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1.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.
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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’excel·lència 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.
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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.

Eixos verds a Barcelona
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Eixos verds a l’Eixample Cerdà
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2. 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

Concentracions d’NO2 (μg/m3) als carrers de Barcelona. Font: Ajuntament de
Barcelona. Data: 2019
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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 Besòs 1.

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 DUM 2.

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’Eixample 3.

Alta accessibilitat en transport públic

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
1

Ajuntament de Barcelona, Departament d'Estratègia de la Mobilitat. Aranya de trànsit 2018
Ajuntament de Barcelona, Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024
3
Guàrdia Urbana de Barcelona (2020), dades estadístiques sobre sinistralitat viària
4
Agència de Salut Pública de Barcelona. Avaluació de la qualitat de l'aire a la ciutat de
Barcelona. Informe 2018
2
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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 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.

5

Pla del Verd i la Biodiversitat 2012 -2020. Ajuntament de Barcelona
Anuari estadístic de la Ciutat de Barcelona. Any 2017. Departament d’estadística i difusió de
dades. Ajuntament de Barcelona.
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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 excel·lent 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
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.

7

Anuari estadístic de la Ciutat de Barcelona. Any 2017. Departament d’estadística i difusió de
dades. Ajuntament de Barcelona.
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21 nous eixos verds i 21 noves places a l’Eixample
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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 excel·lència,
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
paral·lels, 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 instal·lar 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 intel·ligent. 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.
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3. 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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El carrer del s.XX. Secció tipus actual

El carrer del s.XXI. Secció tipus eixos verds
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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 col·lectius diversos, amb
especial atenció als col·lectius 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
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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
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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.

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.
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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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4. Objecte del concurs
L’objecte d’aquest Concurs és seleccionar els futurs redactors del “Document de
Model d’espai públic dels eixos verds” que haurà de complir de forma general la
xarxa d’eixos verds que determina el programa Superilles a la ciutat, així com els
“Projectes de reurbanització” de cadascun dels quatre carrers descrits en aquest
Plec, corresponents als quatre eixos verds que s’executaran a l’Eixample en els
propers anys.

En paral·lel a aquest procediment, l’Ajuntament de Barcelona publica un altre
concurs de projectes per seleccionar als quatre futurs redactors dels “Projectes de
reurbanització” de les quatre places generades als creuaments de dos eixos verds,
tractant-les com a elements singulars que tindran una definició i tractament
propis. Així doncs, aquestes places generades en els creuaments no són objecte del
present concurs.

El present Plec de prescripcions tècniques estableix els requisits, concreta els
treballs i defineix les obligacions que corresponen a la contractació de la redacció
del “Document de Model d’espai públic dels eixos verds” d’urbanització’ així com dels
projectes dels Nous eixos verds. Programa Superilles 2020-23.
L’àmbit del concurs inclou 35 trams de carrer situats als carrers Rocafort, Borrell,
Girona i Consell de Cent al Districte de l’Eixample. Aquests s’agrupen en 4 àmbits
de projecte, definits en Unitats de projecte (UP), i corresponents a cadascun
dels quatre eixos verds que es desenvoluparan:
CODI

Carrer

Nº de trams

UP2

Girona

6

UP1
UP3
UP4

Total

Consell de cent
Rocafort
Borrell

20
5
4

35

D’aquests 35 trams d’eixos verds, s’han escollit 2 “trams tipus” sobre els
quals els concursants treballaran i presentaran les seves idees, de tal forma
que el jurat pugui determinar les millors propostes, elaborades sobre una
base comuna d’intervenció per part de tots els concursants.
Aquests 2 trams considerats “tipus” corresponen als situats al carrer Consell
de Cent, entre el Passeig de Gràcia i el carrer Roger de Llúria (veure. Punt 5.
Descripció de les actuacions. Fitxa Àmbit del concurs Consell de Cent).
Cada concursant presentarà una proposta gràfica i una memòria escrita, segons
l’establert al Plec de Bases del present concurs, que contindran la informació
gràfica i escrita suficient que permeti comprendre la proposta, i on s’explicarà
quina resposta es dona als criteris del present Plec Tècnic.
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Per tal d’aconseguir incorporar els requeriments sobre el nou model d’espai públic
i la nova visió infraestructural de l’espai que han de fomentar les propostes
presentades al concurs (veure punt 3 del present plec), es considera necessari que
cadascun dels integrants dels equips redactors aportin les seves visions des de
l’inici del procés, incorporant per tant en les idees entregades la visió tant de
l’autor, com de tots els especialistes que conformen els equips.

