

 

 

 

 

 

 

Prunus dulcis M, ametller, interessant per la copa baixa, floració blanca i fruits comestibles / SOL  

     

Acer monspessulanum M, auró negre, coloració  de tador, sàmares / SOL  

  

Acer campestre M, auró blanc, fruit interessant doble sàmara / SOL - SEMIOMBRA 
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Acer × freemani M, fulles vermell intens a la tardor  / SOL - SEMIOMBRA 

   

 

Cercis siliquastrum M, floració sense fulles abundant i rosa / SOL 

   

Port mitjà i gran – (cruïlla i/o puntualment eix) 

Melia azedarach M, fulla composta, fruits rodons que forme estructures interessants / SOL  
Melia azedarach 'Umbraculifera', M/ Esfèrica 
 

   

 
 

Tipuana tipu G, floració taronja, fulla composta, sàmara / SOL  

   

 
 

Jacaranda mimosifolia G, floració morada, fulla composta/ SOL 

     

  
 

 

Catalpa bignonioides G, fulla gran, baines penjants / SOL 
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Paulownia tomentosa G, fulla molt gran i vellutada, gran absorció CO2, floració abundant rosa/lila / SOL 

    

 

Gleditsia Triacanthos Inermis G, acàcia negra, garrofer de mel, beina de polpa dolça que recorda a la mel / SOL

   

 

Erythrina crista-galli M, arbre coral, accents vermells, flors vermelles de cinc pètals / SOL 

  

 

 

Brachychiton acerifolius M, arbre de foc, floració vermella molt vistosa, accents vermells / SOL 

  

 

Phytolacca dioica  G, Arbol perennifoli que pot aconseguir fins a 15 m d'altura, que presenta ramificacions des del sòl i una 
arrel fortament eixamplada en la seva base / SOL 

   

 

 

Bauhinia purpurea, M Pot aconseguir fins a 9 o més metres d'altura, però generalment és més petit de 3 o 4 m / SOL 
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Pistacia chinensis, M, intessant coloració de la fulla, pot suportar sols de baixa qualitat. / SOL - SEMIOBRA 

   

 

Senna spectabilis, M de creixement ràpid i copa frondosa, floració groga. SOL 

   

 

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon, G port piramidal / SOL SEMI-OMBRA 

 

 

 

 

 

 

Zelkova serrata, G port ventall / SOL SEMI-OMBRA 

  
 

Zelkova serrata 'Flekova' GREEN VASE®, G port ventall / SOL SEMI-OMBRA 

   

 

Fraxinus pennsylvanica, G/ Ovoïdal, creixement ràpid / SOL 
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Styphnolobium japonicum (sin. Sophora japónica) M/irregular o Ovoïdal, Caduc , fulla composta / SOL SEMI-OMBRA 

        

    

 

Handroanthus chrysotrichus, syn. Tabebuia chrysotricha M / SOL SEMI-OMBRA, interessant per la seva floració groga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Model Nous Eixos Verds                                                                                                                    71          B67 Palomeras Arquitectes + Cierto Estudio 

Llistat arbrat, arbustives i vivaç complementari (Parcs i jardins): 
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6.7. REFERENCIES DE MOBILIARI 
 

A continuació es mostren algunes imatges de referencies de mobiliari mòbil. 

 

Imatge d’André Kertesz “Chairs of Paris” 1927/1980. 

 

Cadires a la Rambla de Barcelona  

 

 

 

 

 

 

Times Square (Nova York), prova pilot de canvi d’ús temporal, 2009 

     

Cadires plegables a l’Explanada de Alicante, 2019 
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6.8. ANNEX COMPLEMENTARI CICLE DE L’AIGUA (BCASA) 
 
1. ÀMBIT SUPERILLA 
 
 

 
 
 
2. RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS (RHA)  
 
El Pla Tècnic per l’Aprofitament del Recursos Hídrics Alternatius de Barcelona de l’any 2020 
(PLARHAB’20) té com un dels seus principals objectius substituir l’ús de l’aigua potable per altres 
recursos hídrics alternatius en aquells usos que no requereixen la qualitat de l’aigua de boca, fent un ús 
sostenible i sostingut de l’aigua. El PLARHAB descriu les següents línies d’acció, de les quals 3 son 
aplicables al projecte d’eixos verds:  
1. Aprofitament d’aigua freàtica  
2. Aprofitament de les aigües pluvials de coberta � Aplica la seva desviació cap a SUDS només en el 
cas d’edificis públics  
3. Tractament de les aigües pluvials de l’espai públic mitjançant SUDS  
 
