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SECTOR SECTOR L’ ESTRELLA –SANT CRIST

SECTOR LA REMUNTA

SECTOR FRONT DEL RIU BESÒS

SECTOR LA BASTIDA

NORMATIVA DE LES DIFERENTS QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES
QU
Llistat Qualificiacions Urbanístiques vigents
12
Nucli antic. De substitució de l'edificació antiga.
En densificació urbana semiintensiva.
13b
En densificació urbana semiintensiva d'àmbit municipal.
13bm
13bscv En densificació urbana semiintensiva Santa Coloma Vella.
En densificació urbana semiintensiva Barri del Raval.
13brv
13bs
En densificació urbana semiintensiva Barri dels Safareigs.
En densificació urbana semiintensiva Rambla del Fondo.
13bf
En densificació urbana semiintensiva carrer Circumval.lació.
13bcv
13arv
En densificació urbana intensiva barri del Raval.
20a9m Edificació aïllada plurifamiliar d'àmbit municipal.
20a9sc Edificació aïllada plurifamiliar Segón Cinturó.
20a8l
Edificació aïllada plurifamiliar barri Llatí.
Edificació residencial Santa Coloma Vella.
Rscv
Rrv
Edificació residencial barri del Raval.
Edificació residencial barri dels Safareigs.
Rts
Edificació residencial unifamiliar.
Ra
Ra-nc
Edificació residencial unifamiliar no computable.
Edificació residencial plurifamiliar.
Rb
Edificació residencial nucli antic.
Rc
Rp
Edificació residencial passeig.
Edificació residencial en filera.
RF
Edificació protegida.
EP
18
Ordenació volumètrica específica.
Ord. volumètrica específica comercial.
18Co
18-1
Ord. volumètrica específica residencial Pallaresa.
Ord. volumètrica específica d'ús públic Pallaresa.
18-2
Ord. volumètrica específica habitatge protegit Pallaresa.
18-3
18sg
Ord. volumètrica específica barris del sector Singuerlín.
Ord. volumètrica específica pg. de l'Església-Rambla Sant Sebastià.
OP1
Ord. volumètrica específica pg. de l'Església-Plaça de la Vila.
OP2
OP3
Ord. volumètrica específica pg. de l'Església.
Ord. volumètrica específica Plaça de l'Església.
OP4
HP
Habitage protegit.
Habitatge dotacional per a joves.
HD/7-j
HD/7-g Habitatge dotacional per a gent gran.
Verd privat protegit.
8a
Verd privat barri del Cementiri Vell.
8acv
22a
Industrial.
22abll
Industria Bosc Llarg.
8b
Verd privat d'interès tradicional.

NORMATIVA DE LES DIFERENTS QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES
26
Lliure permanent.
28
Parc forestal de repoblació.
Seveis tècnics.
4
Xarxa viària bàsica.
5
5b
Xarxa viària bàsica. Via cívica.
5*
Xarxa viària bàsica cedida.
6a
Parc i jardí urbà actual de caràcter local.
6b
Parc i jardí urbà de nova creació de caràcter local.
6c
Parc i jardí urbà d'àmbit metropolità.
7a
Equipament comunitàri actual.
7b
Equipament comunitàri de nova creació de caràcter local.
7c
Equipament comunitari d'àmbit metropolità.
Tipus d'equipament:
C Cultural i religiós.
Ad Administratiu, Subministrament i seguretat.
D Docent.
S Sanitari i social.
Co Comercial.
E Esportiu.
As Assistèncial.
A Assistèncial i sanitari.
R Recreatiu.

9
17-6
J
P
VP
SH

Protecció de sistemes general.
Renovació urbana. Transformació de l'ús existent a zona verda.
Jardí urbà.
Plaça pública.
Verd públic.
Sistema hidrogràfic. Riu Besòs.

SECTOR SAFARETJOS

NORMATIVA DE LES DIFERENTS QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES
QU
Llistat Qualificiacions Urbanístiques vigents
12
Nucli antic. De substitució de l'edificació antiga.
En densificació urbana semiintensiva.
13b
En densificació urbana semiintensiva d'àmbit municipal.
13bm
13bscv En densificació urbana semiintensiva Santa Coloma Vella.
En densificació urbana semiintensiva Barri del Raval.
13brv
13bs
En densificació urbana semiintensiva Barri dels Safareigs.
En densificació urbana semiintensiva Rambla del Fondo.
13bf
En densificació urbana semiintensiva carrer Circumval.lació.
13bcv
13arv
En densificació urbana intensiva barri del Raval.
20a9m Edificació aïllada plurifamiliar d'àmbit municipal.
20a9sc Edificació aïllada plurifamiliar Segón Cinturó.
20a8l
Edificació aïllada plurifamiliar barri Llatí.
Edificació residencial Santa Coloma Vella.
Rscv
Rrv
Edificació residencial barri del Raval.
Edificació residencial barri dels Safareigs.
Rts
Edificació residencial unifamiliar.
Ra
Ra-nc
Edificació residencial unifamiliar no computable.
Edificació residencial plurifamiliar.
Rb
Edificació residencial nucli antic.
Rc
Rp
Edificació residencial passeig.
Edificació residencial en filera.
RF
Edificació protegida.
EP
18
Ordenació volumètrica específica.
Ord. volumètrica específica comercial.
18Co
18-1
Ord. volumètrica específica residencial Pallaresa.
Ord. volumètrica específica d'ús públic Pallaresa.
18-2
Ord. volumètrica específica habitatge protegit Pallaresa.
18-3
18sg
Ord. volumètrica específica barris del sector Singuerlín.
Ord. volumètrica específica pg. de l'Església-Rambla Sant Sebastià.
OP1
Ord. volumètrica específica pg. de l'Església-Plaça de la Vila.
OP2
OP3
Ord. volumètrica específica pg. de l'Església.
Ord. volumètrica específica Plaça de l'Església.
OP4
HP
Habitage protegit.
Habitatge dotacional per a joves.
HD/7-j
HD/7-g Habitatge dotacional per a gent gran.
Verd privat protegit.
8a
Verd privat barri del Cementiri Vell.
8acv
22a
Industrial.
22abll
Industria Bosc Llarg.
8b
Verd privat d'interès tradicional.

NORMATIVA DE LES DIFERENTS QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES
26
Lliure permanent.
28
Parc forestal de repoblació.
Seveis tècnics.
4
Xarxa viària bàsica.
5
5b
Xarxa viària bàsica. Via cívica.
5*
Xarxa viària bàsica cedida.
6a
Parc i jardí urbà actual de caràcter local.
6b
Parc i jardí urbà de nova creació de caràcter local.
6c
Parc i jardí urbà d'àmbit metropolità.
7a
Equipament comunitàri actual.
7b
Equipament comunitàri de nova creació de caràcter local.
7c
Equipament comunitari d'àmbit metropolità.
Tipus d'equipament:
C Cultural i religiós.
Ad Administratiu, Subministrament i seguretat.
D Docent.
S Sanitari i social.
Co Comercial.
E Esportiu.
As Assistèncial.
A Assistèncial i sanitari.
R Recreatiu.

9
17-6
J
P
VP
SH

Protecció de sistemes general.
Renovació urbana. Transformació de l'ús existent a zona verda.
Jardí urbà.
Plaça pública.
Verd públic.
Sistema hidrogràfic. Riu Besòs.
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Informe preliminar de riscos geològics
de l’ARE la Bastida de Santa Coloma de Gramanet
(Barcelonès)

Abril de 2008

Informe núm.: AP-043/08

ARE la Bastida (Santa Coloma de Gramanet)

INTRODUCCIÓ
D’acord amb el conveni signat amb l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) que té per objecte
realitzar els estudis de riscos geològics de les àrees residencials estratègiques s’ha
procedit a la redacció de l’informe de riscos geològics de l’Àrea Residencial Estratègica la
Bastida de Santa Coloma de Gramanet, ubicada al nord de la ciutat.
L’objectiu d’aquest informe és identificar possibles situacions de perillositat geològica
natural que puguin donar lloc a situacions de risc que convingui evitar o considerar en la
delimitació i ordenació de les AREs.

ENTORN GEOLÒGIC
L’Àrea Residencial Estratègica la Bastida de Santa Coloma de Gramanet es troba a
l’extrem sud del massís del Corredor, que forma part de la Serralada Litoral Catalana.
Els materials de l’àrea són granodiorites (unitat Ggd) que presenten una textura granuda,
més o menys heterogranular, hipidiomòrfica a al·lotriomòrfica de gra mitjà. A l’extrem sud
de l’àrea aflora un dic de pòrfir granodiorític (unitat Gpg) d'orientació NE-SW. Ambdues
unitats formen part del gran batòlit granític dels Catalànids i s’atribueixen al Carbonífer Permià.

Mapa Geològic de Síntesi 1:50.000 de l’IGC (escala modificada).

Pàgina 1

ARE la Bastida (Santa Coloma de Gramanet)

PERILLOSITAT
L’àrea d’estudi té un relleu amb pendents moderats a forts, degut als relleus dels
materials granodiorítcs. Es tracta d’un vessant orientat al nord-oest.
Moviments de vessant
Tot i tenir pendents elevats, el relleu es troba ben regularitzat per la vegetació, i els
materials aflorants (saulons i granodiorites) no són susceptibles de produir moviments de
vessant. No s’ha observat indicis significatius, ni es té constància d’antecedents de
despreniments o esllavissades.
Esfondraments
No s’ha observat, ni es té constància documental de l’existència de roques solubles
susceptibles de desenvolupar esfondraments. Tampoc es té constància d’antecedents
d’esfondraments.
Cons de dejecció i processos erosius associats a torrentades
No s’ha observat, ni es té constància d’antecedents de cons de dejecció ni processos
erosius.
Inundabilitat
No hi ha presència de cursos d’aigua a l’àrea d’estudi.

ALTRES OBSERVACIONS
A la zona sud de l’àrea, a la zona més elevada, s’ha observat rebliments antròpics (R),
propers al límit de l’àrea i a les edificacions existents.

Pàgina 2

ARE la Bastida (Santa Coloma de Gramanet)

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
No s’ha detectat indicis, ni es té constància documental que en el passat s’hagin
desenvolupat processos de perillositat geològica que justifiqui la realització d’un estudi de
detall previ a la definició dels usos del sòl.
Es recomana que els estudis geotècnics que s’efectuïn tinguin en compte l’existència de
rebliments antròpics i de terraplenaments.

ARE: Bastida de Santa Coloma de Gramanet. R: Rebliments antròpics.

Pàgina 3

ARE la Bastida (Santa Coloma de Gramanet)

Fotografies

Fotografia 1: Vista de l’àrea des del sud.

Fotografia 2: Vista de l’extrem occidental de l’àrea. Es poden observar rebliments propers a les
edificacions.

Pàgina 4

Informe preliminar de riscos geològics
de l’ARE Front Riu Besòs de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)

Abril de 2008

Informe núm.: AP-042/08

ARE Front Riu Besòs (Sant Adrià de Besòs)

INTRODUCCIÓ
D’acord amb el conveni signat amb l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) que té per objecte
realitzar els estudis de riscos geològics de les àrees residencials estratègiques s’ha
procedit a la redacció de l’informe de riscos geològics de l’Àrea Residencial Estratègica
Front Riu Besòs de Sant Adrià de Besòs, ubicada al nord-oest del nucli urbà.
L’objectiu d’aquest informe és identificar possibles situacions de perillositat geològica
natural que puguin donar lloc a situacions de risc que convingui evitar o considerar en la
delimitació i ordenació de les AREs.

ENTORN GEOLÒGIC
L’Àrea Residencial Estratègica Front Riu Besòs de Sant Adrià de Besòs es troba a la
plana al·luvial i deltaica del riu Besòs, prop de la seva desembocadura.
A l’ARE afloren materials quaternaris d’origen fluvio-deltaic (unitat Qpa). Aquesta unitat
està constituïda fonamentalment per sorres, i localment nivells argilosos o gravosos.
S’atribueix a l’Holocè.

Mapa Geològic de Síntesi 1:50.000 de l’IGC (escala modificada).

Pàgina 1

ARE Front Riu Besòs (Sant Adrià de Besòs)

PERILLOSITAT
L’ARE es troba en una zona molt plana, sobre materials de la plana al·luvial del riu Besòs.
Moviments de vessant
No s’ha observat indicis significatius, ni es té constància d’antecedents de despreniments
o esllavissades.
Esfondraments
No s’ha observat, ni es té constància documental de l’existència de roques solubles
susceptibles de desenvolupar esfondraments. Tampoc es té constància d’antecedents
d’esfondraments.
Cons de dejecció i processos erosius associats a torrentades
No s’ha observat cons de dejecció, ni es té constància d’antecedents de processos
erosius associats a torrentades.
Inundabilitat
L’àrea es troba propera al riu Besòs. El PEFCAT (en redacció), d’acord a criteris
geomorfològics, delimita zones potencialment inundables associades al riu Besòs, que
afecten localment l’extrem occidental de l’ARE, segons dades facilitades per l’ACA.

ALTRES OBSERVACIONS
Sense altres observacions a destacar.

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
El PEFCAT (en redacció), d’acord a criteris geomorfològics, identifica zones
potencialment inundables associades al riu Besòs que afecten localment l’extrem
occidental de l’ARE. L’Agencia Catalana de l’Aigua, com a administració hidràulica
competent, és qui ha de determinar la necessitat de la realització de l’estudi
d’inundabilitat del riu Besòs a l’ARE.
No s’ha detectat indicis, ni es té constància documental que en el passat s’hagin
desenvolupat altres processos de perillositat geològica que justifiqui la realització d’un
estudi de detall previ a la definició dels usos del sòl.

Pàgina 2

ARE Front Riu Besòs (Sant Adrià de Besòs)

ARE: Front Riu Besòs de Sant Adrià de Besòs. S’indica el riu Besòs, amb zones potencialment inundables.

Pàgina 3

ARE Front Riu Besòs (Sant Adrià de Besòs)

Fotografies

Fotografia 1: Vista de l’àrea des del nord.

Fotografia 2: Vista de l’àrea des del sud.

Pàgina 4

Informe preliminar de riscos geològics
de l’ARE La Remonta de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)

Abril de 2008

Informe núm.: AP-040/08

ARE La Remonta (L’Hospitalet de Llobregat)

INTRODUCCIÓ
D’acord amb el conveni signat amb l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) que té per objecte
realitzar els estudis de riscos geològics de les àrees residencials estratègiques s’ha
procedit a la redacció de l’informe de riscos geològics de l’Àrea Residencial Estratègica
La Remonta de l’Hospitalet de Llobregat, ubicada a l’oest del nucli urbà.
L’objectiu d’aquest informe és identificar possibles situacions de perillositat geològica
natural que puguin donar lloc a situacions de risc que convingui evitar o considerar en la
delimitació i ordenació de les AREs.

ENTORN GEOLÒGIC
L’Àrea Residencial Estratègica La Remonta de l’Hospitalet de Llobregat es troba a la
plana al·luvial del riu Llobregat, al pla de Barcelona.
Els materials de l’àrea són predominantment argiles amb bretxes a la base, amb nivells
de loess amb nòduls de calitx i crostes de calitx al sostre. Corresponen als dipòsits de
plana al·luvial del Llobregat que formen el pla de Barcelona (Qbcn).