24

Concurs Nous eixos verds
Superilla Barcelona
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. Descripció de les actuacions
En aquesta nova etapa del programa Superilles, els carrers definits com a Eixos
verds es potencien com a recorreguts d’unió entre equipaments i espais verds
singulars, com seran les noves places situades a les cruïlles, iniciant la consolidació
de la nova xarxa de carrers amb prioritat pel vianant que el programa proposa per
a transformar les condicions d’habitabilitat, de mobilitat i mediambientals de la
ciutat.

La configuració física d’aquests carrers és pràcticament idèntica, secció de 20m
d’amplada amb voreres simètriques de 5m a cada costat i calçada central de 10m ,
però el context urbà, les façanes i els usos existents, permeten personalitzar-los i
adequar-los a l’entorn sense oblidar de donar resposta a les seves funcions
estructurals i sistèmiques.

Pel que fa al tipus d’intervenció previst serà el d'urbanització estructurant, amb
l’objectiu de consolidar el canvi funcional, l’habitabilitat i l’establiment del verd i
biodiversitat del nou espai públic. Això vol dir que la transformació de l’espai
públic implicarà canviar les característiques físiques del mateix, de forma estable i
permanent, en funció de les noves necessitats.

L’àmbit considerat en cada emplaçament és el conjunt de trams de cada carrer
determinat, considerant en cada tram la superfície d’espai públic entre les façanes i
la longitud de l’illa, incloses les mitges cruïlles dels extrems.

Les actuacions objecte d’aquest concurs es localitzen en un total de quatre
emplaçaments diferents del Districte de l’Eixample: tres carrers orientats marmuntanya i un carrer orientat Besós-Llobregat. Es projectarà un total de 4 Unitats
de projecte (UP), les quals es troben situades als següents trams de carrers:
•

•
•
•

Carrer Consell de Cent (UP1), trams entre el c. Vilamarí i el Passeig de
Sant Joan, als barris de la Nova Esquerra, Antiga Esquerra i Dreta de
l’Eixample. (Longitud 2,8km, Superfície: 64.540m2). Aquest àmbit podrà
incloure com a àmbit de projecte el tram del carrer Enric Granados entre el
carrer Consell de Cent i la plaça Letamendi.

Carrer Girona (UP2), trams entre Gran Via i Av. Diagonal, al barri de la
Dreta de l’Eixample. (Longitud 0,75km, Superfície: 16.244m2)

Carrer Rocafort (UP3), trams entre Gran Via i Av. de Roma, al barri de la
Nova Esquerra de l’Eixample. (Longitud 0,6km, Superfície: 12.797m2)

Carrer Borrell (UP4), trams entre Gran Via i Av. de Roma, al barri de la
Nova Esquerra de l’Eixample. (Longitud 0,5km, Superfície: 10.010m2)

Cadascun d’aquest àmbits d’actuació s’explica a continuació en una fitxa resum i de
manera detallada en un annex propi per a cada localització, amb la següent
informació:
• Emplaçament. Estat Actual de l’àmbit de la proposta a desenvolupar.

• Aixecament topogràfic de l’àmbit de la proposta a desenvolupar.

• Serveis existents de l’àmbit de la proposta a desenvolupar.
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Fitxes. Descripció de l’àmbit del Concurs.
Tram “tipus” sobre el qual s’hauran de realitzar totes les propostes
dels concursants: Consell de Cent entre Passeig de Gràcia i c. Roger de
Llúria
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Fitxes. Descripció de les UP dels eixos verds.
La Unitat de Projecte 1 (UP1) correspon a l’àmbit de projecte que
desenvoluparà l’equip classificat en primera posició del present concurs.

PEM entre: 13.450.704,75€ – 14.945.227,50€
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Fitxes. Descripció de les UP dels eixos verds.
La Unitat de Projecte 2 (UP2) correspon a l’àmbit de projecte que
desenvoluparà l’equip classificat en segona posició del present concurs.