El PLARHAB’20 es pot consultar en el següent enllaç: http://hdl.handle.net/11703/121227 
 
 

 
 
2.1. Xarxa municipal d’aigua freàtica (XAF)  
 
L’abastament amb aigua freàtica de les noves zones verdes a regar ha de seguir els criteris indicats al 
Protocol de tramitació de projectes i els seus annexos.  
El Pla de recursos hídrics alternatius de Barcelona recull l’opció de fer arribar la xarxa d’aigua freàtica 
(existent o planificada) a parcs existents a la ciutat. Una de les condicions necessàries que s’ha 
considerat és que el consum d’aigua previst per l’espai a regar sigui de, com a mínim, 1.000 m3 l’any. 
Els parcs amb un consum d’aigua inferior a aquest valor no s’han tingut en compte. De la mateixa 
manera, es proposa establir aquest requisit en els parcs que recull el projecte de “21 Eixos Verds”.  
En aquest cas, no només es tracta de regar un parc que disposa de xarxa de freàtic pròxima (ja sigui 
existent o planificada) sinó de fer un nou sistema, que requereix la construcció d’un nou pou per 
obtenció de recurs, d’una cambra per instalꞏlar les bombes, i d’un dipòsit que permeti regular el recurs 
en funció de la demanda. És per això que la condició necessària en aquest cas és que la demanda del 
sistema sigui, com a mínim, de 1000 m3 per al reg d’un parc i de 8.000 m3 per a la instalꞏlació d’un nou 
hidrant. El cost de la inversió s’ha estudiat tenint en compte aquesta premissa de consum mínim.  
 
2.1.1. Xarxa d’aigua freàtica existent i planificada  
 
Els subministraments existents en l’àmbit són:  
- Sistema Joan Miró  
- Sistema d’Urgell  
- Sistema Escola Industrial  
- Torre de les Aigües  
- Sistema Pg. St. Joan – Avinguda Diagonal  
- Plaça de les Glòries  
 
Per aquesta primera fase, es proposa fer un ramal (línia taronja en el plànol següent) per carrer Consell 
de Cent des del sistema de Passeig Sant Joan fins a almenys Rambla Catalunya. En un futur, quan es 
faci l’eix verd de Rambla Catalunya, aquesta zona es podria tancar connectant-lo amb la xarxa de 
Plaça Catalunya. 
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Pel que fa a la xarxa planificada, es preveu fer un nou sistema des de l’Avinguda Diagonal fins a 
Francesc Macià, en el límit nord de l’Eixample. Es poden mallar els eixos que es trobin a prop de 
l’avinguda Diagonal per tal que, en un futur, s’abasteixin d’aquest sistema.  
 
2.1.1. Xarxa d’aigua freàtica de nova creació  
 
En el present apartat s’analitza la viabilitat de fer un nou sistema de freàtic (no previst en el PLARHAB), 
vinculat a una nova font d’obtenció de recurs. S’estima el cost d’inversió del nou sistema i s’estimen els 
costos de gestió de la nova infraestructura. En l’avaluació de la viabilitat caldrà tenir en compte el cost 
de la pèrdua de la vegetació per manca de reg en cas de sequera.  
Per a fer un nou sistema, cal coordinar amb la Direcció de serveis de neteja si interessa tenir un hidrant 
en aquests eixos. D’aquesta manera el nou sistema constaria d’un nou hidrant més el reg de 1000 m3 
de la plaça, és a dir, un consum anual de 9000 m3 aproximadament. Cal tenir en compte que l’objectiu 
del projecte és pacificar el trànsit i, per tant, s’ha d’avaluar en detall les zones de pas i la ubicació de 
l’hidrant per a que els camions de neteja puguin carregar en l’hidrant minimitzant les afectacions als 
ciutadans.  
 
2.2. Aprofitament de les aigües pluvials de coberta mitjançant SUDS en edificis públics 
 
Seguint les indicacions de la Guia tècnica per al disseny de SUDS, pàgina 35, l’aigua d’escorrentiu que 
arriba a les SUDS pot arribar des de les cobertes i terrasses d’edificis públics. No es permet la derivació 
de les aigües de coberta d’edificis privats per evitar el possible mal ús de les cobertes o connexions 
incorrectes als baixants del edificis que podrien contaminar els SUDS.  
 