Mapa Geològic de Síntesi 1:50.000 de l’IGC (escala modificada).
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ARE La Remonta (L’Hospitalet de Llobregat)

PERILLOSITAT
Els pendents naturals de l’ARE són molt baixos. A l’extrem nord de l’ARE, s’ha observat
talussos antròpics amb pendents forts.
Moviments de vessant
No s’ha observat indicis significatius, ni es té constància d’antecedents de despreniments
o esllavissades.
Esfondraments
No s’ha observat, ni es té constància documental de l’existència de roques solubles
susceptibles de desenvolupar esfondraments. Tampoc es té constància d’antecedents
d’esfondraments.
Cons de dejecció i processos erosius associats a torrentades
No s’ha observat cons de dejecció, ni es té constància d’antecedents de processos
erosius associats a torrentades.
Inundabilitat
L’ARE es troba propera a diverses petites rieres que davallen de la serra de Collserola.
Aquestes rieres tenen una conca de recepció de petites dimensions, i la zona on es troba
l’ARE es troba molt antropitzada, pel que no es preveu afectació per inundabilitat a l’ARE.

ALTRES OBSERVACIONS
Al límit nord de l’ARE discorre una línia ferroviària, situada a sobre d’un terraplè. La resta
de la zona es troba intensament antropitzada, pel que no es descarta la presència de
rebliments de poca entitat.

Pàgina 2

ARE La Remonta (L’Hospitalet de Llobregat)

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
No s’ha detectat indicis, ni es té constància documental que en el passat s’hagin
desenvolupat processos de perillositat geològica que justifiqui la realització d’un estudi de
detall previ a la definició dels usos del sòl.
Es recomana que els estudis geotècnics que s’efectuïn tinguin en compte l’existència de
rebliments antròpics i de terraplenaments.

ARE La Remonta de l’Hospitalet de Llobregat. T: Terraplenaments.

Pàgina 3

ARE La Remonta (L’Hospitalet de Llobregat)

Fotografies

Fotografia 1: Aspecte de la zona sud de l’ARE.

Fotografia 2: Vista dels terraplenaments de la línia ferroviària. S’observen els talussos en primer
terme.
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Informe preliminar de riscos geològics
de l’ARE l’Estrella–Sant Crist de Badalona
(Barcelonès)

Abril de 2008

Informe núm.: AP-038/08

ARE l’Estrella–Sant Crist (Badalona)

INTRODUCCIÓ
D’acord amb el conveni signat amb l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) que té per objecte
realitzar els estudis de riscos geològics de les àrees residencials estratègiques s’ha
procedit a la redacció de l’informe de riscos geològics de l’Àrea Residencial Estratègica
l’Estrella–Sant Crist de Badalona, ubicada al centre del nucli urbà.
L’objectiu d’aquest informe és identificar possibles situacions de perillositat geològica
natural que puguin donar lloc a situacions de risc que convingui evitar o considerar en la
delimitació i ordenació de les AREs.

ENTORN GEOLÒGIC
L’Àrea Residencial Estratègica l’Estrella–Sant Crist de Badalona es troba entre la plana
deltaica del delta del Besòs i el marge sud–oest de la serra del Corredor, que pertany a la
Serralada Litoral.
A l’ARE únicament afloren materials quaternaris. Al sector oriental són predominantment
sorres de la plana deltaica del riu Besòs (Qpa), que poden incloure alguns nivells
d’argiles, matèria orgànica i alguns nivells de graves. Al sector occidental són dipòsits
proximals de peu de mont formats per fragments angulosos de granodiorites en una
matriu d’argiles vermelles (Qg).

Mapa Geològic de Síntesi 1:50.000 de l’IGC (escala modificada).
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ARE l’Estrella–Sant Crist (Badalona)

PERILLOSITAT
L’ARE consta de dues àrees, separades per l’autopista del Maresme, que presenten un
relleu molt suau amb un lleuger pendent cap el sud-est, en direcció cap el mar. Aquests
baixos pendents no permeten el desenvolupament natural de moviments de vessant.
Pel marge meridional de l’àrea discorre l’antiga riera de Sant Jeroni i el sector nordoriental es creuat per l’antiga riera de la Batllòria, en l’actualitat ambdues rieres estan
tapades per la trama urbana.
Moviments de vessant
No s’ha observat indicis significatius, ni es té constància d’antecedents de despreniments
o esllavissades.
Esfondraments
No s’ha observat, ni es té constància documental de l’existència de roques solubles
susceptibles de desenvolupar esfondraments. Tampoc es té constància d’antecedents
d’esfondraments.
Cons de dejecció i processos erosius associats a torrentades
No s’ha constatat l’existència de cons de dejecció, ni es té constància d’indicis de
processos erosius torrencials.
Inundabilitat
No hi ha presència de cursos d’aigua a les àrees d’estudi.

ALTRES OBSERVACIONS
Cal preveure l’existència de rebliments en les antigues rieres de Sant Jeroni i de la
Batllòria. L’eix de la riera de Sant Jeroni coincideix aproximadament amb la rambla de
Sant Joan i el de la Batllòria amb el carrer de Coll i Pujol.

Pàgina 2

ARE l’Estrella–Sant Crist (Badalona)

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
No s’ha detectat indicis, ni es té constància documental que en el passat s’hagin
desenvolupat processos de perillositat geològica que justifiqui la realització d’un estudi de
detall previ a la definició dels usos del sòl.
Es recomana que els estudis geotècnics que s’efectuïn tinguin en compte l’existència de
rebliments antròpics d’antigues rieres.

ARE: L’Estrella–Sant Crist de Badalona.

Pàgina 3

ARE l’Estrella–Sant Crist (Badalona)

Fotografies

Fotografia 1: Vista de l’àrea situada a l’est de l’autopista.

Fotografia 2: Vista de l’àrea situada a l’oest de l’autopista.
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Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

Annex 6.- Programa Energètic

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Març 2009

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES ÀREES
RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES DE
L’ÀMBIT DEL BARCELONÈS
Llibre

ANNEX 6. PROGRAMA ENERGÈTIC
Autor

TECNOMA
Data

MARÇ 2009

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

Març 2009

ÍNDEX

1.

INTRODUCCIÓ I OBJECTE ...................................................................................1

2.

EL PLA DE L’ENERGIA 2006-2015.......................................................................1

3.

EVOLUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC EN L’HORITZÓ 2015 ...........................2
3.1

Consum energètic dels sectors en l’horitzó 2015............................................2

4.

DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS ENERGÈTICS ..................................3

5.

AVALUACIÓ DELS POTENCIALS ........................................................................3
5.1

5.1.1

Qualificació energètica dels edificis.........................................................4

5.1.2

Assolellament ..........................................................................................9

5.1.3

Ventilació ...............................................................................................11

5.1.4

Enllumenat públic ..................................................................................11

5.2
6.

Estalvi i eficiència energètica ..........................................................................4

Energies renovables......................................................................................14

SÍNTESI I CONCLUSIONS...................................................................................17

Programa Energètic

Pàg. I

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

1.

Març 2009

INTRODUCCIÓ I OBJECTE

L’objectiu del present Programa energètic és donar compliment a les fites marcades
per la Generalitat de Catalunya en el seu Pla de l’energia a l’horitzó 2006-2015, en
àmbits residencials.
L’objecte és, per tant, determinar aquelles pautes necessàries per tal d’assolir els
objectius establerts en l’esmentat Pla, així com complir amb els criteris del Document
de Referència per l’avaluació ambiental del PDU del Barcelonès.

2.

EL PLA DE L’ENERGIA 2006-2015

Donat el constant increment de la necessitat de recursos energètics que s’ha anat
donant els últims anys, la disponibilitat d’aquests i els costos econòmics creixents per
a la seva obtenció, es fa necessària una planificació de l’abastament futur de les
necessitats energètiques, establint línies d’actuació prioritàries i definint els àmbits
estratègics a desenvolupar.
A més, Catalunya és un país amb mancança de fonts d’energia primària, fet que
implica una major planificació per a l’abastament energètic futur.
El Pla Estratègic de l’energia ha establert dos horitzons temporals: la prospectiva a
l’any 2030 i l’horitzó propi del Pla, l’any 2015.
El desenvolupament del Pla Estratègic es desenvolupa en quatre àmbits:
-

estratègia de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica

-

pla de promoció de les fonts energètiques renovables

-

pla de desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries

-

pla de suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica en
l’àmbit energètic

La dependència mundial dels combustibles fòssils és molt elevada (85% de l’energia
primària l’any 2005), a més que és insostenible per diferents motius:
-

esgotament dels recursos fòssils

-

impactes ambientals creixents (emissions, extraccions, etc)

-

limitacions d’alternatives que garanteixin la continuïtat del model a llarg termini

Per tant, és necessari, per una banda, cercar noves fonts per a satisfer la demanda
creixent d’energia, a més de limitar el consum i promoure el desenvolupament
d’infraestructures necessàries.
El repte és maximitzar els serveix que ofereix l’energia, minimitzant els recursos
consumits.
L’objectiu del Pla Estratègic de l’energia és fixar les bases i aportar les eines i mitjans
necessaris per assolir els objectius establerts.
Així, el Pla proposa assolir un objectiu d’estalvi d’energia final (a l’escenari IER,
Intensiu en Eficiència i Energies Renovables) del 10,6 %, respecte el consum de
l’escenari tendencial (BASE). Aquest objectiu d’estalvi és superior al que proposa la
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Unió Europea (1%) ja que representarà l’1,74% anual de reducció de la intensitat
energètica (consum d’energia final/PIB).
L’estratègia d’eficiència estableix diverses línies estratègiques, a més que proposa
accions específiques per a cadascun dels sectors consumidors (indústria, transport,
serveis, domèstics i primari).
L’escenari Base considerat segueix les tendències actuals de creixement econòmic i
desenvolupament energètic i tecnològic.
L’escenari IER (Intensiu en Eficiència energètica i energies Renovables) manté un
entorn similar a l’escenari anterior, però es potencien al màxim les tecnologies d’estalvi
i d’eficiència energètica, així com l’ús d’energies renovables.

3.

EVOLUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC EN L’HORITZÓ 2015

Per a la estimació de l’evolució del consum energètic dels sectors objecte d’estudi en
l’horitzó 2015, s’han seguit les directrius marcades pel Plec de prescripcions tècniques
per a la redacció del Programa Energètic de les ARE, publicat per l’INCASÒL el 14 de
juliol de 2008. Aquest plec s’inclou a l’apèndix d’aquest document.

3.1

CONSUM ENERGÈTIC DELS SECTORS EN L’HORITZÓ 2015

S’ha realitzat la projecció de la població de cadascun dels sectors, que multiplicat pel
consum per persona en l’horitzó 2015 (4,57 MWh), definirà el consum del sector en
aquest horitzó, segons l’escenari tendencial definit en el Pla de l’energia 2006-2015.
En aquests càlculs, s’ha considerat, per directrius de l’INCASÒL, un rati de 3 habitants
per habitatge.
A la taula que segueix es resumeixen els consums energètics estimats en l’horitzó
2015 a cadascun dels sectors:

L’Estrella

Sant
Crist

La
Remunta

Front Riu
Besòs

La Bastida

Safaretjos

Nº habitatges

325

176

797

120

120

310

habitants/sector

975

528

2.391

360

360

930

4.455,75

2.412,96

10.926,87

1.645,2

1.645,20

4.250,10

CONSUM
ENERGÈTIC
(MWh/any)

Taula 1.- Consums energètics estimats en l’horitzó 2015 dels sectors del PDU Barcelonès
Font: Elaboració pròpia
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DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS ENERGÈTICS

En aquest apartat s’han desplegat els objectius energètics del Pla del ‘Energia:
-

reducció d’un 10,6 % del consum d’energia final en l’horitzó 2015

-

aportació d’energia de fonts renovables, un 8,25 % del consum d’energia
primària en l’horitzó 2015

Aquests objectius es recullen a la següent taula resum.

DADES ARE

OBJECTIUS

Habitatges

Consum
(MWh/any)

Estalvi i
Eficiència
Energètica
(MWh/any)

Energies
renovables
(MWh/any)

L’Estrella

325

4.455,75

-472,31

367,60

Sant Crist

176

2.412,96

-255,77

199,07

La Remunta

797

10.926,87

-1.158,25

901,47

Front Riu Besòs

120

1.645,20

-174,39

135,73

La Bastida

120

1.645,20

-174,39

135,73

Safaretjos

310

4.250,10

-450,51

305,63

Sector

Taula 2.- Objectius energètics segons el Pla de l’energia de Catalunya 2006- 2015 dels
sectors del PDU Barcelonès
Font: Elaboració pròpia

5.

AVALUACIÓ DELS POTENCIALS

L’avaluació dels potencials permet valorar l’assoliment dels objectius en cadascun dels
àmbits del Pla de l’energia objecte del Programa Energètic de les AREs.
Per a aquesta avaluació, s’han considerat els dos objectius determinats pel Pla de
l’energia de Catalunya 2006-2015 esmentats anteriorment:
-

estalvi i eficiència energètica: amb la reducció com a mínim del 10,6 % de la
demanda energètica a les AREs

-

energies renovables: aportament del 8,25 % de la demanda energètica total en
forma d’energies renovables.
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5.1

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Aquesta avaluació s’ha realitzat en base a 4 criteris:
-

qualificació energètica dels edificis

-

assolellament

-

ventilació

-

enllumenat públic

Aquests quatre criteris, diferenciats i complementaris, són qualitatius, a excepció del
primer, que és quantitatiu.