PEM entre: 3.611.729,25€ - 4.013.032,50€
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Fitxes. Descripció de les UP dels eixos verds.
La Unitat de Projecte 3 (UP3) correspon a l’àmbit de projecte que
desenvoluparà l’equip classificat en tercera posició del present concurs.

PEM entre: 2.838.125,25€ - 3.153.472,50€
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Fitxes. Descripció de les UP dels eixos verds.
La Unitat de Projecte 4 (UP4) correspon a l’àmbit de projecte que
desenvoluparà l’equip classificat en quarta posició del present concurs.

PEM entre: 2.284.150,50€ - 2.537.945,00€
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Proposta de jerarquia viària i modificació dels sentits de circulació per les
actuacions del concurs.
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6. Criteris de projecte
Les propostes hauran de desenvolupar-se a partir dels criteris de projecte que es
descriuen a continuació, d’acord amb els objectius i premisses del nou model
d’espai públic.

Proximitat i dret a l’espai públic

El poder gaudir plenament de l’espai públic es considera un dret. El nou model
dona el protagonisme de l’espai a les persones, al verd i als usos cívics, posant en
un segon nivell de prioritat la mobilitat rodada en vehicles privats motoritzats.
En aquest sentit, les propostes hauran d’incorporar els següents criteris:

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

-Preveure espais d’estada confortables, ombrejats a l’estiu i assolellats a
l’hivern.

-Fomentar espais que facilitin el joc infantil espontani, d’acord amb el Pla del
Joc a l’espai públic de Barcelona.
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/113764

-Configurar espais flexibles per tal que puguin acollir usos ocasionals diversos
com fires, concerts, i actes diversos.
-Fomentar la relació entre espai públic i plantes baixes.

-Definir els espais per a l’ocupació per terrasses de bars i restaurants,
respectant les llicències existents i agrupant les zones en espais compatibles
amb els altres usos públics.
-Adequar la proposta als requeriments específics, físics i socials, de cada
emplaçament, però amb suficient grau de flexibilitat i adaptació a possibles
usos no previstos.
-Tenir en compte criteris de gènere en el disseny de l’espai.

Manual d’urbanisme de la vida quotidiana
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/112461

La visió infraestructural

Cal emfatitzar la idea de l’espai públic com a infraestructura ambiental que aporta
serveis a la ciutat i que potencia la visió ecosistèmica i la capacitat de resiliència de
l’espai públic.
En aquest sentit, les propostes hauran d’incorporar els següents criteris:
Cicle de l’aigua

-Maximitzar les superfícies permeables, amb dimensions d’unitats mínimes de
15m2 per tal que siguin efectives.
Pla de Recursos Hídrics Alternatius de Barcelona. PLARHAB
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/97762
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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 comerç i els serveis 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
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-Valorar, sempre que les infraestructures soterrades existents ho permetin, la
utilització adequada de les diferents tipologies de recollida i aprofitament de
les aigües superficials, per fomentar sòls profunds i de qualitat: Sistemes de
drenatge sostenible (SUDS), parterres i escocells on es recull i aprofita l’aigua
d’escorrentia superficial, així com la utilització de paviments drenants que
permetin la infiltració directa de l’aigua. Compatibilitzar amb la normativa
d’accessibilitat.
-Garantir que el nou disseny no incrementi el risc d’inundació de la zona.
Durant la redacció del projecte caldrà fer l’estudi hidràulic de superfície
corresponent.

- Implantar noves fonts per beure en punts estratègics on puguin oferir servei
a més d’un tipus d’espai i recorregut.

El verd

- Incrementar al màxim la presència de verd, en proporció i qualitat, com a
element estructurant. Com a mínim, el 20% de la superfície haurà de ser
permeable, i d’aquesta un 50% haurà d’estar plantada amb herbàcies, vivaces
o arbustives. S’haurà de justificar tècnicament la disminució de superfície, en
cas que els usos de l’espai o les infraestructures existents en el subsòl no
permetin arribar a aquest percentatge.

- Garantir, a l’estiu, que com a mínim el 80% de la superfície estarà en ombra,
mitjançant una canòpia vegetal.
- Seleccionar les espècies adaptades i resistents en funció de les condicions
microclimàtiques de cada espai, i de forma que fomentin la biodiversitat i la
presència de fauna urbana d’interès.