2.3. Tractament de les aigües de pluja mitjançant SUDS  
 
En general, s’han de seguir les indicacions de la Guia tècnica per al disseny de SUDS. 
 
 2.3.1. Criteris generals de disseny dels SUDS 
 

Els SUDS s’han de dissenyar per a què siguin capaços de gestionar el 80% dels episodis de pluja d’un 
any mig (V80). El valor de precipitació de disseny s’obté a partir de la sèrie de dades pluviomètriques 
corresponents a l’any mig de pluja dels darrers 20 anys (2009), en el qual el percentil 80 correspon a 
una pluja de 15 mm. Per tant, els SUDS s’han de dimensionar per a què siguin capaços de gestionar el 
volum d’aigua de pluja generat a la seva conca vessant per a una pluja de fins a 15 mm de precipitació. 
En episodis majors, els SUDS gestionaran els primers 15 mm de pluja, i la resta d’escorrentiu generat 
es captarà pels embornals o sobreeixidors.    
 

 
Sèrie pluviomètrica de l’any 2009 i llindar de P≤15 mm. 
 

2.3.2. Aspectes a considerar en la implantació de SUDS. 
 
Per a la implantació de SUDS a l’espai públic cal tenir en compte diferents factors que influiran 

en el seu funcionament i en la seva integració en l’espai públic. En aquest sentit, es considera 
apropiada la implantació de SUDS en cas que es compleixin el següents requisits:   

 
- Els vials han de tenir un ample superior a 9 m i un pendent inferior al 6%.  
- La permeabilitat del terreny ha de ser moderada a alta, per afavorir la infiltració. No es 

recomana en zones amb sòls no permeables o amb presència de roca, ja que l’acumulació 
d’aigua al subsòl podria danyar infraestructures properes.  

- La fondària del nivell freàtic ha de ser superior a 1,5 m respecte la cota de fons dels SUDS. Per 
reduir el risc de possibles afeccions a fonamentacions d’edificis i soterranis, no s’aconsella 
realitzar noves infiltracions en les zones on el nivell freàtic és molt superficial.  

- El subsòl ha d’estar lliure de contaminants (o sense constància de la seva existència). No es 
considera adient la implantació de SUDS en terrenys on pugui haver sòls contaminats.  

- S’ha de respectar una distància mínima de separació en planta recomanada entre els SUDS i 
les edificacions properes.  

- La densitat dels serveis soterrats ha de ser moderada a baixa (corresponent a la distribució de 
serveis d’àmbit local). En casos en què hi hagi elevada presència de serveis soterrats, o grans 
canonades de distribució, no es recomana l’acumulació o emmagatzematge d’aigua en el 
subsòl.  

- No es recomana implantar SUDS en la proximitat de grans infraestructures subterrànies (túnels 
de tren, metro, galeries de serveis) o àrees d’interès arqueològic.  
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- Les zones d’esbarjo de gossos no es poden drenar mitjançant SUDS per infiltració, ja que són 
zones on es poden acumular contaminants orgànics que podrien contaminar el subsòl.  

- Caldria afegir que independentment de la tipologia de SUD que s’instalꞏli és necessari conèixer 
la qualitat de l’aigua abans i després de passar pels SUDS. En un nombre representatiu dels 
casos en el que la funció dels SUDS impliqui la infiltració en el terreny, en menor o major 
mesura, seria convenient requerir com a mínim 2 punts de mostreig, un per poder analitzar 
l’aigua captada pels SUDS i un altre per poder analitzar un cop hagi passat pel dispositiu 
instalꞏlat. Aquest requeriment ha de formar part de la fase de disseny dels SUDS ja que a 
posteriori pot resultar molt dificultós la seva instalꞏlació. A més de requerir-ho a la fase de 
disseny hauria d’incloure un pla de manteniment, ja que després de cada recollida i/o cada certs 
temps s’hauria de netejar. 

 
2.3.3. Selecció de tipologies de SUDS aplicables 
 
A continuació es llisten les tipologies de SUDS aplicables a la ciutat de Barcelona, que es 

classifiquen segons la seva funció principal: 
 

- Dispositius d’infiltració: 
o rases, pous i dipòsits d’infiltració (I-RAS, I-POU, I-DIP) 
o parterres inundables (I-PAR) 
o paviments permeables (I-PAV) 
o escossells d’infiltració (I-ESC) 

 
- Dispositius de filtració: 

o rases drenants (F-RAS) 
o franges vegetades (F-FRA) 
o cobertes verdes (F-COB). 