5.1.1

Qualificació energètica dels edificis

En aquest apartat es realitza una valoració del potencial d’estalvi de cadascun dels
sectors en base a la qualificació energètica dels seus edificis segons l’escala de
Qualificació Energètica d’edificis definida en el Reial Decret 47/2007, de 19 de gener,
pel que s’aprova el procediment bàsic per a la Certificació de l’Eficiència Energètica
d’Edificis de nova construcció.
Així, aquest Reial Decret classifica els edificis amb qualificacions A, B, C o D segons la
seva eficiència energètica. El edificis de màxima eficiència serien els Edificis de
qualificació A, i els de mínima els Edificis de qualificació D.
Com a base de comparació, s’ha pres una urbanització convencional, definida com a
la que es comporta de la mateixa manera que l’stock d’edificis el 2006, any inicial del
Pla de l’energia. Aquest comportament es defineix com el d’un edifici qualificat en el
límit entre les qualificacions D i E.
Com a càlculs inicials, hem considerat com a punt de partida per a l’escenari futur
d’edifici de les ARE, l’edifici amb sistemes constructius que garanteixin com a mínim
una qualificació de tipus C, d’acord amb la normativa vigent en matèria de certificació
de l’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. Els valors de consum emprats
són els determinats al punt 5. Valors de referència per a la qualificació energètica
d’edificis del Plec de prescripcions tècniques per a la redacció del Programa Energètic
de les ARE publicat per l’INCASÒL.
S’ha considerat la zona climàtica de les comarques de Barcelona per a la resta de
variants.
Els càlculs s’han realitzat en base a illes de cases, assimilables a edificacions.
L’Estrella

L’Estrella
Nº habitatges
Objectiu d’estalvi
(MWh/any)
Coef. Edificabilitat

1

2

3

4

61

67

49

40

- 88,65

- 97,37

- 71,21

- 58,13

4,79

6,88

3,93

3,44

2

1.682,19

1.221,18

1.876,29

1.684,47

2

8.063,86

8.404,32

7.369,01

5.789,90

m sector
m sostre sector
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1

2

3

4

43,45

43,45

43,45

43,45

25,97

25,97

25,97

25,97

350,37

365,17

320,18

251,57

209,42

218,26

191,37

150,36

ESTALVI ANUAL PER
CALEFACCIÓ
(MWh/any)

- 140,96

- 146,91

- 128,81

- 101,21

% ESTALVI PER CALEFACCIÓ

-16,85%

-15,99%

-19,17%

-18,46%

5

6

7

8

48

24

18

18

- 69,76

- 34,88

- 26,16

- 26,16

DEMANDES DE CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(kWh/m2)
Màxima Edificis C
(kWh/m2)
CONSUMS PER CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(MWh)
Màxima edificis C
(MWh)

L’Estrella
Nº habitatges
Objectiu d’estalvi
(MWh/any)
Coef. Edificabilitat

2,19

5,74

3,05

3,05

2

2.207,51

500,00

583,51

583,51

2

4.835,22

2.870,85

1.778,14

1.778,14

43,45

43,45

43,45

43,45

25,97

25,97

25,97

25,97

210,09

124,74

77,26

77,26

125,57

74,56

46,18

46,18

- 84,52

- 50,18

- 31,08

- 31,08

-12,84%

-15,25%

-12,59%

-12,59%

m sector
m sostre sector
DEMANDES DE CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(kWh/m2)
Màxima Edificis C
(kWh/m2)
CONSUMS PER CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(MWh)
Màxima edificis C
(MWh)
ESTALVI ANUAL PER
CALEFACCIÓ
(MWh/any)
% ESTALVI PER CALEFACCIÓ

Taula 3 i Taula 4.- Estalvis energètics per calefacció al sector L’Estrella
Font: Elaboració pròpia
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Com s’observa a la taula anterior, amb edificis de qualificació C s’aconseguiria un
estalvi anual per calefacció superior als objectius d’estalvi. Per tant, el sector L’Estrella
compleix amb els objectius d’estalvi energètic establerts pel Pla de l’energia de
Catalunya 2006-2015 amb edificis de qualificació C en totes les seves illes.
Sant Crist

Sant Crist:
Nº habitatges
Objectiu d'estalvi
(MWh/any)
Coef. Edificabilitat
m2 sector
2

m sostre sector

2

3

4

5

6

41

34

33

43

15

10

- 59,58

- 47,96

- 47,96

- 59,58

- 20,35

- 14,53

8,58

4,77

5,00

5,03

4,37

5,22

502,82

705,63

637,36

834,41

235,32

249,22

4.315,09 3.366,00 3.189,00 4.201,08 1.523,47 1.300,00

DEMANDES DE CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(kWh/m2)
Màxima Edificis C
(kWh/m2)
CONSUMS PER CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(MWh)
Màxima edificis C
(MWh)
ESTALVI ANUAL PER CALEFACCIÓ
(MWh/any)
% ESTALVI PER CALEFACCIÓ

1

43,45

43,45

43,45

43,45

43,45

43,45

25,97

25,97

25,97

25,97

25,97

25,97

187,49

146,25

138,56

182,54

66,19

56,49

112,06

87,42

82,82

109,10

39,56

33,76

- 75,43

- 58,84

- 55,74

- 73,43

- 26,63

- 22,72

-13,42% -13,00% -12,32% -13,06% -13,87% -16,40%

Taula 5.- Estalvis energètics per calefacció al sector Sant Crist
Font: Elaboració pròpia

Com en el cas anterior, al les 6 illes s’aconseguirien les fites d’estalvi anual per
calefacció establertes pel Pla de l’energia de Catalunya amb edificis de qualificació C,
complint així els objectius establerts.
La Remunta

La Remunta:
Nº habitatges
Objectiu d'estalvi
(MWh/any)
Coef. Edificabilitat

Pàg. 6

1

2

3

4

5

6

101

112

208

165

82

129

- 146,78

- 162.77

- 302.28

- 239,79

- 119,17

- 187,47

4,32

4,15

4,22

3,29

5,18

2,80
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2

m sostre sector
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1

2

3

4

5

6

2.647,55

3.050,90

5.135,15

6.881,65

2.127,90

5.803,35

11.430,70 12.661,96 21.670,64 22.660,10 11.029,80 16.236,00

DEMANDES DE CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(kWh/m2)
Màxima Edificis C
(kWh/m2)
CONSUMS PER CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(MWh)
Màxima edificis C
(MWh)
ESTALVI ANUAL PER
CALEFACCIÓ
(MWh/any)
% ESTALVI PER CALEFACCIÓ

43,45

43,45

43,45

43,45

43,45

43,45

25,97

25,97

25,97

25,97

25,97

25,97

496,66

550,16

941,59

984,58

479,24

705,45

296,86

328,83

562.79

588,48

286,44

421,65

- 199.81

- 221,33

- 378,80

- 396,10

- 192,80

- 283,81

-14,43 %

-14,41 %

-13,28 %

-17,51%

-17,15%

-16,05 %

Taula 6.- Estalvis energètics per calefacció al sector La Remunta
Font: Elaboració pròpia

Com s’observa a la taula anterior, totes les illes compleixen els objectius establerts pel
Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015, amb edificis amb qualificació tipus C.
Front Riu Besòs

Front Riu Besòs
Nº habitatges
Objectiu d'estalvi
(MWh/any)
Coef. Edificabilitat

1

2

14

106

- 20,35

- 154,05

2,49

6,70

2

920

1.790,00

2

m sostre sector

2.290

11.990,00

DEMANDES DE CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(kWh/m2)
Màxima Edificis C
(kWh/m2)

43,45

43,45

25,97

25,97

99,50

99,50

59,47

59,47

- 40,03

- 209,59

m sector

CONSUMS PER CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(MWh)
Màxima edificis C
(MWh)
ESTALVI ANUAL PER CALEFACCIÓ
(MWh/any)
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Front Riu Besòs
% ESTALVI PER CALEFACCIÓ

1

2

-20,86%

-14,42%

Taula 7.- Estalvis energètics per calefacció al sector Front Riu Besòs
Font: Elaboració pròpia

Aquest sector compleix amb els objectius del Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015
amb edificis amb qualificació C.
La Bastida

La Bastida:

1

2

3

4

5

36

12

12

36

24

- 52,32

- 17,44

- 17,44

- 52,32

- 34,88

3,02

3,05

3,90

3,64

8,40

m sector

1.131,50

313,50

427,50

1.072,50

272,00

m2 sostre sector

3.420,00

1.140,00

1.667,20

3.901,20

2.285,00

43,45

43,45

43,45

43,45

43,45

25,97

25,97

25,97

25,97

25,97

148,60

49,53

18,57

169,51

99,28

88,82

29,61

11,10

101,31

59,34

- 59,78

- 19,93

- 29,14

- 68,19

- 39,94

-12,11%

-12,11%

-17.71%

-13,82%

-12,14%

Nº habitatges
Objectiu d'estalvi
(MWh/any)
Coef. Edificabilitat
2

DEMANDES DE CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(kWh/m2)
Màxima Edificis C
(kWh/m2)
CONSUMS PER CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(MWh)
Màxima edificis C
(MWh)
ESTALVI ANUAL PER CALEFACCIÓ
(MWh/any)
% ESTALVI PER CALEFACCIÓ

Taula 8.- Estalvis energètics per calefacció al sector La Bastida
Font: Elaboració pròpia

Com en els casos anteriors, els edificis construïts amb sistemes constructius que
garanteixin com a mínim una qualificació tipus C, assolirien els objectius d’estalvi
establerts pel Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015.
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Safaretjos

Safaretjos:
Nº habitatges
Objectiu d'estalvi
(MWh/any)
Coef. Edificabilitat
2

m sector
2

m sostre sector

1

2

3

150

100

60

- 217,99

- 145,33

- 87,20

20,36

3,50

3,32

844,00

3.170,00

1.805,00

17.180,00 11.100,00 6.000,00

DEMANDES DE CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(kWh/m2)
Màxima Edificis C
(kWh/m2)
CONSUMS PER CALEFACCIÓ:
Urbanització convencional
(MWh)
Màxima edificis C
(MWh)
ESTALVI ANUAL PER
CALEFACCIÓ
(MWh/any)
% ESTALVI PER CALEFACCIÓ

43,45

43,45

43,45

25,97

25,97

25,97

746,47

482,30

260,70

446,16

288,27

155,82

- 300,31

- 194,03

- 104,88

- 14,60%

- 14,15%

- 12,75%

Taula 9.- Estalvis energètics per calefacció al sector Safaretjos
Font: Elaboració pròpia

Amb edificis amb qualificació tipus C es garanteix el compliment d’estalvi del 10,6 %
dictaminat pel Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015.

5.1.2

Assolellament

L’article 6.1 (f) del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, determina que els edificis han de
rebre al menys un 80 % dels habitatges de l’edifici, en la superfície mínima obligatòria
d’obertura de la sala, una hora d’assolellament directe entre les 10 i les 12 hores
solars en el solstici d’hivern.
L’energia solar és la font principal d’energia de climatització en una vivenda. La
captació es realitza aprofitant el mateix disseny de la vivenda, desitjant una orientació
cap al Sud en el màxim número d’habitatges possibles. Aquesta orientació permet un
calentament de les vivendes, que guarden la calor, estalviant així l’energia necessària
per aclimatar-les.
A continuació es fa la valoració dels habitatges orientats amb ±30 º Sud, orientació
òptima per aprofitament de l’assolellament.
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Sector l’Estrella
Pel que fa als habitatges amb orientació ± 30º Sud al Sector L’Estrella, dels 325
habitatges del sector, 259 presenten aquesta orientació, el que suposa un 79.69 %
dels habitatges totals.
Sector Sant Crist
El 96,59 % dels habitatges al Sector Sant Crist presenten aquesta orientació (170
habitatges d’un total de 176).
Sector La Remunta
El 87% dels habitatges presenten orientació est-oest, garantint l’assolejament
transversal dels mateixos.
Sector Front Riu Besòs
S’ha pogut aprofitar l’orientació de l’àmbit disposada en un eix vertebrador nordoestsudest ,paral·lel al riu, per tal de distribuir les edificacions de les zonificacions
residencials linealment damunt d’aquest eix, oferint una excel·lent captació solar,
aprofitament de la llum, i ventilació natural als habitatges degut a la possibilitat de tenir
doble orientació en la pràctica totalitat d’ells.
En aquest mateix sentit, en l’article de “Condicions de l’edificació” de la normativa de
l’àrea residencial estratègica es regula la incorporació de balcons amb elements de
protecció solar, per tal de potenciar la implantació d’espais intermedis amb l’exterior en
les orientacions solars, per tal de millorar el confort espacial, el control tèrmic i acústic,
i l’estalvi energètic dels habitatges.
Així, al sector Front Riu Besòs, donades les seves característiques i la seva ubicació
del sector, 104 dels habitatges presenten orientació apropiada per a un aprofitament
bioclimàtic, que representen el 86 % dels habitatges.
Sector La Bastida
El 85 % dels habitatges d’aquest sector presenten una orientació apropiada per a
l’aprofitament bioclimàtic, amb una orientació cap al sud de ± 30º.
Sector Safaretjos
En el sector Safaretjos s’ha pogut aprofitar l’orientació de l’àmbit disposada en un eix
vertebrador nord-sud per tal de distribuir la zonificació residencial linealment damunt
d’aquest eix, oferint una excel·lent captació solar, aprofitament de la llum, i ventilació
natural als habitatges degut a la possibilitat de tenir doble orientació en la pràctica
totalitat d’ells. En aquest sector s’assoleix un percentatge del 81 % en habitatges amb
orientació ± 30 º Sud (1.600 m2 de sostre d’habitatge front 12.180 m2 totals).
En aquest mateix sentit, en l’article de “Condicions de l’edificació” de la normativa de
l’àrea residencial estratègica es regula la incorporació de balcons amb elements de
protecció solar, per tal de potenciar la implantació d’espais intermedis amb l’exterior en
les orientacions solars, per tal de millorar el confort espacial, el control tèrmic i acústic,
i l’estalvi energètic dels habitatges.
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A més s’ha previst una doble pell en l’edifici, que tot i que una de les finalitats és la
reducció de l’impacte acústic, també permet cert aïllament tèrmic als habitatges.

5.1.3

Ventilació

La ventilació transversal és un tret important per aconseguir l’acondicionament dels
habitatges. Així, cobreix la necessitat de renovació de l’aire interior, ajuda al confort
tèrmic en períodes de calor i contribueix a la climatització.
La ventilació natural es genera mitjançant les corrents d’aire produïdes pel vent.
Concretament, pel que fa a la climatització sobre tot en períodes de calor, és important
la ventilació creuada o transversal. Aquesta es produeix amb la circulació de l’aire a
través de finestres o altres espais oberts, situats a llocs oposats d’una sala o habitació.
En aquest aspecte, les edificacions a construir a tots els sectors s’ajusten a criteris
d’aprofitament bioclimàtic pel que fa a la ventilació transversal natural, ja que a tots els
sectors garantitzen aquestas ventilació provocada per la disposició de les façanes i/o
patis de ventilació al 100%, tret del sector Safaretjos, on el 90% del habitatges
presentaran aquesta ventilació natural.

5.1.4

Enllumenat públic

Com a criteris generals, s’han adoptat estructures compactes a les zones residencials,
que eviten la dispersió i extensió dels àmbits que requereixen enllumenat nocturn en
espais exteriors.
S’han aplicat criteris urbanístics en relació a la disposició, les tipologies i intensitats de
llumeneres utilitzades, en funció de la zonificació i altres aspectes de l’ordenació, per
tal d’adequar-les a les necessitats funcionals dels espais urbans amb el màxim estalvi
energètic.
Així, el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, estableix 4 zones segons el grau
de protecció pel que fa a la contaminació llumínica:
Article 5
Zonificació
5.1 D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
a Catalunya es consideren quatre zones en funció de la seva protecció a la
contaminació lluminosa. El grau de major protecció serà per a les zones E1
i el de menor protecció seran les E4:
a) Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació
lluminosa; corresponen a les àrees coincidents amb els espais d’interès
natural, les àrees de protecció especial i les àrees coincidents amb la
Xarxa natura 2000.
b) Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai
d’interès natural o d’una àrea de protecció especial o d’una àrea de la
Xarxa natura 2000.
c) Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica
com a sòl urbà o urbanitzable.
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d) Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats:
comercials, industrials o de serveis i també vials urbans principals. Les
determina l’ajuntament de cada municipi, el qual haurà de notificar la
proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge,
que n’haurà de fer l’aprovació. No poden classificar-se zones E4 a
menys de 2 km d’una zona E1.
Els enllumenats públics seran de baix consum, prioritzant les làmpades de vapor de
sodi, evitant-ne així les de vapor de mercuri.
A la següent taula es determina la il·luminació màxima en zones destinades a trànsit
de vehicles i/o al pas de vianants:

Il·luminació zona de
vehicles
(lux)

Il·luminació zona de
vianants
(lux)

Trànsit elevat

35

20

Trànsit moderat

25

10

Trànsit baix

15

6

Trànsit escàs

10

5

Intensitat de
trànsit

Taula 10.- Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al
pas de vianants
Font: Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Així, els requeriments mínims per a una il·luminació de baix consum en els espais
públics:
•

El sistema d’encesa es realitzarà mitjançant reactàncies de doble flux a cada
punt en instal·lacions de menys de 20 kW o equip de reducció de tensió en
capçalera per a potencies superiors.