- Preveure reg automatitzat per racionalitzar el consum d’aigua de reg de
qualsevol dels elements vegetals plantats. Sempre que sigui possible la xarxa
de reg es connectarà a la xarxa d’aigua freàtica més propera.

- Protegir i millorar l’estrat arbori existent, tant en la seva part aèria com
radicular.

- Introduir en les solucions de disseny, la reflexió sobre la protecció de les
superfícies plantades i el manteniment de qualsevol dels estrats vegetals.

-Introduir en els projectes les variables del creixement en el temps, els canvis
estacionals, el volum d’ombra, la floració i els colors.
-Dissenyar els escocells dels arbres de 2m2 de superfície mínima i que
permetin l’escorrentia de les aigües superficials cap al seu interior. Només si
són més grans de 6m2 i tenen reg automatitzat, es podran enjardinar.
-Tenir en compte els requeriments del Pla Director de l’arbrat.

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-perque/verd-urba-i-biodiversitat/pla-director-de-l-arbrat
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L’energia

-Contemplar la possibilitat d’ubicar estructures d’ombra que, a més, puguin
generar energia, de forma preferent en els espais on no es pugui plantar i el
grau d’assolellament directe ho justifiqui. Possibilitat de treballar solucions
mixtes (verd i fotovoltaica).

L’Enllumenat

-Reflexionar sobre l’adequació de la proposta d’enllumenat respecte als nous
usos previstos per a l’espai públic.

-L’enllumenat s’haurà d’ubicar de forma compatible amb l’arbrat i haurà de
proporcionar il·luminació a tot l’espai, tant si aquest és d’estada, de joc, o
altres usos, com si és l’espai de mobilitat de convivència entre el vianant i els
vehicles.

- La instal·lació d’enllumenat dels carrers haurà de tenir en compte els avanços
en matèria d’eficiència energètica.

La nova materialitat

Aquest nou model d’espai públic incorporarà els conceptes de sostenibilitat i
d’optimització dels recursos energètics, així com la reflexió sobre elements urbans
polivalents i adaptables als nous usos.
En aquest sentit, les propostes hauran d’incorporar els següents criteris:

-Utilitzar mobiliari inclusiu, que afavoreixi la vida quotidiana de les persones i
que doni resposta a les necessitats de tots els perfils i col·lectius.
Manual d’urbanisme de la vida quotidiana
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/112461

-Utilitzar solucions i materials de baix impacte ambiental, materials o elements
fàcilment reciclables, de proximitat i amb ecoetiqueta de l’origen i traçabilitat
sostenibles.
-Considerar el comportament ambiental: emissions i toxicitat del seu procés
d’elaboració.
- Garantir la durabilitat i la racionalització en el manteniment.
-Considerar l’adaptabilitat i la flexibilitat d’usos.

-Garantir l’accessibilitat, l’ergonomia i el confort (en relació al disseny de
elements de mobiliari).
-Garantir una relació cost-benefici equilibrada.

https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca
http://www.procuraplus.org/
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El valor de les permanències
El nou model d’espai públic es preveu respectuós amb la seva història precedent i
vol posar en valor aquells aspectes que constitueixen un llenguatge d’estil propi
que conforma el paisatge urbà del teixit de l’Eixample, actualitzant la seva
interpretació i posant-lo al servei de les necessitats actuals.

En aquest sentit les propostes hauran d’incorporar els següents criteris:

-Integrar els elements patrimonials i/o arqueològics que puguin existir, en el
nou model d’espai públic així com l’edificació que el conforma en general.
-Mantenir i millorar de les condicions de l’arbrat d’alineació existent.

-Tenir en compte el llenguatge dels materials que conformen el paisatge de
l’Eixample i introduir-los en la reflexió.

L’accés i els serveis

Aquest nou model d’espai públic es fonamenta en donar el protagonisme de l’espai
als vianants, al verd i als usos cívics, tot i que s’haurà de donar resposta als
requeriments necessaris per al correcte funcionament de la ciutat (pas de vehicles,
serveis, etc.).
En aquest sentit, les propostes hauran d’incorporar els següents criteris:

-Garantir el pas de vehicles motoritzats amb origen o destí a l’àmbit d’actuació
per a accedir als aparcaments soterranis existents i per encotxar o desencotxar
persones.
-Garantir l’accés dels vehicles motoritzats dels serveis de manteniment,
emergències, neteja, enllumenat, taxis, i càrregues i descàrregues de qualsevol
tipus.
-Habilitar la possibilitat de fer operacions DUM, amb un horari concret, dels
vehicles que faran càrrega i descàrrega. (una operació DUM requereix més de
2 minuts, que és el temps màxim d’una parada segons l’RGC).