 
- Dispositius de detenció: 

o dipòsits de detenció (D-DIP) 
o parterres inundables (D-PAR) 

 
- Dispositius d’emmagatzematge o retenció: 

o aljubs (R-ALJ) 
 

- Dispositius de tractament: 
o Cunetes vegetades (T-CUN) 
o Franges de bioretenció (T-BIO) 
o Estanys i aiguamolls (T-EST) 

 
D’aquestes, les que es solen utilitzar més sovint en l’àmbit urbà són: 
 

- Els parterres inundables. S’utilitzen preferentment per a gestionar l’aigua de pluja de voreres i 
zones de vianants.   

- Els paviments permeables. Es solen implantar en places, carrils d’estacionament, en general en 
zones lliures de pas de vehicles pesants.  

- Les franges de biorretenció. S’utilitzen preferentment per gestionar l’aigua de pluja de calçades, 
per la seva major capacitat de retenció de contaminants. 

La superfície d’ocupació de l’espai públic en cada cas variarà en funció del tipus de gestió que es vulgui 
realitzar (gestió de voreres o gestió de voreres i calçades), de la superfície de la conca vessant i del 
rendiment del SUDS dissenyat (permeabilitat, capacitat d’emmagatzematge,...). 
 
 
 
 

2.3.4. Estimació de l’ocupació de l’espai públic per a un carrer tipus mig 
 
L’estimació de l’ocupació dels SUDS es realitza aplicant la metodologia establerta al manual de SUDS. 
A tall d’exemple, i per a tres de les tipologies de SUDS més utilitzades a la ciutat actualment, adjuntem 
el seu predimensionament, a partir del qual s’obtenen els percentatges d’ocupació del sòl en cada cas. 
 

- Condicions de partida: 
o Superfície de voreres i calçades repartides al 50%. 
o Pendent del carrer: 1% 
o Coeficient d’impermeabilitat: 0,95 per voreres i calçada i 0,30 per a zones verdes. 
o Fondària mitja del dispositiu fins a la capa de vegetació: 20 cm (a partir del qual es 

calcula el volum d’emmagatzematge). Es considera SUDS saturada al 100% (les capes 
drenants no tenen capacitat d’emmagatzematge). Coeficient d’ocupació de la vegetació 
en el SUDS: 15% 

o Capa drenant paviment permeable: 30 cm fondària, àrea de forats 30%. 
 
Aplicant aquests valors definits, s’obté una estimació del % d’ocupació de la superfície a drenar per a 
les tipologies de SUDS més emprades en la zona urbana, en els dos tipus de gestió de l’espai públic 
considerat: 
 

TIPOLOGIA DE SUDS % ocupació 

Parterre inundable 8% 

Franja de bioretenció 8% 

Paviment permeable 16% 
 
 

2.3.5. Anàlisi de SUDS al PDISBA 
 

A grans trets, al Pla de recursos hídrics alternatius (PLARHAB) i al Pla director integral de sanejament 
(PDISBA), es van considerar factibles per a la implantació de SUDS tipus rases drenants el carrers amb 
amplada major a 9 m i pendent inferior a 6%, classificats de la següent manera: 
 
- Tipus 1.1: Carrers entre 9 i 15 m d’amplada i pendent entre 0 i 2,5% 
- Tipus 1.2: Carrers entre 9 i 15 m d’amplada i pendent entre 2,5 i 6% 
- Tipus 2-3: Carrers entre 15 i 40 m d’amplada i pendent entre 0 i 2,5% 
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- Tipus 4: Carrers entre 15 i 40 m d’amplada i pendent entre 2,5 i 6% 
- Tipus 5: Carrers de més de 40 m d’amplada i pendent entre 0 i 2,5% 
 
Segons aquestes premisses, als eixos verds i places previstes es podrien instalꞏlar majoritàriament 
SUDS del tipus 2-3. Addicionalment, s’han de considerar les zones que podrien tenir una hidrogeologia 
favorable, el que s’ha de verificar a escala més local.  
El PDISBA’20 es pot consultar en el següent enllaç: http://hdl.handle.net/11703/119275  
S’annexen les fitxes descriptives de SUDS a l’àmbit motiu d’estudi elaborades en el marc del PDISBA. 
 