•

Les làmpades seran amb ulls de vapor de sodi amb preferència sobre vapor de
mercuri. Si es desitja llum blanca, aquesta sol es podrà instal·lar en el casos
que ho permeti el Decret 82/2005, de 3 de maig. Per aquest casos es
considera l’opció del vapor de sodi amb d’halogenurs metàl·lics, les làmpades
d’halogenurs amb cremador ceràmic, o altres que pugui haver en el mercat si
el seu funcionament permet una reducció del nivell lumínic a la mitja nit o als
horaris que marqui la llei.

Sector l’Estrella
Es garanteix el compliment del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Per al compliment del
decret s’ha dissenyat les següents mesures:
•

Pàg. 12
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en calçada és de 15 lux i en el de trànsit escàs (Carrer Sant Gonçal, Carrer
Maragall, Carrer Santa Bàrbara i Carrer Sant Ramon) de 10lux. En tots els
casos la uniformitat és superior al 0,50.
També es col·loca un equip reductor-estabilitzador de tensió a capçalera, de tal
manera que hi hagi menys flux lluminós a cada punt de llum, mantenint la
uniformitat i per tant l’energia elèctrica consumida sigui menor. Així donem
compliment a un requeriment ambiental general, que és la fixació de nivells de
baix consum lumínic.

Sector Sant Crist
Es garanteix el compliment del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
Així, en les zones de trànsit moderat (Carrer Abat Escarré) es garanteix en tot moment
un nivell d’il·luminació mitjana de 25 lux, mentre que els de trànsit baix, el nivell
d’il·luminació mitjana en calçada és de 15 lux i en el de trànsit escàs de 10 lux. En tots
els casos la uniformitat és superior al 0,50.
Sector La Remunta
En aquest sector no s’ha previst encara detalls d’enllumenat públic.
Sí s’ha previst l’adopció d’estructures compactes que evitin la dispersió i l’extensió dels
àmbits, que requereixen enllumenat nocturn en espais exteriors, ja que l’edificació
prevista és bastant compacta, i les zones verdes més extenses no tenen enllumenat
total, només en els vials que les creuen, de manera que l’ordenació prevista minimitza
els requeriments lumínics.
A nivell de projecte executiu, es preveu complir els nivell òptims d’il·luminació als vials i
a la resta el mínim necessari per tal d’aplicar el màxim estalvi energètic.
També es garanteix la implementació en les instal·lacions d’enllumenat exterior de
criteris tècnics fonamentats en les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, i del
Decret 82/2005, de 3 de maig. No obstant, els detalls es concretaran al projecte
executiu.
Sector Front Riu Besòs - Safaretjos
La pròpia compacitat de l’estructura urbana adoptada concentra els àmbits d’espais
lliures públics que requereixen enllumenat nocturn en espais exteriors recolzats en els
vials proposats, evitant-ne la dispersió, optimitzant la implantació de lluminàries
eficients i de baix consum, afavorint l’estalvi energètic, de manera que es faciliti
l’adopció del nivells màxims de contaminació lluminosa vigents.
Sector La Bastida
No es tenen dades sobre el sistema de lluminàries al sector. No obstant, es garanteix
el compliment de la normativa vigent referent abans esmentada així com la normativa
ambiental de l’ARE.
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5.2

ENERGIES RENOVABLES

S’ha analitzat l’aportació d’energies renovables del conjunt d’edificacions previstes en
cadascun dels sectors en base als criteris definits tant al CTE com al Decret
d’Ecoeficiència.
Les valoracions quantitatives dels consums i els estalvis es resumeixen als següents
apartats, així com els estalvis associats d’emissions de CO2.
Per a la realització dels càlculs s’han seguit les directrius marcades en el Plec de
prescripcions tècniques per a la Redacció del programa energètic de les Àrees
Residencials Estratègiques publicat per l’INCASÒL el 14 de juliol de 2008.
Així, s’han considerat els següents paràmetres i valors:
-

Zona climàtica: Barcelonès

-

Demanda d’aigua calenta. 28 l/persona i dia

-

Temperatura mitjana de la xarxa: 12,3 ºC

-

Calor específic de l’aigua: 1,16225 Wh/lºC

-

Salt tèrmic (60-12,3ºC): 47,7 ºC

Totes les illes compleixen la fita d’aportació energètica per energia solar aportada per
escalfar ASC, donant així una aportació del 13,40 % de la demanda energètica inicial
en totes elles.
Les següents taules mostren les aportacions d’energies renovables del conjunt
d’edificacions de cadascun dels sectors.

Sector l’Estrella

L’Estrella
Nº habitants
Objectiu Energies Renovables
Demanda total ACS
(l ACS/dia)
Energia solar diària aportada per escalfar ACS
(MWh/dia)
Energia solar anual aportada per escalfar ACS
(MWh/any)
Emissions de CO2 d’ACS Edifici Qualificació C
(T CO2/any)

L’Estrella
Nº habitants
Objectiu Energies Renovables
Demanda total ACS
(l ACS/dia)
Energia solar diària aportada per escalfar ACS
(MWh/dia)

Pàg. 14

1

2

3

4

183

201

147

120

69,00

75,78

55,42

45,24

5.124,00

5.628

4.116

3.360

0,28

0,31

0,23

0,19

103,69

113,88

83,29

67,99

38,36

42,14

30,82

25,16

5

6

7

8

144

72

54

54

54,29

27,15

20,36

20,36

4.032

2.016

1.512

1.512

0,22

0,11

0,08

0,08
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L’Estrella
Energia solar anual aportada per escalfar ACS
(MWh/any)
Emissions de CO2 d’ACS Edifici Qualificació C
(T CO2/any)

5

6

7

8

81,59

40,79

30,60

30,60

30,19

15,09

11,32

11,32

Taula 11 i Taula 12.- Energia solar aportada per escalfar ACS al sector L’Estrella
Font: Elaboració pròpia

Sector Sant Crist

1

2

3

4

5

6

123

99

99

123

42

30

46,37

37,33

37,33

46,37

15,84

11,31

3.444,00

2.772

2.772

3.440

1.176

840

0,19

0,15

0,15

0,19

0,07

0,05

69,69

56,09

56,09

69,69

23,80

17,00

25,79

20,75

20,75

25,79

8,80

6,29

Sant Crist
Nº habitants
Objectiu Energies Renovables
Demanda total ACS
(l ACS/dia)
Energia solar diària aportada per
escalfar ACS
(MWh/dia)
Energia solar anual aportada per
escalfar ACS
(MWh/any)
Emissions de CO2 d’ACS Edifici
Qualificació C
(T CO2/any)

Taula 13.- Energia solar aportada per escalfar ACS al sector Sant Crist
Font: Elaboració pròpia

Sector La Remunta

La Remunta
Nº habitants
Objectiu Energies Renovables
Demanda total ACS
(l ACS/dia)
Energia solar diària aportada per
escalfar ACS
(MWh/dia)
Energia solar anual aportada per
escalfar ACS
(MWh/any)
Emissions de CO2 d’ACS Edifici
Qualificació C
(T CO2/any)

1

2

3

4

5

6

303

336

624

495

246

387

114,24

126,68

235,26

186,63

92,75

145,91

8.484

9.408

17.472

13.860

6.888

10.836

0,47

0,52

0,97

0,77

0,38

0,60

171,68

190,37

353,55

280,46

139,38

219,27

63,52

70,44

130,81

103,77

51,57

81,13

Taula 14.- Energia solar aportada per escalfar ACS al sector La Remunta
Font: Elaboració pròpia
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Sector Front Riu Besòs

Front Riu Besòs

1

2

42

318

15,84

119,89

1.176,00

8.904,00

0,07

0,49

23,80

180,18

8,80

66,66

Nº habitants
Objectiu Energies Renovables
Demanda total ACS
(l ACS/dia)
Energia solar diària aportada per escalfar ACS
(MWh/dia)
Energia solar anual aportada per escalfar ACS
(MWh/any)
Emissions de CO2 d’ACS Edifici Qualificació C
(T CO2/any)

Taula 15.- Energia solar aportada per escalfar ACS al sector Front Riu Besòs
Font: Elaboració pròpia

Sector La Bastida

La Bastida
Nº habitants
Objectiu Energies Renovables
Demanda total ACS
(l ACS/dia)
Energia solar diària aportada per escalfar ACS
(MWh/dia)
Energia solar anual aportada per escalfar ACS
(MWh/any)
Emissions de CO2 d’ACS Edifici Qualificació C
(T CO2/any)

1

2

3

4

5

108

36

36

108

72

40,72

13,57

13,57

40,72

27,15

3.024,00 1.008,00 1.008,00 3.024,00 2.016,00
0,17

0,06

0,06

0,17

0,11

61,19

20,40

20,40

61,19

40,79

22,64

7,55

7,55

22,64

15,09

Taula 16.- Energia solar aportada per escalfar ACS al sector La Bastida
Font: Elaboració pròpia

Sector Safaretjos

Safaretjos
Nº habitants
Objectiu Energies Renovables
Demanda total ACS
(l ACS/dia)
Energia solar diària aportada per escalfar ACS
(MWh/dia)
Energia solar anual aportada per escalfar ACS
(MWh/any)
Emissions de CO2 d’ACS Edifici Qualificació C

Pàg. 16

1

2

3

450

300

180

169,66

113,11

67,86

12.600,00 8.400,00 5.040,00
0,70

0,47

0,28

254,97

169,98

101,99

94,34

62,89

37,73
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1

2

3

(T CO2/any)
Taula 17.- Energia solar aportada per escalfar ACS al sector Safaretjos
Font: Elaboració pròpia

6.

SÍNTESI I CONCLUSIONS

Com resum del programa energètic descrit en aquest annex destacar que en totes les
AREs que es desenvolupen en el Pla Director Urbanístic s’han assolit tots el objectius
per l’estalvi d’energia. En tots els sectors aquest estalvi es troba al voltant d’un 15%.
Tots els habitatges
l’assolellament.

presenten

ventilació

transversal,

i

s’aprofita

al

màxim

Fent referència a les emissions d’energia solar anual aportada per escalfar ACS (Aigua
Calenta Sanitària) en tots sectors del Pla Director Urbanístic se supera la fita marcada
pel Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 en referència a l’ús d’energies
renovables.
Cal assenyalar que a totes les AREs es garanteix el compliment del Decret 82/2005,
de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001,
del 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn, així com la normativa en relació a l’ecoeficiència en les edificacions (Decret
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis).
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
REDACCIÓ DEL PROGRAMA ENERGÈTIC DE LES ARE

1

OBJECTE

L’objecte principal d’aquest Plec és el d’establir uns continguts mínims i una
metodologia per a la redacció del Programa Energètic de les ARE, que garanteixin que
la realització del Programa Energètic compleix amb els criteris del Document de
referència per a l’avaluació ambiental dels PDU de les ARE, i s’alinea amb els
objectius fixats en el Pla de l’Energia 2006-2015 de la Generalitat de Catalunya, en
àmbits residencials.
2

CONSIDERACIONS PRÈVIES

El Programa energètic, forma part del planejament, com a part de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental, acompanyant als altres documents urbanístics.
3

DESENVOLUPAMENT DEL DOCUMENT

El Programa Energètic, s’inclourà en l’ISA en forma d’Annex, estructurat amb els
apartats següents:
3.1

INTRODUCCIÓ I OBJECTE

En aquest primer apartat, es farà referència a l’objectiu del Programa Energètic, en
particular:
•

Determinar la demanda energètica de cadascun dels sectors en l’horitzó 2015.

•

Desenvolupar els objectius d’Estalvi i Eficiència Energètica i de producció
d’energia amb fonts renovables del Pla de l’Energia 2006-2015 en l’àmbit de
cadascun dels sectors, prenent com a base de comparació una urbanització
convencional, en els termes que es definiran posteriorment.

•

Definir les propostes per a assolir els objectius i quantificar-ne l’aportació tant en
termes d’estalvi energètic com d’estalvi d’emissions de CO2 respecte a una
urbanització convencional.

Complementàriament, es podrà fer referència als aspectes generals del treball, (que
generalment estaran descrits en la Introducció de l’ISA), incloent:
•

Delimitació administrativa, municipi i comarca.

•

Planejament al qual acompanya el Programa Energètic.

•

Marc legal general.

•

Administracions actuants i/o promotors.

També es podrà incloure, apartats específics de:
•

Antecedents, on es farà referència als aspectes que han concorregut prèviament
al planejament, en l’àmbit concret o en un context més ampli (Planejament superior
vigent en l’àmbit del sector: POUM, PMU,...).
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•

Objectius del document, on s’exposaran els del Programa Energètic, generals i/o
específics que poguessin concórrer.

•

Metodologia, on es podrà descriure el procés seguit per a la redacció del
Programa Energètic.

3.2

EL PLA DE L’ENERGIA 2006-2015

Es definirà el Pla de l’Energia 2006-2015 com a document de referència a Catalunya
pel que fa als aspectes energètics, i se’n farà una descripció amb els següents
continguts bàsics:
•

Estat de situació, on es descriurà l’estat de situació, tal i com es descriu en el Pla
de l’Energia, en base a les dades de l’any 2003 i valorant-ne els dos indicadors
clau, consum d’energia final i consum d’energia primària.

•

Prospectiva energètica a l’horitzó 2030: objectius de futur i eixos d’actuació,
on es resumirà l’anàlisi de la prospectiva energètica a l’horitzó 2030 descrita en el
Pla de l’Energia.