- Considerar la possibilitat de no delimitar espais específics per a DUM, de
forma que es pugui fer DUM en tot el carrer, d’aquest forma no queden espais
que afavoreixin l’estacionament irregular fora d’aquests horaris.

-Garantir la prioritat del vianant davant de tots els tipus de vehicles
motoritzats permesos (veïns i serveis) i de les bicicletes i vehicles de mobilitat
personal (que podran circular en doble sentit). Tots ells hauran de compartir
l’espai de pas en convivència amb els vianants.
-Vetllar perquè els recorreguts de vianants siguin el més rectilini possible,
sobretot en l’encreuament amb altres carrers.

-Garantir l’accessibilitat per a tothom en relació amb la diversitat funcional de
les persones i la senyalització necessària per a la seguretat dels recorreguts de
persones amb diferents capacitats visuals.
-Afavorir amb el disseny de l’espai públic, la reducció de la velocitat de la
mobilitat rodada, que serà de 10km/h màxim.
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-Compatibilitzar el disseny del nous espais de passeig, estada, joc, verd... amb
el pas dels vehicles motoritzats permesos, la parada per a càrregues i
descàrregues DUM i amb la ubicació dels serveis permanents necessaris
(contenidors de residus, armaris d’instal·lacions, etc.).

-Preveure, en el cas concret dels contenidors de residus, espai per a dues
ubicacions de 5 contenidors al llarg de cada tram de carrer, a poder ser
separats com a mínim a 5m de les façanes. Tenir en compte la modularitat de
l’espai, per tal que sigui intercanviable amb altres usos al llarg del temps.
-Disposar ancoratges segurs per a l’aparcament de bicicletes.
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7. Procediment
Encàrrecs als equips guanyadors
En el present concurs el jurat classificarà les propostes segons la puntuació
obtinguda, obtenint quatre primers classificats segons els criteris de valoració
definits a l’annex 5 el Plec de Bases del Concurs.

A l’equip que resulti 1r classificat (el que obtingui la màxima puntuació), BIMSA li
contractarà diversos encàrrecs, segons el Plec de Bases del concurs:
Primerament, rebrà l’encàrrec d’elaborar el Document de Model d’espai públic
dels eixos verds. Aquest document definirà les estratègies i solucions
constructives que previsiblement seran la base per al desenvolupament de totes
les actuacions futures dels carrers considerats com a eixos verds del programa
Superilles, tant per a aquesta fase com per a fases posteriors que es puguin
planificar al llarg del temps.
A més, el 1r classificat rebrà l’encàrrec de redactar el Projecte de reurbanització
així com la possible Assistència tècnica a la Direcció d’obra, en les condicions
establertes en el Plec de Bases del concurs, de la unitat de projecte UP1 (àmbit
carrer Consell de Cent).
L’equip classificat en 2a posició (que obtingui la 2a màxima puntuació), rebrà
l’encàrrec per part de BIMSA de col·laborar com a Assistència tècnica en
l’elaboració del Document de Model d’espai públic dels eixos verds, que dirigeix
l’equip classificat en 1a posició, així com l’encàrrec de redactar el projecte i la
possible Assistència tècnica a la Direcció d’obra de la unitat de projecte UP2
(àmbit carrer Girona).

L’equip classificat en 3a posició (que obtingui la 3a màxima puntuació), rebrà
l’encàrrec per part de BIMSA de col·laborar com a Assistència Tècnica en
l’elaboració del Document de Model d’espai públic dels eixos verds, que dirigeix
l’equip classificat en 1a posició, així com l’encàrrec de redactar el projecte i la
possible Assistència tècnica a la Direcció d’obra de la unitat de projecte UP3
(àmbit carrer Rocafort).