 
 
 
 
3. XARXA DE CLAVEGUERAM 
 

3.1. Obra nova i rehabilitació de la xarxa de sanejament 
 

El Pla director integral de sanejament de Barcelona, PDISBA’20, descriu les actuacions planificades 
d’ampliació i rehabilitació de la xarxa de clavegueram.  
 
El PDISBA’20 es pot consultar en el següent enllaç: http://hdl.handle.net/11703/119275  
 

3.2. Disseny 
 
En general, s’han de seguir les indicacions de la Guia de criteris tècnics de clavegueram, i en concret 
caldrà tenir en compte els següents requisits donada l’especificitat de la plataforma única. 
 

3.2.1. Criteris de perillositat per vianants exposats a fenòmens d’inundacions 
 
El redactor del projecte haurà de justificar, a través d’un estudi hidràulic de superfície, que no 

s’empitjorin les condicions de seguretat per a la mobilitat a peu de les persones, atenent als criteris de 
pluja de disseny, perillositat i vulnerabilitat que apliquen a la ciutat de Barcelona. Aquests criteris estan 
recollits en el document de diagnosi del Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA 
2019), a través de hietograma de pluja de disseny amb canvi climàtic, les taules indicatives dels calats i 
les velocitats màximes admesos per garantir la seguretat de les persones, i els mapes de perillositat i 
vulnerabilitat generats per mesurar els impactes de les inundacions.   

El redactor haurà de justificar que el nou disseny no incrementa el risc d’inundació i que per tant 
no impacta negativament sobre les activitats comercials, els bens i les propietats públiques i privades. 
En qualsevol cas, el redactor haurà de prestar especial atenció al disseny del drenatge i la vulnerabilitat 
de l’espai, i preveure el conjunt d’accions compensatòries i correctives per tal d’evitar situacions de risc 
en cas de pluja intensa.  

El calat màxim admès depèn de dos factors: de la resistència del vianant a la vinguda de l’aigua, 
que augmenta la seva velocitat amb el pendent del carrer, i del confort i la seguretat del vianant davant 
l’episodi de pluja. Considerant el segon criteri, que és el més restrictiu, el calat màxim establert a les 
zones de places i plataformes úniques serà de 2 cm. En zones on existeixi una segregació de la 
calçada (vorera elevada), el calat màxim serà de 7 cm. 

 
3.2.2. Criteris particulars en el disseny de les captacions (embornals i reixes) 
 
En general, en carrers amb plataforma única es recomana la colꞏlocació d’un sol aiguafons 

centrat, que amb el pendent transversal cap a l’aiguafons, allunyi l’aigua de les façanes. Per a carrers 
amples, es recomana una secció amb doble aiguafons, ja que l’ample del carrer i la limitació del calat a 
2 cm provoquen la colꞏlocació de molts elements de captació a la línia de l’aiguafons, sobre tot quan 
tenen molt poc pendent longitudinal. 

 

 
Secció de carrer estret amb plataforma única i un sol aiguafons. 

C. Major de Sarrià i c. Reina Amàlia enfront de la pl. Folch i Torres. 
 

 
Secció de carrer ample amb plataforma única i un sol aiguafons. S’observa la colꞏlocació de dos 

embornals en paralꞏlel per millorar la captació de l’aigua. C. Borrell entre Gran Via i Floridablanca. 
 

S’ha de reforçar la captació aigües amunt dels guals de transició entre els trams amb secció segregada 
i el de plataforma única, en tota la longitud de carrer de l’illa afectada i el creuament amb el tram d’illa 
anterior. En funció del volum d’aigua que hi arribi, serà necessari executar abans del gual un embornal 
doble en L amb reixes tipus Barcelona 10 a cada costat de la calçada, o bé un embornal simple de les 
mateixa tipologia anterior a cada costat.  
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És imprescindible disposar en projecte d’un estudi de gradient hidràulic de les supercruïlles per tal de 
reforçar la captació en els punts adequats, donat que el flux és més difús en aquestes cruïlles, al no 
discórrer concentrat entre la rigola i la vorera.  
 