•

Àmbits d’actuació i objectius del Pla de l’Energia, que son:
a) Estratègia d’estalvi i eficiència energètica. En aquest àmbit es fixa l’objectiu de
reduir un 10,6% el consum d’energia final respecte a l’escenari tendencial.
Sobre un consum de 20.105,5 [kTEP] l’any 2015, l’estratègia d’eficiència
preveu una reducció anual del consum de 2.137,8 [kTEP/any], superior al
consum actual del sector domèstic.
b) Pla d’energies renovables. Aquest fixa uns objectius molt ambiciosos, ja que
pretén multiplicar per quatre el consum d’energies renovables, passant dels
829,7 [kTEP] del consum d’origen renovable de l’any 2003, que representa el
3,3% del consum d’energia primària, als 2.949 [kTEP] de l’any 2015, cosa que
representa l’11% del consum d’energia primària. Aquest increment representa
una aportació neta de renovables d’un 8,25% sobre el consum d’energia
primària en l’horitzó 2015.
c) Pla d’infraestructures energètiques necessàries.
d) Programa de recerca i desenvolupament tecnològic en l’àmbit energètic

3.3

EVOLUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC PREVIST

Es realitzarà l’anàlisi del consum energètic previst per a cadascun del sectors
analitzats en base a les dades del Pla de l’energia en l’horitzó 2006 i projecció a
l’horitzó 2015.
Per tal de donar coherència al conjunt de Programes Energètics dels diferents PDU, es
defineixen les següents dades de partida pel conjunt de Catalunya en termes de
població i consum energètic a l’horitzó 2015:
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CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA CONSOLIDAT vs PROJECCIONS IDESCAT
Escenari de creixement

Any

Població
consolidada

Baix

Mitjà Baix

Mitjà Alt

Alt

2003

6.704.146

6.582.833

6.643.175

6.667.685

6.723.050

2004

6.813.319

6.632.726

6.752.385

6.802.450

6.908.326

2005

6.995.206

6.675.694

6.853.190

6.929.705

7.082.818

2006

7.134.697

6.713.122

6.943.868

7.047.837

7.240.671

2007

7.210.508

6.745.305

7.021.637

7.153.664

7.384.271

2015

7.723.744
Font: IDESCAT

PROJECCIÓ DE CONSUMS ANUALS – CATALUNYA HORITZÓ 2015
Sector consumidor

Consum de
Catalunya [MWh]

Població activa

Consum per
persona [MWh/any]

Sector Transport

83.758.140

271.230

308,81

Sector Primari

7.854.651

99.096

79,26

Sector Indústria

75.540.698

1.430.806

52,80

Sector Serveis

31.317.442

2.225.144

14,07

Sector Domèstic

35.316.279
Font: IDESCAT –

3.3.1

7.723.744
(*)

(*)

4,57

Població Total

Consum energètic dels sectors en l’horitzó 2015

Es realitzarà la projecció de la població de cadascun dels sectors en l’horitzó 2015,
degudament justificada, en coherència amb les dades expressades en la memòria
social. Aquesta projecció de població de cadascun dels sectors, multiplicada pel
consum per persona en l’horitzó 2015 (4,57 [MWh]), definirà el consum del sector en
l’horitzó 2015, segons l’escenari tendencial definit en el Pla de l’energia 2006-2015.
Aquest consum del sector en l’horitzó 2015, es prendrà com a base de càlcul per a la
definició dels objectius del sector.

2

Exemple d’aplicació per un sector de 60.000 [m ] a Barcelona – Càlcul del consum energètic del sector en
l’horitzó 2015
DADES D’ENTRADA
Nombre d’habitatges: 443
Rati d’habitants per habitatge en l’horitzó 2015 (en coherència amb la memòria social): 2,86
MÈTODE DE CÀLCUL
Nombre d’habitants del sector en ‘horitzó 2015: 443 x 2,86 = 1.267
Consum energètic del sector en l’horitzó 2015: 1.267 x 4,57 [MWh/any] = 5.790 [MWh/any]
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3.4

DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS ENERGÈTICS

Es realitzarà el desplegament dels objectius energètics del Pla de l’Energia en termes
d’Estalvi i Eficiència energètica i de producció d’energia amb fonts renovables per a
cadascun dels sectors, resumint-los en la taula següent:

TAULA RESUM D’OBJECTIUS DESPLEGATS PER SECTOR
Dades ARE
Sector

Habitatges

Objectius
Consum [MWh]

Estalvi i Eficiència
Energètica
(*)
[MWh/any]

Energies
renovables
(**)
[MWh/any]

(*)

L’objectiu d’Estalvi i Eficiència energètica està fixat en la reducció d’un 10,6% del consum d’energia final en l’horitzó
2015.
(**)

L’objectiu d’aportació d’energia de fonts renovables està fixat en un 8,25% del consum d’energia primària en l’horitzó
2015.

2

Exemple d’aplicació per un sector de 60.000 [m ] a Barcelona – Càlcul dels objectius energètics del sector en
l’horitzó 2015
DADES D’ENTRADA
Consum energètic del sector en l’horitzó 2015: 5.790 [MWh/any]
Objectiu d’estalvi i eficiència energètica del Pla de l’Energia 2006-2015: -10,6%
Objectiu d’aportació de renovables del Pla de l’Energia 2006-2015: +8,25%
MÈTODE DE CÀLCUL
Objectiu d’estalvi i eficiència energètica del sector en l’horitzó 2015: 5.790 [MWh/any] x (-10,6%) = -614 [MWh/any]
Objectiu d’aportació de renovables del sector en l’horitzó 2015: 5.790 [MWh/any] x 8,25% = 478 [MWh/any]

(*)

(*)

En aquest cas, es considera el cas més restrictiu, on l’energia final és igual a l’energia primària, simplificant les
condicions de càlcul de l’objectiu.

3.5

AVALUACIÓ DELS POTENCIALS

Es valoraran els potencials que permetrien assolir els objectius en cadascun dels
àmbits del Pla de l’Energia que són objecte del Programa Energètic de les ARE.
3.5.1

Estalvi i eficiència energètica

L’estalvi i eficiència energètica es valorarà amb quatre criteris diferenciats i
complementaris, dels quals el primer és quantitatiu i la resta qualitatius.
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3.5.1.1

Qualificació energètica dels edificis

Es realitzarà una valoració del potencial d’estalvi de cadascun dels sectors en base a
la qualificació energètica dels seus edificis segons l’escala de Qualificació Energètica
d’Edificis definida en el reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel que s’aprova el
procediment bàsic per a la Certificació de l’Eficiència Energètica d’Edificis de nova
construcció.
Es prendrà com a base de comparació una urbanització convencional, definida com
aquella que es comporta de la mateixa manera que el stock d’edificis el 2006, any
inicial del Pla de l’Energia. Aquest comportament es defineix com el d’un edifici
qualificat en el límit entre les qualificacions D i E.
S’haurà de definir la qualificació energètica dels edificis que garanteixi l’assoliment de
l’objectiu d’estalvi i eficiència energètica definit en l’apartat 3.4. Es valorarà la seva
contribució al compliment dels objectius, així com els estalvis associats d’emissions de
CO2.
Es defineixen els valors de referència per a la Qualificació d’Eficiència Energètica dels
Edificis en cadascun dels seus aspectes i per al conjunt de zones climàtiques de
Catalunya en l’Apartat 5 del present Plec de Prescripcions Tècniques.

2

Exemple d’aplicació per un sector de 60.000 [m ] a Barcelona – Càlcul de l’efecte de la qualificació energètica
dels edificis en l’assoliment de l’objectiu d’estalvi i eficiència energètica
DADES D’ENTRADA
Objectiu d’estalvi i eficiència energètica del sector en l’horitzó 2015: -614 [MWh/any]
Tipologia d’edificació: Plurifamiliar
Edificabilitat del sector: 1,1
2

Demanda de calefacció urbanització convencional (límit entre D i E – Taula 5.1.2): 43,45 [kWh/m ]
2

Demanda de calefacció màxima d’un edifici de qualificació C (Taula 5.1.2): 25,97 [kWh/m ]
MÈTODE DE CÀLCUL
2

2

2

m de sostre del sector: 60.000 [m ] x 1,1 = 66.000 [m ]
2

2

Consum ideal de calefacció del sector com a urbanització convencional: 66.000 [m ] x 43,45 [kWh/m ] = 2.868 [MWh]
2

2

Consum màxim de calefacció del sector amb edificis C: 66.000 [m ] x 25,97 [kWh/m ] = 1.714 [MWh]
(*)

Estalvi anual de calefacció en el sector per la implantació d’edificis nivell C respecte a la urbanització convencional:
1.714 [MWh] – 2.868 [MWh] = -1.154 [MWh/any]
Es conclou que l’adopció d’una qualificació energètica de C en Calefacció implica el compliment de l’objectiu d’estalvi i
eficiència energètica en el sector (-1.154 [MWh/any] vs -614 [MWh/any])
(*) Si amb aquest nivell de qualificació energètica dels edificis no s’assoleixen els objectius, es recomanarà un nivell
de qualificació energètica superior, fins a assolir els objectius definits.

3.5.1.2

Assolellament

Es realitzarà un estudi d’assolellament, per tal de garantir que qualsevol dels edificis
inclosos en els sectors dels diferents PDU, compleix el requeriment definit en l’Article
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6.1 (f) del Decret 21/2006, se 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis:
“Rebre, almenys un 80% dels habitatges de l’edifici, en la superfície mínima obligatòria
d’obertura de la sala, una hora d’assolellament directe entre les 10 i les 12 hores
solars en el solstici d’hivern.”
En base als resultats de l’estudi d’assolellament, es realitzarà una proposta
d’implantació de vegetació en l’estructura urbana per millorar les condicions tèrmiques
exteriors de la trama urbana, així com les condicions tèrmiques interiors als edificis.
3.5.1.3

Ventilació

Es realitzarà un anàlisi de la distribució dels diferents edificis inclosos en els diferents
PDU, per tal de verificar l’existència de ventilació natural transversal, que es considera
desitjable en el conjunt d’habitatges de cada sector.
Es definirà el percentatge d’habitatges que compleixen aquest criteri, essent desitjable
que el conjunt d’habitatges el compleixin (excepte els habitatges per a dues persones).
3.5.1.4

Enllumenat públic

S’hauran de fixar els requeriments per a una il·luminació de baix consum en els espais
públics i com a mínim:
•

El sistema d’encesa es realitzarà mitjançant reactàncies de doble flux a cada punt
en instal·lacions de menys de 20 kW o equip de reducció de tensió en capçalera
per a potències superiors.

•

Les làmpades seran amb llums de vapor de sodi amb preferència sobre vapor de
mercuri. Si es desitja llum blanca, aquesta només es podrà instal·lar en els casos
que ho permeti el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Per aquests cassos es
considerarà l’opció del vapor mercuri amb d’halogenurs metàl·lics, les làmpades
d’halogenurs amb cremador ceràmic, o altres que pugui haver en el mercat si el
seu funcionament permet una reducció del nivell lumínic a la mitja nit o als horaris
que marqui la llei.

De forma general, s’ha de donar compliment al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
3.5.2

Energies renovables

S’analitzarà l’aportació d’energies renovables del conjunt d’edificacions previstes en
cadascun dels sectors en base als criteris definits tant al CTE com al Decret
d’Ecoeficiència, valorant la seva contribució al compliment de l’objectiu de producció
d’energia amb fonts renovables, així com els estalvis associats d’emissions de CO2.
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2

Exemple d’aplicació per un sector de 60.000 [m ] a Barcelona - Càlcul de l’efecte de l’aplicació de sistemes de
producció d’ACS amb energia solar en l’assoliment de l’objectiu de producció d’energia amb fonts renovables
DADES D’ENTRADA
Zona climàtica del Barcelonès (segons Annex 3 del decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis): III
Nombre d’habitants del sector en ‘horitzó 2015: 1.267
Demanda d’aigua calenta sanitària a 60 ºC (segons Annex 1 del decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis): 28 [litres ACS/persona i dia]
Temperatura mitjana de l’aigua de xarxa general a Barcelona (Taula 6.1): 12,3 [ºC]
Calor específic de l’aigua: 1,16225 [Wh/lºC]
Factor de càlcul d’emissions de CO2 d’un edifici classe C (Taula 7.1): 0,37
MÈTODE DE CÀLCUL
Demanda total d’aigua calenta del sector: 28 [litres ACS/persona i dia] x 1.267 [persones] = 35.476 [litres ACS/sector i
(*)
dia]
Contribució mínima (segons Annex 2 del decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
(*)
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis): 70%
Demanda a subministrar amb fonts renovables: 24.833 [litres ACS a 60ºC/dia]
Salt tèrmic per escalfar l’aigua de xarxa. 60 [ºC] – 12,3 [ºC] = 47,7 [ºC]
Energia solar aportada per a esclafar l’aigua calenta sanitària: 24.833 [litres ACS a 60ºC/dia] x 47,7 [ºC] x 1,16225
[Wh/lºC] x 365 [dies/any] = 502 [MWh/any]
Emissions de CO2 d’ACS d’un edifici classe C: 502 [MWh/any] x 0,37 = 184,4 [TCO2/any]
Es conclou que l’aplicació dels criteris d’aportació d’aigua calenta sanitària produïda amb fonts d’energia renovables
descrits en el decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en
els edificis genera una aportació de 502 [MWh/any] d’energia de fonts renovables en el sector en estudi, i això implica
el compliment de l’objectiu de producció d’energia amb fonts renovables fixat anteriorment en 478 [MWh/any]
(*)

Per simplificar el càlcul en aquest exemple, s’ha consolidat el global d’habitants del sector, però el càlcul s’ha de
realitzar de manera discreta per a cadascun dels edificis planificats en el sector.

En sectors de més de 800 habitatges, s’avaluarà la implantació de sistemes autònoms
de generació energètica a escala urbana. Els costos d’aquestes implantacions tindran
la consideració de despeses d’urbanització a finançar per l’aprofitament urbanístic
resultant de les ARE.
Aquests sistemes autònoms podran consistir en la generació centralitzada
d’electricitat, aigua calenta sanitària i/o calefacció a través de plantes de cogeneració,
generació de calor mitjançant biomassa, utilització d’energia solar tèrmica i
fotovoltaica, etc. El Pla haurà de preveure les instal·lacions de generació i les xarxes
de distribució corresponents.
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3.6

SÍNTESI I CONCLUSIONS

Es realitzarà una síntesi entenedora i complerta del contingut del document, així com
una valoració dels objectius d’estalvi i eficiència energètica i producció d’energia amb
fonts renovables. Finalment, es definiran les estratègies per tal d’assolir els objectius i
es valorarà l’aportació de cadascuna d’aquestes estratègies al compliment dels
objectius, així com els estalvis associats d’emissions de CO2.
4

PROPOSTA D’ÍNDEX

En base al conjunt de tot allò exposat anteriorment, es presenta el següent índex amb
caràcter orientatiu:

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE
2. EL PLA DE L’ENERGIA 2006-2015
3. EVOLUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC PREVIST
3.1. CONSUM ENERGÈTIC DELS SECTORS EN L’HORITZÓ 2015
4. DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS ENERGÈTICS
5. AVALUACIÓ DELS POTENCIALS
5.1. ESTALVI I EFCIÈNCIA ENERGÈTICA
5.1.1. Qualificació energètica dels edificis
5.1.2. Assolellament
5.1.3. Ventilació
5.1.4. Enllumenat públic
5.2. ENERGIES RENOVABLES
6. SÍNTESI I CONCLUSIONS
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5

VALORS DE
D’EDIFICIS

REFERÈNCIA

PER

A

LA

QUALIFICACIÓ

ENERGÈTICA

En aquest apartat es defineixen els valors límit per a cadascuna de les qualificacions
energètiques dels edificis de nova construcció. Les zones climàtiques són les definides
en l’apèndix D.1 del Document Bàsic HE1 – Limitació de la Demanda energètica del
CTE (Codi Tècnic de l’Edificació)
5.1

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE BARCELONA
TAULA 5.1.1. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE BARCELONA
2

Demanda de calefacció vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DC < 15,91

0 ≤ DC < 24,75

0 ≤ DC < 33,17

0 ≤ DC < 48,69

Qualificació B

15,91 ≤ DC < 26,04

24,75 ≤ DC < 40,50

33,17 ≤ DC < 54,27

48,69 ≤ DC < 69,99

Qualificació C

26,04 ≤ DC < 40,51

40,50 ≤ DC < 63,00

54,27 ≤ DC < 84,42

69,99 ≤ DC < 100,41

Qualificació D

40,51 ≤ DC < 62,21

63,00 ≤ DC < 96,75

84,42 ≤ DC < 129,65

100,41 ≤ DC < 146,06

Qualificació E

62,21 ≤ DC

96,75 ≤ DC

129,65 ≤ DC

146,06 ≤ DC

TAULA 5.1.2. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA
PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE BARCELONA
2