Finalment l’equip classificat en 4a posició (que obtingui la 4a màxima puntuació),
rebrà l’encàrrec per part de BIMSA de col·laborar com a Assistència Tècnica en
l’elaboració del Document de Model d’espai públic dels eixos verds, que dirigeix
l’equip classificat en 1a posició, així com l’encàrrec de redactar el projecte i la
possible Assistència tècnica a la Direcció d’obra de la unitat de projecte UP4
(àmbit carrer Comte Borrell).

Condicions de desenvolupament dels treballs
Els següents punts seran d’aplicació només per als equips redactors, en el
transcurs de la redacció del projecte, un cop resolt el concurs i contractat el
projecte a l’equip guanyador de cada àmbit.
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Participació
En paral·lel a la redacció del Document de Model d’espai públic dels eixos verds i la
redacció del projecte i la futura obra, l’Ajuntament durà a terme un procés
participatiu que tindrà per objectiu la recollida d’informació sobre el territori entre
el veïnat i els col·lectius, per a introduir-la a la proposta, així com el seguiment i
validació de la redacció dels projectes i de la seva posterior implementació.
La interlocució durant el procés correspon al "Grup Impulsor i de Seguiment"
format per representants veïnals i col·lectius de la zona, que anirà validant les
diferents fases de redacció i implementació. Alhora es durà a terme una campanya
d’informació i comunicació als ciutadans i ciutadanes de Barcelona en relació amb
el conjunt de projectes en el marc del programa Superilles a través d’espais
d’informació com els Consells de Barri i de les plataformes de comunicació com
pàgines web o xarxes socials.

Els 4 equips redactors, en fase d’elaboració del Document de Model d’espai públic
dels eixos verds, de redacció del projecte i en la d’Assistència tècnica a la Direcció
d’obra, assistiran a les reunions que se’ls requereixi i intervindran activament en
les presentacions i la preparació de la documentació que serà presentada.
Direcció i coordinació

La Direcció del Projecte correspon a la Gerència de l’Arquitecte en Cap de l’Àrea
d’Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona que comptarà amb el
Departament de Gestió de Projectes de BIMSA, que desenvoluparà tasques de
coordinació. La direcció exercirà les següents funcions:
- Establir els criteris i línies generals de l'actuació.

- Supervisar el pla de treballs proposat per l'equip redactor.

- Facilitar a l'equip redactor contactes amb administracions, organismes,
companyies i empreses, en relació amb el present projecte.

- Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redacció dels
treballs objecte d'aquest contracte.

- Supervisar tècnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte.

- Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels
terminis.

Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de l’equip
redactor amb l'Ajuntament i altres Administracions involucrades, es realitzaran a
través de la Direcció del Projecte.

Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de Treballs redactat per l’equip
redactor i supervisat per la Direcció del Projecte. El Pla de Treballs serà objecte de
seguiment i de posada al dia.

Sense perjudici de la facultat conferida a la Direcció del Projecte, de poder exigir en
qualsevol moment la revisió de l'estat dels treballs, s'estableixen els següents
controls que hauran de figurar expressament al programa o Pla de Treballs:
- Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb
periodicitat no superior a 15 dies, a les que assistirà la Direcció del Projecte
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i/o possibles col·laboradors, el Consultor i aquelles persones que estiguin
relacionades amb els temes a tractar.

- Informes mensuals sobre l'estat dels treballs que el Consultor sotmetrà a la
consideració de la Direcció del Projecte. Aquests informes hauran de contenir:
una descripció general del treball i el grau d'avanç dels treballs segons
programa elaborat.
- De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials
dels treballs, l’equip redactor n’aixecarà les corresponents actes, que seran
lliurades a la Direcció del Projecte dins dels cinc dies naturals següents a la
data de la reunió realitzada.
- Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que
tindran per objecte, la coordinació amb els equips que estiguin redactant els
projectes de les places adjacents als trams d’eixos verds objecte del present
concurs, per tal de garantir la correcta transició entre els espais i el
funcionament unitari de les infraestructures.

- També es realitzaran reunions de coordinació amb els redactors de la resta
de projectes dels eixos verds, per a debatre dubtes i solucions i garantir
l’homogeneïtat de les propostes.