S’ha de recalcular el nombre d’embornals necessaris dins de la supercruïlla per recollir l’escorrentiu, 
donat que les condicions de contorn pel càlcul en plataformes úniques són més restrictives que en 
seccions amb calçada i voreres segregades. El nombre d’embornals a colꞏlocar serà superior en 
plataformes úniques, i la tipologia de reixes dels embornals haurà de ser un dels 4 tipus de reixes 
Barcelona PAS, tenint en compte que: 
 

- La PAS82 i la PAS81 són llargues (30x80 cm) i la PAS52 i la PAS51 són curtes (30x50 cm). Les 
més comuns són les de 30x80.  

- La PAS82 té el forat de pas de 20 mm, similar al de la P7, però té una mica més de capacitat de 
captació en les mateixes condicions. Serveix per a les plataformes úniques i places, però no 
serveix per als recorreguts d’accessibilitat.  

- La PAS81 té el forat de pas de 10 mm, i per tant compleix l’ordre VIV i serveix per als 
recorreguts d’accessibilitat. Té poca capacitat de captació i es colmata amb facilitat. 

S’han d’estudiar les possibles afectacions d’entrada d’aigua als edificis existents a les cruïlles, 
derivades del canvi en la direcció del flux d’aigua degut a la conversió a plataforma única, al no estar la 
vorera elevada respecte a la calçada.  
 

3.2.3. Criteris referents a claveguerons 
 

A priori, el nou model d’eixos verds no afecta els claveguerons existents ja que les actuacions es faran 
a l’actual espai de calçada sense afectar les voreres.  
 
La fondària de la xarxa de clavegueram a l’Eixample, així com la mínima afectació al trànsit i als 
vianants, comporten que en aquest districte s’hagi d’excavar mines manuals per a la construcció de 
claveguerons. 
  
L’espai actual de vorera existent entre escocells, en alineació d’arbres, és una zona normalment lliure 
de canalitzacions de serveis. Per tant, és entre arbres on s’implanta l’obra de construcció d’un 
clavegueró, amb l’excavació d’un pou constructiu des d’on s’excava manualment una galeria en mina 
cap a la claveguera (l’excavació cap a la façana potser en rasa o mina, depenent de la fondària de 
sortida del sanejament de l’edifici). L’ordenança del medi ambient obliga la construcció en vorera d’un 
pericó de registre del clavegueró, que es situa en aquest pou constructiu perquè és on s’executa el pou 
de caiguda del clavegueró.  
 
Per tant, en l’execució de nous parterres permeables en aquest eix s’haurà de preveure l’existència de 
tapes de registre d’aquests pous (que no es poden traslladar perquè són a la vertical de la xemeneia de 
caiguda) i que s’hauran d’integrar. 
 
Respecte l’execució futura de claveguerons, si el pou constructiu s’ha d’ubicar en aquest eix aleshores 
s’haurà de reposar el parterre permeable (cost a preveure en el pressupost).   
 
3.3. Inspecció i neteja de clavegueram 

 
3.3.1. Condicions generals de manteniment de la xarxa 

 
La xarxa de clavegueram municipal discorre generalment pel centre de la calçada, i és del tipus 
unitària. Aquesta xarxa dona servei a l’evacuació de les aigües residuals i pluvials dels edificis així com 
el drenatge de l’escorrentiu de la via pública a través dels embornals situats en la línia de la rigola. Per 
aquests motius la xarxa discorre més o menys equidistant entre les edificacions dels carrers.  
 
Per al manteniment de la xarxa de clavegueram, tant per la inspecció com per la neteja d’aquesta, cal 
accedir pels pous de registre ubicats sobre l’eix de la claveguera. A ressaltar que, pel que fa a les 
tasques de neteja del clavegueram, és imprescindible ubicar el camió de neteja sobre la vertical 
del pou de registre. 
 

3.3.2. Implantació del nou model 
 
Els objectius del nou model són pacificar el trànsit i donar prioritat al ciutadà. Les diferents solucions 
urbanístiques ja implantades en la ciutat per aconseguir aquests objectius han repercutit d’una manera 
o altra al servei de manteniment del clavegueram al transformar aquests carrers en carrers d’un sol 
carril de circulació o circulació restringida, amb variants de disseny com zones d’estacionament, carrils 
bici, zones de descans de vianants, etc. 
 
Tot seguit exposem en què afecta aquest tipus d’urbanització al manteniment de la xarxa de 
clavegueram: 
 
Accessibilitat a la vertical dels elements de clavegueram (pous de registre i embornals) 
 
És necessari que els camions de neteja puguin accedir a la vertical dels elements de clavegueram per 
a poder realitzar el seu manteniment. S’utilitzen diverses tipologies de camions en funció de la taca a 
realitzar o del tipus de claveguera a mantenir. 
 