Demanda de calefacció vivenda plurifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DC < 6,16

0 ≤ DC < 9,61

0 ≤ DC < 13,29

0 ≤ DC < 15,87

Qualificació B

6,16 ≤ DC < 14,32

9,61 ≤ DC < 22,33

13,29 ≤ DC < 30,90

15,87 ≤ DC < 36,88

Qualificació C

14,32 ≤ DC < 25,97

22,33 ≤ DC < 40,51

30,90 ≤ DC < 56,05

36,88 ≤ DC < 66,90

Qualificació D

25,97 ≤ DC < 43,45

40,51 ≤ DC < 67,78

56,05 ≤ DC < 93,77

66,90 ≤ DC < 111,92

Qualificació E

43,45 ≤ DC

67,78 ≤ DC

93,77 ≤ DC

111,92 ≤ DC

TAULA 5.1.3. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE BARCELONA
2

Demanda de refrigeració vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DR < 4,44

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació B

4,44 ≤ DR < 7,26

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació C

7,26 ≤ DR < 11,29

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació D

11,29 ≤ DR < 17,34

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació E

17,34 ≤ DR

0 ≤ DR

0 ≤ DR

0 ≤ DR
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TAULA 5.1.4. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA
PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE BARCELONA
2

Demanda de refrigeració vivenda plurifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DR < 2,30

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació B

2,30 ≤ DR < 4,40

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació C

4,40 ≤ DR < 7,40

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació D

7,40 ≤ DR < 11,90

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació E

11,90 ≤ DR

0 ≤ DR

0 ≤ DR

0 ≤ DR

TAULA 5.1.5. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE BARCELONA
2

Emissions de calefacció vivenda unifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ EC < 5,10

0 ≤ EC < 7,92

0 ≤ EC < 10,61

0 ≤ EC < 15,57

Qualificació B

5,10 ≤ EC < 8,34

7,92 ≤ EC < 12,96

10,61 ≤ EC < 17,36

15,57 ≤ EC < 22,39

Qualificació C

8,34 ≤ EC < 12,97

12,96 ≤ EC < 20,16

17,36 ≤ EC < 27,00

22,39 ≤ EC < 32,12

Qualificació D

12,97 ≤ EC < 19,92

20,16 ≤ EC < 30,96

27,00 ≤ EC < 41,46

32,12 ≤ EC < 46,72

Qualificació E

19,92 ≤ EC

30,96 ≤ EC

41,46 ≤ EC

46,72 ≤ EC

TAULA 5.1.6. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA
PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE BARCELONA
2

Emissions de calefacció vivenda plurifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ EC < 2,62

0 ≤ EC < 4,07

0 ≤ EC < 5,62

0 ≤ EC < 8,56

Qualificació B

2,62 ≤ EC < 5,01

4,07 ≤ EC < 7,78

5,62 ≤ EC < 10,75

8,56 ≤ EC < 14,00

Qualificació C

5,01 ≤ EC < 8,42

7,78 ≤ EC < 13,09

10,75 ≤ EC < 18,08

14,00 ≤ EC < 21,78

Qualificació D

8,42 ≤ EC < 13,54

13,09 ≤ EC < 21,05

18,08 ≤ EC < 29,08

21,78 ≤ EC < 33,44

Qualificació E

13,54 ≤ EC

21,05 ≤ EC

29,08 ≤ EC

33,44 ≤ EC
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TAULA 5.1.7. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE BARCELONA
2

Emissions de refrigeració vivenda unifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ ER < 1,10

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació B

1,10 ≤ ER < 1,80

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació C

1,80 ≤ ER < 2,80

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació D

2,80 ≤ ER < 4,30

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació E

4,30 ≤ ER

0 ≤ ER

0 ≤ ER

0 ≤ ER

TAULA 5.1.8. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA
PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE BARCELONA
2

Emissions de refrigeració vivenda plurifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ ER < 0,58

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació B

0,58 ≤ ER < 1,10

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació C

1,10 ≤ ER < 1,85

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació D

1,85 ≤ ER < 2,98

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació E

2,98 ≤ ER

0 ≤ ER

0 ≤ ER

0 ≤ ER

TAULA 5.1.9. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE CALEFACCIÓ
D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE BARCELONA
2

Consum d’energia primària de calefacció vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 23,06

0 ≤ C < 35,90

0 ≤ C < 48,10

0 ≤ C < 70,60

Qualificació B

23,06 ≤ C < 37,74

35,90 ≤ C < 58,74

48,10 ≤ C < 78,71

70,60 ≤ C < 101,48

Qualificació C

37,74 ≤ C < 58,71

58,74 ≤ C < 91,37

78,71 ≤ C < 122,43

101,48 ≤ C < 145,61

Qualificació D

58,71 ≤ C < 90,16

91,37 ≤ C < 140,32

122,43 ≤ C < 188,02

145,61 ≤ C < 211,79

Qualificació E

90,16 ≤ C

140,32 ≤ C

188,02 ≤ C

211,79 ≤ C
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TAULA 5.1.10. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE CALEFACCIÓ
D’UNA VIVENDA PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE BARCELONA
2

Consum d’energia primària de calefacció vivenda plurifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 11,79

0 ≤ C < 18,40

0 ≤ C < 25,46

0 ≤ C < 38,76

Qualificació B

11,79 ≤ C < 22,55

18,40 ≤ C < 35,20

25,46 ≤ C < 48,70

38,76 ≤ C < 63,42

Qualificació C

22,55 ≤ C < 37,93

35,20 ≤ C < 59,20

48,70 ≤ C < 81,91

63,42 ≤ C < 98,65

Qualificació D

37,93 ≤ C < 60,99

59,20 ≤ C < 95,20

81,91 ≤ C < 131,72

98,65 ≤ C < 151,50

Qualificació E

60,99 ≤ C

95,20 ≤ C

131,72 ≤ C

151,50 ≤ C

TAULA 5.1.11. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE
REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
BARCELONA
2

Consum d’energia primària de refrigeració vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 4,51

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació B

4,51 ≤ C < 7,38

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació C

7,38 ≤ C < 11,48

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació D

11,48 ≤ C < 17,63

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació E

17,63 ≤ C

0≤C

0≤C

0≤C

TAULA 5.1.12. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE
REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
BARCELONA
2

Consum d’energia primària de refrigeració vivenda plurifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 2,36

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació B

2,36 ≤ C < 4,51

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació C

4,51 ≤ C < 7,59

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació D

7,59 ≤ C < 12,20

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació E

12,20 ≤ C

0≤C

0≤C

0≤C
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5.2

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE GIRONA
TAULA 5.2.1. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE GIRONA
2

Demanda de calefacció vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DC < 23,36

0 ≤ DC < 33,22

0 ≤ DC < 48,69

Qualificació B

23,36 ≤ DC < 38,22

33,22 ≤ DC < 54,36

48,69 ≤ DC < 69,99

Qualificació C

38,22 ≤ DC < 59,45

54,36 ≤ DC < 84,56

69,99 ≤ DC < 100,41

Qualificació D

59,45 ≤ DC < 91,30

84,56 ≤ DC < 129,86

100,41 ≤ DC < 146,06

Qualificació E

91,30 ≤ DC

129,86 ≤ DC

146,06 ≤ DC

TAULA 5.2.2. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA
PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE GIRONA
2

Demanda de calefacció vivenda plurifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DC < 9,23

0 ≤ DC < 13,28

0 ≤ DC < 15,87

Qualificació B

9,23 ≤ DC < 21,45

13,28 ≤ DC < 30,88

15,87 ≤ DC < 36,88

Qualificació C

21,45 ≤ DC < 38,91

30,88 ≤ DC < 56,01

36,88 ≤ DC < 66,90

Qualificació D

38,91 ≤ DC < 65,10

56,01 ≤ DC < 93,70

66,90 ≤ DC < 111,92

Qualificació E

65,10 ≤ DC

93,70 ≤ DC

111,92 ≤ DC

TAULA 5.2.3. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE GIRONA
2

Demanda de refrigeració vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DR < 3,59

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació B

3,59 ≤ DR < 5,88

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació C

5,88 ≤ DR < 9,15

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació D

9,15 ≤ DR < 14,05

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació E

14,05 ≤ DR

0 ≤ DR

0 ≤ DR
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TAULA 5.2.4. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA
PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE GIRONA
2

Demanda de refrigeració vivenda plurifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DR < 1,84

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació B

1,84 ≤ DR < 3,52

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació C

3,52 ≤ DR < 5,92

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació D

5,92 ≤ DR < 9,52

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació E

9,52 ≤ DR

0 ≤ DR

0 ≤ DR

TAULA 5.2.5. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE GIRONA
2

Emissions de calefacció vivenda unifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ EC < 7,48

0 ≤ EC < 10,62

0 ≤ EC < 15,57

Qualificació B

7,48 ≤ EC < 12,24

10,62 ≤ EC < 17,38

15,57 ≤ EC < 22,39

Qualificació C

12,24 ≤ EC < 19,04

17,38 ≤ EC < 27,04

22,39 ≤ EC < 32,12

Qualificació D

19,04 ≤ EC < 29,24

27,04 ≤ EC < 41,52

32,12 ≤ EC < 46,72

Qualificació E

29,24 ≤ EC

41,52 ≤ EC

46,72 ≤ EC

TAULA 5.2.6. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA
PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE GIRONA
2

Emissions de calefacció vivenda plurifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ EC < 3,91

0 ≤ EC < 5,62

0 ≤ EC < 8,56

Qualificació B

3,91 ≤ EC < 7,48

5,62 ≤ EC < 10,74

8,56 ≤ EC < 14,00

Qualificació C

7,48 ≤ EC < 12,58

10,74 ≤ EC < 18,07

14,00 ≤ EC < 21,78

Qualificació D

12,58 ≤ EC < 20,23

18,07 ≤ EC < 29,06

21,78 ≤ EC < 33,44

Qualificació E

20,23 ≤ EC

29,06 ≤ EC

33,44 ≤ EC
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TAULA 5.2.7. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE GIRONA
2

Emissions de refrigeració vivenda unifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ ER < 0,92

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació B

0,92 ≤ ER < 1,50

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació C

1,50 ≤ ER < 2,33

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació D

2,33 ≤ ER < 3,58

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació E

3,58 ≤ ER

0 ≤ ER

0 ≤ ER

TAULA 5.2.8. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA
PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE GIRONA
2

Emissions de refrigeració vivenda plurifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ ER < 0,46

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació B

0,46 ≤ ER < 0,88

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació C

0,88 ≤ ER < 1,48

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació D

1,48 ≤ ER < 2,38

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació E

2,38 ≤ ER

0 ≤ ER

0 ≤ ER

TAULA 5.2.9. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE CALEFACCIÓ
D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE GIRONA
2

Consum d’energia primària de calefacció vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 33,88

0 ≤ C < 48,18

0 ≤ C < 70,60

Qualificació B

33,88 ≤ C < 55,44

48,18 ≤ C < 78,84

70,60 ≤ C < 101,48

Qualificació C

55,44 ≤ C < 86,24

78,84 ≤ C < 122,64

101,48 ≤ C < 145,61

Qualificació D

86,24 ≤ C < 132,44

122,64 ≤ C < 188,34

145,61 ≤ C < 211,79

Qualificació E

132,44 ≤ C

188,34 ≤ C

211,79 ≤ C
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TAULA 5.2.10. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE CALEFACCIÓ
D’UNA VIVENDA PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE GIRONA
Consum d’energia primària de calefacció vivenda plurifamiliar
2
[kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 17,68

0 ≤ C < 25,44

0 ≤ C < 38,76

Qualificació B

17,68 ≤ C < 33,83

25,44 ≤ C < 48,68

38,76 ≤ C < 63,42

Qualificació C

33,83 ≤ C < 56,89

48,68 ≤ C < 81,86

63,42 ≤ C < 98,65

Qualificació D

56,89 ≤ C < 91,48

81,86 ≤ C < 131,64

98,65 ≤ C < 151,50

Qualificació E

91,48 ≤ C

131,64 ≤ C

151,50 ≤ C

TAULA 5.2.11. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE
REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
GIRONA
Consum d’energia primària de refrigeració vivenda unifamiliar
2
[kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 3,67

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació B

3,67 ≤ C < 6,00

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació C

6,00 ≤ C < 9,33

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació D

9,33 ≤ C < 14,33

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació E

14,33 ≤ C

0≤C

0≤C

TAULA 5.2.12. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE
REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
GIRONA
Consum d’energia primària de refrigeració vivenda plurifamiliar
2
[kWh/m ]
Zona climàtica C2

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 1,87

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació B

1,87 ≤ C < 3,58

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació C

3,58 ≤ C < 6,01

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació D

6,01 ≤ C < 9,67

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació E

9,67 ≤ C

0≤C

0≤C
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5.3

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA
TAULA 5.3.1. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA
2

Demanda de calefacció vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica D3

Zona climàtica D2

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DC < 22,84

0 ≤ DC < 25,96

0 ≤ DC < 48,69

Qualificació B

22,84 ≤ DC < 37,38

25,96 ≤ DC < 42,48

48,69 ≤ DC < 69,99

Qualificació C

37,38 ≤ DC < 58,15

42,48 ≤ DC < 66,08

69,99 ≤ DC < 100,41

Qualificació D

58,15 ≤ DC < 89,30

66,08 ≤ DC < 101,48

100,41 ≤ DC < 146,06

Qualificació E

89,30 ≤ DC

101,48 ≤ DC

146,06 ≤ DC

TAULA 5.3.2. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA
PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA
2

Demanda de calefacció vivenda plurifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica D3

Zona climàtica D2

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DC < 9,14

0 ≤ DC < 10,32

0 ≤ DC < 15,87

Qualificació B

9,14 ≤ DC < 21,25

10,32 ≤ DC < 23,98

15,87 ≤ DC < 36,88

Qualificació C

21,25 ≤ DC < 38,54

23,98 ≤ DC < 43,50

36,88 ≤ DC < 66,90

Qualificació D

38,54 ≤ DC < 64,48

43,50 ≤ DC < 72,77

66,90 ≤ DC < 111,92

Qualificació E

64,48 ≤ DC

72,77 ≤ DC

111,92 ≤ DC

TAULA 5.3.3. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA
2

Demanda de refrigeració vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica D3

Zona climàtica D2

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DR < 8,37

0 ≤ DR < 3,30

0 ≤ DR < 0

Qualificació B

8,37 ≤ DR < 12,03

3,30 ≤ DR < 5,40

0 ≤ DR < 0

Qualificació C

12,03 ≤ DR < 17,25

5,40 ≤ DR < 8,40

0 ≤ DR < 0

Qualificació D

17,25 ≤ DR < 25,10

8,40 ≤ DR < 12,90

0 ≤ DR < 0

Qualificació E

25,10 ≤ DR

12,90 ≤ DR

0 ≤ DR
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TAULA 5.3.4. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA
PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA
2

Demanda de refrigeració vivenda plurifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica D3