- A més, durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions
que tindran per objecte, entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de
l’esmentada redacció (especialment amb les Associacions de Veïns i entitats de
la zona com s’indicava en el punt anterior, el Districte, així com amb els
Responsables de l’Espai Públic implicats, altres institucions afectades, o
organismes que es consideri adequat).
- L’adjudicatari generarà, a més, la documentació necessària per a donar
suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin del projecte: power
points, resums, esquemes, etc.

Realització dels treballs

Redacció del Document Model d’espai públic dels eixos verds:
Aquest document definirà els criteris d’urbanització dels eixos verds.
Contindrà la informació que es consideri necessària, gràfica i escrita, que es
prendrà de base per a realitzar els posteriors projectes de la resta d’eixos
verds, esdevenint així el marc teòric i conceptual que regirà els futurs
projectes de reurbanització dels mateixos.
Serà l’equip que resulti 1r classificat qui redacti aquest document, en dues fases
diferenciades. Una primera fase, prèvia a la redacció de l’Avantprojecte, haurà de
servir per establir les bases teòriques i conceptuals que regiran els futurs
projectes. En aquesta primera etapa de redacció, els equips que hagin resultat
classificats en 2a, 3a i 4a posició participaran en el debat i exposaran positivament
les seves idees per tal d’enriquir aquest Document Model d’espai públic dels eixos
verds. En cas de discrepància entre diferents visions, prevaldrà la de l’equip
redactor del document prèvia validació per part de la Direcció de Model Urbà.
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Posteriorment, un cop finalitzada la redacció del Projecte executiu, es redactarà la
versió definitiva d’aquest Document Model, per part de l’equip classificat en 1a
posició, incorporant totes les esmenes i possibles definicions concretes sorgides
durant la redacció dels projectes.
Aquest document no es podrà donar per definitiu en cap de les seves versions fins
que no s’hagi validat per part de la Direcció de Model Urbà, i la resta de
Responsables de l’espai Públic de l’Ajuntament de Barcelona (REP).
Redacció dels projectes:

El contingut dels projectes a redactar pels quatre primers equips classificats es
desenvoluparà seguint el “Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de
projectes executius d’infraestructures (versió novembre 2017)” de BIMSA.

Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, seguint de
manera consensuada, els criteris i premisses aportats amb la documentació
lliurada i durant la redacció del projecte.

En fase de redacció dels diferents projectes serà necessària la coordinació amb els
redactors dels àmbits de places adjacents als troncs dels carrers objecte de les
propostes, amb l’objectiu que les solucions proposades pels dos equips siguin
concordants.

Caldrà incloure a l’àmbit dels projectes aquelles actuacions que siguin necessàries
per a garantir la continuïtat en els trams confrontants al límit de cada tram de
carrer (passos de vianants, rectificació de guals, serveis que calgui adequar, etc.).

La Direcció del Projecte requerirà als redactors del projecte, que per tal de facilitar
els processos de tramitació, de licitació i d’execució posteriors, es desenvolupin els
projectes executius en diversos documents diferenciats per a diversos àmbits:
L'Eix del carrer Consell de Cent (1r equip classificat) es podrà requerir que es
desenvolupi en fins a 7 projectes diferenciats.

L’Eix del carrer Girona (2n equip classificat) es podrà requerir que es desenvolupi
en fins a 2 projectes diferenciats.
L’Eix del carrer Rocafort (3r equip classificat) es podrà requerir que es
desenvolupi en fins a 2 projectes diferenciats.

L’Eix del carrer Comte Borrell (4t equip classificat) es podrà requerir que es
desenvolupi en fins a 2 projectes diferenciats.

A més, tant el document com el pressupost de cadascun d’aquests documents
diferenciats, s’estructuraran de tal manera que sigui possible licitar les actuacions
en diferents lots, segons la priorització marcada per la Direcció del Projecte.

Atenent a les necessitats d’execució dels projectes, BIMSA pot demanar que els
diferents executius que desenvolupa cada guanyador, s’executin simultàniament o
en moments diversos. Serà durant els treballs de redacció, que la Direcció de
Projecte indicarà a l’equip redactor en quantes i quines fases caldrà subdividir els
projectes i en quins moments s’executaran els treballs.
Per a la redacció del projecte, els equips contractats hauran d’aplicar els
condicionants tècnics dels Responsables de l’Espai Públic (REP), que són els
encarregats d’emetre l’Informe Tècnic del Projecte (ITP), el qual ha de ser
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favorable per poder dur a terme l’aprovació administrativa (els REP són, entre
d’altres: Enllumenat, Paviments, Espais Verds, Arqueologia, Neteja, Estructures
Vials, Mobilitat, BCASA, Protecció Civil, etc.)