 Requeriments pel manteniment de la xarxa:  

Cal garantir l’accés de camions a la vertical del pou de registre i als embornals. A tal efecte, les 
dimensions d’un camió mig, entre el més gran i el més petit, són: 
 

- longitud: 7.250 mm  
- amplada: 2.500 mm  
- alçada de 3.900 mm 
-  

 
Implantació de taules i bancs (així com parades d’autobús i contenidors de brossa) en la proximitat dels 
elements de clavegueram:  
 
L’existència de mobiliari urbà tipus bancs i taules, on el ciutadà pot descansar i menjar, colꞏlocats a 
prop de reixes d’embornal i pous de registre, provoca molèsties al ciutadà quan el camió de 
manteniment del clavegueram ha de colꞏlocar-se al costat d’aquests per realitzar la neteja i el 
manteniment, a causa de les possibles olors, soroll o perillositat de l’operativa.  
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D’altra banda, cal recordar que l’embornal és un element connectat directament a la xarxa de 
clavegueram, a través del qual, la xarxa ventila de forma natural. Aquesta ventilació pot generar olors, 
amb la qual cosa, no procedeix implantar taules, bancs o parades d’autobús, on la gent pot romandre 
estona, en les proximitats d’aquest punts de ventilació de la xarxa.   
 
 
 
Ubicació de contenidors de brossa  
 
Sovint els contenidors de residus dificulten el desguàs de l’escorrentiu superficial que circula per la 
rigola, tapant totalment la reixa de captació per la seva incorrecte ubicació. Per altra banda, els 
embornals situats en les zones de contenidors, acumulen residus en el seu interior a causa d’actituds 
incíviques del ciutadà a l’hora de llençar la brossa fora del contenidor, caient sobre l’embornal, i 
introduint-se dins d’aquest, o fins i tot en la caiguda de residu quan es retira un contenidor per al buidat 
d’aquest. 
 
Requeriment pel manteniment de la xarxa:  
 
No implantar taules, bancs o parades d’autobús en la proximitat de pous i reixes d’embornal, 
així mateix com altres elements urbans com contenidors de brossa. 
 
En resum, caldria considerar els següents requeriments per tal de garantir el manteniment de la xarxa 
de clavegueram en aquest nou model: 
 

1. Garantir l’accés del camió de neteja a la vertical dels pous de registre i als embornals. 
2. Reservar espais perquè es pugui donar continuïtat a la circulació mentre el camió de neteja està 

treballant a la vertical del pou de registre. 
3. No implantar el carril bici sobre l’eix per on discorre el clavegueram. 
4. No implantar la zona d’estacionament sobre l’eix per on discorre el clavegueram. 
5. No implantar taules, bancs o parades d’autobús en la proximitat de pous i reixes d’embornal, 

així mateix com altres elements urbans com contenidors de brossa. 
 
4. FONTS DE BEURE 
 
S’han de seguir les indicacions de la Guia de criteris tècnics de fonts de beure, i en concret caldrà tenir 
en compte els següents requisits per a avaluar la necessitat d’instalꞏlar fonts de beure en aquests nous 
espais. 
 
 4.1. Criteris de racionalització de fonts de beure 
 
La finalitat es fixar un límit total de fonts de beure i establir els criteris tècnics de qualsevol obra que es 
porti a terme dins del terme municipal de Barcelona que impliqui l’execució, modificació o substitució 
d’una font pública i/o elements associats a aquesta; llevat d’aquells casos que, per disseny, pel seu 
caràcter patrimonial o per qualsevol altre criteri singular, Barcelona Cicle de l’Aigua consideri que cal 
tractar de manera excepcional. 

 
Establirem un RATI màxim a nivell de: 
 

- CIUTAT de 1000 pers/font aproximadament 
- DISTRICTE de 1000 pers/font aproximadament 
- BARRI tenim en comte las seves particularitats, ja que cada un és molt diferents als 

altres. No podem establir el mateix rati que per tota la Ciutat o els Districtes. 
 

DISTÀNCIA i el TEMPS entre fonts: 
 

- La distància màxima entre el comptador i la darrera font serà inferior a 100 metres. 
- La distancia màxima entre la font i el punt de desguàs (embornal) serà inferior als 10 

metres i tindrà un pendent mínim del 2%. El traçat serà recte, sense canvis d’alineació. 
- El temps mínim caminant d’una font a una altra serà entre 2 / 3 minuts. Tenint en compte 

que a una velocitat de 1.5 m/s en una minut recorrem 90 metres aproximadament. 
 
Establir el CONSUM mínim de les fonts.  
Es mirarà els consums de les fonts del voltant.  
En alguns casos es considera DESCONEGUT ja que aquestes no tenen comptador o està trencat. 

 
- De 0 a 2’5m3 consum MOLT BAIX (No es poden afegir mes fonts) 
- De 2’5 a 5m3 consum BAIX (Només es poden afegir fonts en casos excepcionals) 
- De 5 a 7’5m3 consum MIG (Només es poden afegir fonts en casos excepcionals) 
- De 7’5 a 10m3 consum ALT (Es pot estudiar la colꞏlocació d’alguna font de beure) 
- De més de 10m3 consum MOLT ALT (Es pot estudiar la colꞏlocació d’alguna font de 

beure) 
 

Establir la UBICACIÓ de les fonts 
 
Les fonts noves o desplaçades es situaran en el punt de l’espai on ofereixin servei a més elements i a 
més recorreguts. 

 
PARCS / PLAÇES / JARDÍNS 
 

- Depèn del ÀREA hi haurà 0,1,2… fonts 
- Sempre que hi hagi una zona de JOCS INFANTILS, un espai per la -PETANCA, un lloc 

per les MÁQUINES PER FER EXERCICI… sempre hi haurà una font. 
- Si les zones estan a prop i des d'una font veus l'altra, amb una font serà suficient per 

totes les àrees. 
- Si està situada en un INTERIOR D’ILLA tancada i sense continuïtat en la ciutat, es 

situarà A PROP DEL ACCES per donar servei tants als vianants com als usuaris del 
parc. 

- Si es un ESPAI OBERT A LA CIUTAT i permet una CONTINUITAT URBANA, es situarà 
en el lloc on doni servei al major nombre de usuaris i equipaments. I si és possible es 
trobaran als marges. 
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EIXOS PRINCIPALS DEL BARRIS 
 

- Si la AMPLADA d’un carrer es menor a 3m no es podrà posar. 
- En RAMBLES I AVINGUDES es posaran en l’espai central o en les voreres més amples 
- No es posaran fonts als trams mig dels carrers. 
- En INTERSECCIONS es situaran en l’espai més ampli o principal, o on hi hagi elements 

de transport com parades d’autobús, sortides metro o estacionaments de bicicletes. 
- Sempre que sigui possible es situarà a prop del semàfor i pas de vianants. 

 
ACCESSIBILITAT 
 
Totes les fonts noves o desplaçades han de ser accessibles, aquesta accessibilitat es determina pel 
seu entorn directe. 

- INACCESSIBLE si el front no és practicable o hi ha un desnivell per accedir-hi. 
- DOLENTA si només un costat és practicable. 
- ACCESSIBLE si tot el front és practicable 

 
MANTENIMENT 
S’ha de garantir l’accessibilitat d’un camió a la font per fer tasques de manteniment. 
 

 
VISIBILITAT 

- En funció de SITUACIONS I ELEMENTS poden MILLORAR la visibilitat.  Passant a 
baixa, mitja, alta, o una combinació d’elles. 

- Des d'una font no podràs veure una altra font. 
 
 
 

ENLLAÇOS DE REFERENCIA  
 
- Pla de recursos hídrics alternatius de Barcelona 2020 (PLARHAB)  
- Pla director integral de sanejament 2020 (PDISBA)  
- Protocol de tramitació de projectes i els seus annexos  
- Guia de criteris tècnics de clavegueram  
- Guia tècnica per al disseny de SUDS  
- Guia de criteris tècnics de fonts de beure  
- Carta arqueològica de Barcelona  
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6.9. ANNEX SUPERILLA – PLA DEL JOC 
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6.10. PROPOSTA ORIENTATIVA (NO VINCULANT) 
 

 

 

 
                                                                                                                                         Planta d’un tram tipus 
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Planta de la canòpia  d’un tram tipus 
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       Secció d’un tram tipus 
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                                        Imatge virtual d’un tram de carrer tipus. Per Beta Visuals 
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