Durant la redacció del projecte executiu, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots
els REP que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament),
per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a la percepció i altres aspectes
de l’espai públic. A partir d’aquestes reunions es prepararà una separata per a
cadascun dels REP que s’entregarà juntament amb la maqueta del projecte. Amb
aquestes separates cada REP emetrà el seu informe i tots junts conformaran l’ITP.

Amb l’entrega de la maqueta del projecte executiu s’hauran de lliurar annexat i
degudament complimentat el “Quadre Natura”. Amb l’entrega del projecte executiu
definitiu, els redactors complimentaran degudament el “Quadre de Mètriques” per
via telemàtica, a l’entorn informàtic de BIM/SA. Es proporcionarà un codi per
accedir-hi i s’omplirà directament el formulari, sense perjudici de que calgui
incorporar el quadre al projecte en paper. Aquests quadres són necessaris per
estudiar diferents indicatius de la ciutat i les obres que s’hi duen a terme.

Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels REP i es seguiran els
requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del
Departament de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona:
www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat “documentació àmbit”.
El projecte haurà de donar compliment a la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de
criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona,
publicada al número 14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de
2015”. La instrucció es pot descarregar al següent enllaç:
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
Documentació a lliurar:

Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte PR referenciat a la
capçalera del present escrit, de forma visible a la portada i al llom del projecte (en
format paper).

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions
establertes en el Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA. Serà necessari fer
constar la identificació del Codi de Projecte PR referenciat a la capçalera del
present escrit de forma visible a la portada (en format digital).

En fase de validació tècnica del Document de Model d’espai públic dels eixos verds, la
Direcció del projectes podrà sol·licitar fins a un màxim de 2 còpies del document
en paper i signat i 3 còpies en cd. Els exemplars en paper es lliuraran enquadernats
en espiral.
En fase de validació tècnica de l’Avantprojecte, la Direcció del projecte podrà
sol·licitar fins a un màxim de 2 còpies del document en paper i signat i 3 còpies en
CD. Els exemplars en paper es lliuraran enquadernats en espiral.

En fase de validació tècnica i auditoria del projecte executiu (maqueta), la Direcció
del Projecte podrà sol·licitar fins a un màxim de 1 exemplar en paper i 2 còpies en
CD-ROM de la maqueta del projecte executiu, així com 1 còpia en CD de les
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separates que hauran d’informar els Responsables de l’Espai Públic assignats per
aquesta actuació, excepte en el cas d’Enllumenat i Protecció civil, que caldrà lliurar
còpia en paper i CD. Els exemplars en paper es lliuraran enquadernats en espiral.

En fase de tramitació administrativa, la Direcció del Projecte podrà sol·licitar fins a
un màxim de 2 exemplars en paper i 3 còpies en CD-ROM del projecte executiu
redactat. Cada exemplar en paper portarà enganxat un CD-ROM. Els exemplars en
paper es lliuraran signats i enquadernats amb tapa dura, de forma que permeti la
seva identificació en el llom.

En qualsevol de les fases del projecte, els CD-ROM contindran dues carpetes. Una
contindrà la informació amb els arxius digitals en format editable (s’inclourà
l’arxiu de plomins). L’altra, un únic arxiu en format PDF que contingui tots els
documents lliurats en paper amb la mateixa estructura i ordre.

La cara superior del CD ha de contenir: Títol del projecte, Codi de Projecte PR
referenciat a la capçalera del present escrit, signatura autògrafa manual i condició
del signatari (autor, gerent, etc.) nom i cognoms, NIF i tampó d'empresa (el tampó
no es obligatori en cas de professionals liberals).
Així mateix, el lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les
prescripcions establertes en el “Manual d’estructuració informàtica” de BIMSA.

El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui
licitar l’obra.
Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un
cop s’han incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels
informes parcials i finals favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles
al·legacions resultat dels tràmits d’aprovació administrativa (exposició pública,
etc.).
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