Zona climàtica D2

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DR < 4,55

0 ≤ DR < 1,70

0 ≤ DR < 0

Qualificació B

4,55 ≤ DR < 7,44

1,70 ≤ DR < 3,25

0 ≤ DR < 0

Qualificació C

7,44 ≤ DR < 11,57

3,25 ≤ DR < 5,46

0 ≤ DR < 0

Qualificació D

11,57 ≤ DR < 17,77

5,46 ≤ DR < 8,78

0 ≤ DR < 0

Qualificació E

17,77 ≤ DR

8,78 ≤ DR

0 ≤ DR

TAULA 5.3.5. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA
2

Emissions de calefacció vivenda unifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica D3

Zona climàtica D2

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ EC < 7,30

0 ≤ EC < 8,32

0 ≤ EC < 15,57

Qualificació B

7,30 ≤ EC < 11,94

8,32 ≤ EC < 13,62

15,57 ≤ EC < 22,39

Qualificació C

11,94 ≤ EC < 18,57

13,62 ≤ EC < 21,19

22,39 ≤ EC < 32,12

Qualificació D

18,57 ≤ EC < 28,52

21,19 ≤ EC < 32,54

32,12 ≤ EC < 46,72

Qualificació E

28,52 ≤ EC

32,54 ≤ EC

46,72 ≤ EC

TAULA 5.3.6. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA
PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA
2

Emissions de calefacció vivenda plurifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica D3

Zona climàtica D2

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ EC < 3,85

0 ≤ EC < 4,37

0 ≤ EC < 8,56

Qualificació B

3,85 ≤ EC < 7,37

4,37 ≤ EC < 8,36

8,56 ≤ EC < 14,00

Qualificació C

7,37 ≤ EC < 12,40

8,36 ≤ EC < 14,06

14,00 ≤ EC < 21,78

Qualificació D

12,40 ≤ EC < 19,93

14,06 ≤ EC < 22,61

21,78 ≤ EC < 33,44

Qualificació E

19,93 ≤ EC

22,61 ≤ EC

33,44 ≤ EC
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TAULA 5.3.7. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA
2

Emissions de refrigeració vivenda unifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica D3

Zona climàtica D2

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ ER < 2,10

0 ≤ ER < 0,84

0 ≤ ER < 0

Qualificació B

2,10 ≤ ER < 3,02

0,84 ≤ ER < 1,38

0 ≤ ER < 0

Qualificació C

3,02 ≤ ER < 4,34

1,38 ≤ ER < 2,15

0 ≤ ER < 0

Qualificació D

4,34 ≤ ER < 6,31

2,15 ≤ ER < 3,30

0 ≤ ER < 0

Qualificació E

6,31 ≤ ER

3,30 ≤ ER

0 ≤ ER

TAULA 5.3.8. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA
PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA
2

Emissions de refrigeració vivenda plurifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica D3

Zona climàtica D2

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ ER < 1,14

0 ≤ ER < 0,43

0 ≤ ER < 0

Qualificació B

1,14 ≤ ER < 1,86

0,43 ≤ ER < 0,83

0 ≤ ER < 0

Qualificació C

1,86 ≤ ER < 2,89

0,83 ≤ ER < 1,39

0 ≤ ER < 0

Qualificació D

2,89 ≤ ER < 4,44

1,39 ≤ ER < 2,23

0 ≤ ER < 0

Qualificació E

4,44 ≤ ER

2,23 ≤ ER

0 ≤ ER

TAULA 5.3.9. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE CALEFACCIÓ
D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA
Consum d’energia primària de calefacció vivenda unifamiliar
2
[kWh/m ]
Zona climàtica D3

Zona climàtica D2

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 33,11

0 ≤ C < 37,66

0 ≤ C < 70,60

Qualificació B

33,11 ≤ C < 54,18

37,66 ≤ C < 61,62

70,60 ≤ C < 101,48

Qualificació C

54,18 ≤ C < 84,28

61,62 ≤ C < 95,85

101,48 ≤ C < 145,61

Qualificació D

84,28 ≤ C < 129,43

95,85 ≤ C < 147,20

145,61 ≤ C < 211,79

Qualificació E

129,43 ≤ C

147,20 ≤ C

211,79 ≤ C
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TAULA 5.3.10. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE CALEFACCIÓ
D’UNA VIVENDA PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA
Consum d’energia primària de calefacció vivenda plurifamiliar
2
[kWh/m ]
Zona climàtica D3

Zona climàtica D2

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 17,51

0 ≤ C < 19,75

0 ≤ C < 38,76

Qualificació B

17,51 ≤ C < 33,50

19,75 ≤ C < 37,79

38,76 ≤ C < 63,42

Qualificació C

33,50 ≤ C < 56,33

37,79 ≤ C < 63,55

63,42 ≤ C < 98,65

Qualificació D

56,33 ≤ C < 90,59

63,55 ≤ C < 102,19

98,65 ≤ C < 151,50

Qualificació E

90,59 ≤ C

102,19 ≤ C

151,50 ≤ C

TAULA 5.3.11. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE
REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
LLEIDA
Consum d’energia primària de refrigeració vivenda unifamiliar
2
[kWh/m ]
Zona climàtica D3

Zona climàtica D2

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 8,55

0 ≤ C < 3,37

0≤C<0

Qualificació B

8,55 ≤ C < 12,29

3,37 ≤ C < 5,52

0≤C<0

Qualificació C

12,29 ≤ C < 17,63

5,52 ≤ C < 8,59

0≤C<0

Qualificació D

17,63 ≤ C < 25,65

8,59 ≤ C < 13,19

0≤C<0

Qualificació E

25,65 ≤ C

13,19 ≤ C

0≤C

TAULA 5.3.12. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE
REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
LLEIDA
Consum d’energia primària de refrigeració vivenda plurifamiliar
2
[kWh/m ]
Zona climàtica D3

Zona climàtica D2

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 4,62

0 ≤ C < 1,73

0≤C<0

Qualificació B

4,62 ≤ C < 7,56

1,73 ≤ C < 3,30

0≤C<0

Qualificació C

7,56 ≤ C < 11,76

3,30 ≤ C < 5,55

0≤C<0

Qualificació D

11,76 ≤ C < 18,06

5,55 ≤ C < 8,93

0≤C<0

Qualificació E

18,06 ≤ C

8,93 ≤ C

0≤C
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5.4

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE TARRAGONA

TAULA 5.4.1. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
TARRAGONA
2

Demanda de calefacció vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica B3

Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DC < 10,35

0 ≤ DC < 24,24

0 ≤ DC < 24,75

0 ≤ DC < 33,17

0 ≤ DC < 46,17

Qualificació B

10,35 ≤ DC < 19,80

24,24 ≤ DC < 39,66

24,75 ≤ DC < 40,50

33,17 ≤ DC < 54,27

46,17 ≤ DC < 66,37

Qualificació C

19,80 ≤ DC < 33,30

39,66 ≤ DC < 61,69

40,50 ≤ DC < 63,00

54,27 ≤ DC < 84,42

66,37 ≤ DC < 95,23

Qualificació D

33,30 ≤ DC < 53,55

61,69 ≤ DC < 94,74

63,00 ≤ DC < 96,75

84,42 ≤ DC < 129,65

95,23 ≤ DC < 138,51

Qualificació E

53,55 ≤ DC

94,74 ≤ DC

96,75 ≤ DC

129,65 ≤ DC

138,51 ≤ DC

TAULA 5.4.2. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
TARRAGONA
2

Demanda de calefacció vivenda plurifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica B3

Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DC < 4,74

0 ≤ DC < 9,40

0 ≤ DC < 9,61

0 ≤ DC < 13,29

0 ≤ DC < 15,13

Qualificació B

4,74 ≤ DC < 11,03

9,40 ≤ DC < 21,85

9,61 ≤ DC < 22,33

13,29 ≤ DC < 30,90

15,13 ≤ DC < 35,16

Qualificació C

11,03 ≤ DC < 20,00

21,85 ≤ DC < 39,64

22,33 ≤ DC < 40,51

30,90 ≤ DC < 56,05

35,16 ≤ DC < 63,78

Qualificació D

20,00 ≤ DC < 33,47

39,64 ≤ DC < 66,32

40,51 ≤ DC < 67,78

56,05 ≤ DC < 93,77

63,78 ≤ DC < 106,70

Qualificació E

33,47 ≤ DC

66,32 ≤ DC

67,78 ≤ DC

93,77 ≤ DC

106,70 ≤ DC
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TAULA 5.4.3. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
TARRAGONA
2

Demanda de refrigeració vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica B3

Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DR < 11,11

0 ≤ DR < 3,34

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació B

11,11 ≤ DR < 15,97

3,34 ≤ DR < 5,46

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació C

15,97 ≤ DR < 22,91

5,46 ≤ DR < 8,49

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació D

22,91 ≤ DR < 33,33

8,49 ≤ DR < 13,04

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació E

33,33 ≤ DR

13,04 ≤ DR

0 ≤ DR

0 ≤ DR

0 ≤ DR

TAULA 5.3.4. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - DEMANDA DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
TARRAGONA
2

Demanda de refrigeració vivenda plurifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica B3

Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ DR < 6,01

0 ≤ DR < 1,64

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació B

6,01 ≤ DR < 9,84

1,64 ≤ DR < 3,14

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació C

9,84 ≤ DR < 15,31

3,14 ≤ DR < 5,27

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació D

15,31 ≤ DR < 23,51

5,27 ≤ DR < 8,48

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

0 ≤ DR < 0

Qualificació E

23,51 ≤ DR

8,48 ≤ DR

0 ≤ DR

0 ≤ DR

0 ≤ DR
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TAULA 5.3.5. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
TARRAGONA
2

Emissions de calefacció vivenda unifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica B3

Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ EC < 3,31

0 ≤ EC < 7,77

0 ≤ EC < 7,92

0 ≤ EC < 10,61

0 ≤ EC < 14,72

Qualificació B

3,31 ≤ EC < 6,33

7,77 ≤ EC < 12,72

7,92 ≤ EC < 12,96

10,61 ≤ EC < 17,36

14,72 ≤ EC < 21,16

Qualificació C

6,33 ≤ EC < 10,64

12,72 ≤ EC < 19,79

12,96 ≤ EC < 20,16

17,36 ≤ EC < 27,00

21,16 ≤ EC < 30,36

Qualificació D

10,64 ≤ EC < 17,11

19,79 ≤ EC < 30,39

20,16 ≤ EC < 30,96

27,00 ≤ EC < 41,46

30,36 ≤ EC < 44,16

Qualificació E

17,11 ≤ EC

30,39 ≤ EC

30,96 ≤ EC

41,46 ≤ EC

44,16 ≤ EC

TAULA 5.3.6. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
TARRAGONA
2

Emissions de calefacció vivenda plurifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica B3

Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ EC < 2,01

0 ≤ EC < 3,97

0 ≤ EC < 4,07

0 ≤ EC < 5,62

0 ≤ EC < 8,14

Qualificació B

2,01 ≤ EC < 3,85

3,97 ≤ EC < 7,59

4,07 ≤ EC < 7,78

5,62 ≤ EC < 10,75

8,14 ≤ EC < 13,32

Qualificació C

3,85 ≤ EC < 6,48

7,59 ≤ EC < 12,77

7,78 ≤ EC < 13,09

10,75 ≤ EC < 18,08

13,32 ≤ EC < 20,72

Qualificació D

6,48 ≤ EC < 10,41

12,77 ≤ EC < 20,53

13,09 ≤ EC < 21,05

18,08 ≤ EC < 29,08

20,72 ≤ EC < 31,82

Qualificació E

10,41 ≤ EC

20,53 ≤ EC

21,05 ≤ EC

29,08 ≤ EC

31,82 ≤ EC
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TAULA 5.3.7. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE
TARRAGONA
2

Emissions de refrigeració vivenda unifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica B3

Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ ER < 2,79

0 ≤ ER < 0,84

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació B

2,79 ≤ ER < 4,01

0,84 ≤ ER < 1,38

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació C

4,01 ≤ ER < 5,75

1,38 ≤ ER < 2,15

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació D

5,75 ≤ ER < 8,37

2,15 ≤ ER < 3,30

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació E

8,37 ≤ ER

3,30 ≤ ER

0 ≤ ER

0 ≤ ER

0 ≤ ER

TAULA 5.3.8. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – EMISSIONS DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES
DE TARRAGONA
2

Emissions de refrigeració vivenda plurifamiliar [kgCO2/m ]
Zona climàtica B3

Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ ER < 1,50

0 ≤ ER < 0,40

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació B

1,50 ≤ ER < 2,46

0,40 ≤ ER < 0,77

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació C

2,46 ≤ ER < 3,83

0,77 ≤ ER < 1,30

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació D

3,83 ≤ ER < 5,88

1,30 ≤ ER < 2,08

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

0 ≤ ER < 0

Qualificació E

5,88 ≤ ER

2,08 ≤ ER

0 ≤ ER

0 ≤ ER

0 ≤ ER
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TAULA 5.3.9. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES
COMARQUES DE TARRAGONA
2

Consum d’energia primària de calefacció vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica B3

Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 15,01

0 ≤ C < 35,13

0 ≤ C < 35,90

0 ≤ C < 48,10

0 ≤ C < 66,97

Qualificació B

15,01 ≤ C < 28,71

35,13 ≤ C < 57,48

35,90 ≤ C < 58,74

48,10 ≤ C < 78,71

66,97 ≤ C < 96,27

Qualificació C

28,71 ≤ C < 48,29

57,48 ≤ C < 89,41

58,74 ≤ C < 91,37

78,71 ≤ C < 122,43

96,27 ≤ C < 138,13

Qualificació D

48,29 ≤ C < 77,65

89,41 ≤ C < 137,31

91,37 ≤ C < 140,32

122,43 ≤ C < 188,02

138,13 ≤ C < 200,91

Qualificació E

77,65 ≤ C

137,31 ≤ C

140,32 ≤ C

188,02 ≤ C

200,91 ≤ C

TAULA 5.3.10. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE CALEFACCIÓ D’UNA VIVENDA PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE
LES COMARQUES DE TARRAGONA
2

Consum d’energia primària de calefacció vivenda plurifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica B3

Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 9,09

0 ≤ C < 18,00

0 ≤ C < 18,40

0 ≤ C < 25,46

0 ≤ C < 36,96

Qualificació B

9,09 ≤ C < 17,38

18,00 ≤ C < 34,43

18,40 ≤ C < 35,20

25,46 ≤ C < 48,70

36,96 ≤ C < 60,48

Qualificació C

17,38 ≤ C < 29,23

34,43 ≤ C < 57,91

35,20 ≤ C < 59,20

48,70 ≤ C < 81,91

60,48 ≤ C < 94,08

Qualificació D

29,23 ≤ C < 47,01

57,91 ≤ C < 93,12

59,20 ≤ C < 95,20

81,91 ≤ C < 131,72

94,08 ≤ C < 144,48

Qualificació E

47,01 ≤ C

93,12 ≤ C

95,20 ≤ C

131,72 ≤ C

144,48 ≤ C
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TAULA 5.3.11. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE
LES COMARQUES DE TARRAGONA
2

Consum d’energia primària de refrigeració vivenda unifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica B3

Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 11,34

0 ≤ C < 3,41

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació B

11,34 ≤ C < 16,30

3,41 ≤ C < 5,58

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació C

16,30 ≤ C < 23,38

5,58 ≤ C < 8,68

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació D

23,38 ≤ C < 34,01

8,68 ≤ C < 13,33

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació E

34,01 ≤ C

13,33 ≤ C

0≤C

0≤C

0≤C

TAULA 5.3.12. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CONSUM D’’ENERGIA PRIMÀRIA DE REFRIGERACIÓ D’UNA VIVENDA PLURIFAMILIAR A LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL
DE LES COMARQUES DE TARRAGONA
2

Consum d’energia primària de refrigeració vivenda plurifamiliar [kWh/m ]
Zona climàtica B3

Zona climàtica C2

Zona climàtica C1

Zona climàtica D1

Zona climàtica E1

Qualificació A

0 ≤ C < 6,12

0 ≤ C < 1,67

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació B

6,12 ≤ C < 10,02

1,67 ≤ C < 3,19

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació C

10,02 ≤ C < 15,59

3,19 ≤ C < 5,37

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació D

15,59 ≤ C < 23,94

5,37 ≤ C < 8,63

0≤C<0

0≤C<0

0≤C<0

Qualificació E

23,94 ≤ C

8,63 ≤ C

0≤C

0≤C

0≤C
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
REDACCIÓ DEL PROGRAMA ENERGÈTIC DE LES ARE

VALORS DE REFERÈNCIA DE LA TEMPERATURA D’AIGUA DE XARXA

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

8

9

11

13

14

15

16

15

14

13

11

8

12,3

Girona

6

7

9

11

12

13

14

13

12

11

9

6

10,3

Lleida

5

6

8

10

11

12

13

12

11

10

8

5

9,3

Tarragona

6

7

9

11

12

13

14

13

12

11

9

6

10,3

Mitjana
anual

Març

Barcelona

Demarcació territorial

Desembre

Febrer

TAULA 6.1. TEMPERATURA MITJANA DE L’AIGUA DE XARXA GENERAL, EN ºC

Gener

6
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
REDACCIÓ DEL PROGRAMA ENERGÈTIC DE LES ARE

7

VALORS DE REFERÈNCIA PER AL CÀLCUL D’EMISSIONS D’AIGUA CALENTA
SANITÀRIA
TAULA 7.1. FACTORS DE CONVERISÓ DE kWh DE ACS A EMISSIONS DE ACS EN kgCO2
Factor de conversió de kWh de ACS a emissions de ACS en kgCO2
Qualificació A

0 ≤ K < 0,26

Qualificació B

0,26 ≤ K < 0,30

Qualificació C

0,30 ≤ K < 0,37

Qualificació D

0,37 ≤ K < 0,46

Qualificació E

0,46 ≤ K
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Annex 7.- Llistes de Verificació

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Març 2009

LLISTES DE VERIFICACIÓ

A. Model d’ocupació i ordenació del sòl:
Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic globalment
eficient i atent als condicionants ambientals existents.
A-1 Garantir una ordenació urbanística eficient, especialment pel que fa a la funcionalitat i
al consum de recursos, i adaptada a les característiques ambientals del sector i el seu
entorn.
Objectiu
1. Adopta una estructura
urbana compacta i
encaixada en la ciutat
preexistent
2. S'adapta a les formes del
relleu mantenint la
funcionalitat de l'espai
3. L'ordenació s'ajusta
adequadament a l'orientació
del relleu
4. La configuració dels espais
lliures es ambientalment
adient i fomenta la cohesió
territorial i social
5. Està garantit el
subministrament suficient de
recursos hídrics i energètics
6. Es manté la densitat
d'edificació i de població
dels voltants
7. Preveu renovar àrees
marginals o obsoletes
8. S'adequa a les
determinacions dels plans
territorials parcials, directors
territorials i plans directors
urbanístics vigents
9. Considera el planejament
dels municipis veïns

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

A-2 Establir la zonificació i els usos dels sectors potenciant la seva plurifuncionalitat i
autonomia.
Objectiu

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

1. Hi ha suficient sostre
destinat a usos terciaris,
equipaments i serveis
2. La ordenació proposada
potencia la integració i la
interrelació dels diversos
usos
3. Es pot accedir per mitjans no
motoritzats a tots els
potencials centres d'atracció
de l'àmbit
4. Crea noves centralitats i
reforça les preexistents
5. Considera la capacitat
d'acollida del territori als
nous usos proposats

A-3 Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels usos del
sòl i del transport.
Objectiu
1. Es minimitza la generació de
nova mobilitat obligada
2. Es poden realitzar itineraris
continus i en xarxa amb
mitjans no motoritzats
3. La connectivitat amb els
principals mitjans de
transport col·lectiu està
assegurada
4. Es garanteix adequadament
la convivència entre el transit
rodat i els desplaçaments a
peu o en bicicleta
5. Es garanteix correctament la
pacificació del transit rodat
6. Fomenta la reducció de l'ús
del vehicle privat
7. S'adequa a les agendes 21
locals, als plans de mobilitat
i altres instruments de
planificació

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

A-4 Adoptar un model d’ordenació urbanística energèticament eficient.
Objectiu

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

1. Es minimitzen les
necessitats d'enllumenat
exterior
2. S'orienten correctament la
major part dels habitatges
per aprofitar el màxim
d'asolellament
3. Compten tots els habitatges
amb ventilació natural
4. Es compta amb una
adequada implantació de
sistemes de generació
d'energies renovables
5. Són els edificis de la classe
energètica adequada per a
l'estalvi que preveu el Pla de
l'Energia 2006-15

Conclusions:

B. Cicle de l’aigua:
Compatibilitzar el planejament de l’ARE amb el cicle natural de l’aigua, garantir-ne la disponibilitat i
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment eficient.

B-1 Prevenir el risc d’inundació, evitant l’afectació a béns i persones.
Objectiu
1. Es disposa de suficient
superfície de terreny
permeable
2. Està preparada la xarxa de
drenatge actual per al canvi
en els cabals de desguàs de
pluvials

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

Objectiu

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

3. Es compta amb l'adequat
sistema de protecció front a
la crescuda de rieres i
torrents
4. Compta amb l'adequat
sistema de protecció front a
pujades del nivell freàtic
5. Delimita adequadament les
zones inundables

B-2 Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials.
Objectiu

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

1. S'afecta o pot afectar el curs
d'algun riu, riera o torrent
2. La implantació del pla,
afecta la xarxa de drenatge
subterrània
3. Es compta amb l'adequada
capacitat de depuració
d'aigües residuals
4. Manté i s'encaixa en l'actual
xarxa de drenatge
5. Es compta amb algun pla de
millora dels espais fluvials
afectats o adjacents

B-3 Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en l’espai
urbà.
Objectiu
1. Esta garantida l'adequada
disponibilitat d'aigua i la
connexió a la xarxa de
distribució i depuració
6. Es adequada la densitat de
població prevista als
recursos hídrics existents
7. Es compta amb sistemes de
recaptació d'aigües pluvials
8. Els ajardinaments estan
adequadament planificats a
les característiques
climàtiques
9. Disminueix globalment el
consum d'aigua per habitant

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

B-4 Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació.
Objectiu

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

1. Es compta amb sistemes de
reutilització d'aigües grises
2. Es preveu la instal·lació
d'inodors de doble
descàrrega
3. Es preveu la implantació
d'algun sistema de
depuració autònom
4. Es preveu la utilització de
materials que minimitzin les
necessitats d'aigua
5. El sistema de reg implantat
en el verd públic o privat
minimitza la despesa d'aigua

B-5 Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.
Objectiu
1. Es compta amb l'adequada
capacitat de depuració per
als nous cabals previstos
2. S'han previst xarxes
separatives per a pluvials i
residuals
3. Hi ha prevista la implantació
de sistemes de depuració
natural
4. Hi ha prevista la implantació
de sistemes de
pretractament d'aigües
residuals
5. Totes les aigües que es
retornen al medi, estan
correctament depurades

Conclusions:

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

C. Ambient atmosfèric (I):
Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en general,
reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants.
C-1 Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les pròpies edificacions
garantint la màxima reducció de la seva contribució al canvi climàtic. (veure A-4)
Objectiu

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

1. Els edificis compten amb un
adequat aillament climàtic
2. Es preveu la instal·lació de
finestres de doble vidre
3. La configuració interior dels
edificis facilita la circulació
de l'aire climatitzat
4. La configuració interior dels
habitatges facilita el ràpid
assoliment d'una
temperatura uniforme a totes
les zones
5. La distribució de les finestres
permet minimitzar la
il·luminació artificial dels
espais interiors
6. Hi ha prevista la implantació
d'algun sistema de
distribució interior de la llum
solar (túnels de llum, fibra
òptica...)

C-2 Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no renovables
(vegeu també C-3).
Objectiu
1. Es compta amb implantació
de sistemes de cogeneració
d'electricitat
2. Es preveu la implantació de
sistemes de metanització
d'aigües residuals
3. Es fomenta adequadament
la mobilitat per mitjans no
motoritzats
4. Es preveu l'ús de cobertes
vegetals en els edificis per
aïllament climàtic

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

Objectiu

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

5. Els materials de construcció,
provenen d'àmbits propers a
la zona
6. En general, augmenta el
percentatge de producció
local d'energia de font
renovable
7. Es preveu la implantació de
sistemes de cogeneració
d'electricitat en els usos
terciaris

C-3 Prevenir i corregir les immissions i les fonts d’emissions contaminants.
Criteris i mesures d’ordenació (vegeu també A-4, entre altres):
Objectiu
1. La configuració del sector,
garanteix l'adequada
circulació de l'aire i una
correcta dispersió dels
contaminants
2. Aquelles àrees amb més
emissions, estan
correctament esmorteïdes
i/o aïllades dels habitatges
3. Es compta amb l'adequada
proporció d'espais verds
amb arbrat
4. En aquells carrers de trànsit
ràpid, s'afavoreix la
continuïtat del recorregut,
minimitzant el nombre de
parades i arrencades

Conclusions:

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

D. Ambient atmosfèric (II):
Prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica.
D-1 Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació.
Objectiu

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

1. Es troba situat dins o pròxim
a una zona de soroll
2. Està adequadament
delimitada la zona de soroll
3. S'exposa part de la població
a nivells acústics superiors
als permesos
4. Es troben els habitatges i els
espais comuns suficientment
aïllats dels punts de màxima
emissió (carreteres,
ferrocarril...)
5. Es troben els edificis
correctament aïllats
acústicament
6. Els habitatges compten amb
un adequat sistema
d'aïllament acústic
7. Es restringeixen els treballs
amb maquinària a les
franges horàries que marca
la legislació
8. Es compta amb sistemes de
reducció de soroll del trànsit
9. Es troba el sector proper a
alguna activitats industrial
que derivi en emissions de
soroll o vibració
10. Es troba el sector situal prop
d'alguna zona d'oci nocturn

D-2 Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne els
fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu sobre els organismes
vius.
Objectiu
1. Es preveu la implantació de
lluminàries de baix consum

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

Objectiu

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

2. Els sistemes d'il·luminació
d'exteriors, faciliten el flux
direccionat cap a la part
inferior
3. Es preveu alguna regulació
als rètols lluminosos
4. Minimitza la ordenació les
necessitats d'il·luminació
exterior

D-3 Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport
d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el paisatge.
Objectiu
1. Es troba proper a alguna
instal·lació de
radiocomunicacions
2. Hi ha prevista la
instal·lacions d'alguna
infraestructura de
radiocomunicacions
3. Es troba situat prop d'alguna
línia d'alta tensió
4. Es troba situat prop d'alguna
estació transformadora
5. Hi ha xarxes aèries de
distribució d'electricitat o
telefonia
6. Els espais verds són creuats
per línies elèctriques

Conclusions:

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

E. Gestió de residus:
Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el cas, facilitar la disponibilitat
d’instal·lacions adequades per al seu tractament.
E-1 Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la
recollida selectiva dels residus.
Grau de compliment

Objectiu

Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

1. S'ha previst suficient dotació
de punts de recollida
selectiva de residus sòlids
urbans
2. Es compta amb servei de
deixalleria, bé mòbil, bé fixa,
al barri
3. Es preveu la recollida
selectiva de la fracció
orgànica dels residus
municipals
4. Es manté el sistema de
recollida implantat a la resta
del municipi/barri
5. Augmenta la superfície viària
urbana preparada per a la
recollida selectiva de
manera específica

E-2 Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida
selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió.
Objectiu
1. Tenen els edificis espais
propis destinats a la selecció
dels residus
2. Es preveu algun tipus de
recollida automàtica a nivell
d'habitatge
3. En els equipaments públics,
es preveu la implantació
d'infraestructures destinades
a facilitar la recollida
selectiva
4. Es preveu o existeix al barri
algun servei de recollida de
residus destinat
exclusivament a comerços

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

E-3 Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els
impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el
reciclatge.
Objectiu
1. S'han utilitzat criteris de
desconstrucció en el disseny
dels edificis
2. S'utilitzen materials reciclats
3. S'utilitzen materials
reciclables
4. Es preveu la reutilització de
materials provinents de les
antigues edificacions a
substituir
5. S'utilitzen materials amb
alguna certificació ecològica
6. Es preveu donar alguna
formació als treballadors
sobre la política de recollida
selectiva de materials
residuals
7. Estableix les mesures
adients per a la gestió dels
residus de construcció

Conclusions:

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

F. Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general:
Considerar la biodiversitat urbana en l’ordenació i conservar els elements d’interès natural.
F-1 Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, un sistema
d’espais lliures que respongui, entre d’altres, a criteris de biodiversitat urbana, físicament
continu i connectat amb les xarxes urbanes i les xarxes territorials exteriors.
Objectiu

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

1. Manté la connectivitat entre
els espais verds nous i els
preexistents
2. Manté la continuïtat amb els
ecosistemes adjacents
3. Causa afectació a algun
connector ecològic
4. S'han previst el manteniment
d'alguna zona d'horts urbans
5. En el nou ajardinament
s'utilitzaran espècies
autòctones
6. Causa afectació a algun
espai natural protegit, amb
protecció especial o algun
habitat d'interès comunitari
7. Incorpora algun criteri
d'ordenació marcat per les
directrius dels espais
naturals protegits propers

F-2 Fomentar la naturalització de l’espai urbà.
Objectiu
1. S'utilitzen formes
arquitectòniques toves i
integrades en el relleu
2. Està prevista la utilització
d'elements vegetals
integrats en les façanes dels
edificis
3. Està previst el manteniment
d'àrees amb vegetació
natural, es a dir no
enjardinades

Conclusions:

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions

G. Paisatge:
Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat.
Objectiu
1. Manté la continuïtat estètica
amb el paisatge del voltant
2. Les volumetries dels edificis,
estan planificades d'acord
amb els adjacents
3. Es suavitzen les zones de
transició entre els diversos
pols d'atracció i/o usos
4. Conserva els valors clau del
paisatge preexistent
5. Ordena acuradament els
espais urbans i periurbans
amb els quals limita

Grau de compliment
Sí

No

Parcial

Valoració i observacions
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1.

INTRODUCCIÓN

TECNOMA se dirigió a GARCIA-BBM S.L. solicitando colaboración para la realización de un
Estudio de Ruido Ambiental en el Área Residencial Estratégica (ARE) “Safaretjos” en Sta. Coloma
de Gramanet (Barcelona) (Anexo A).

El objeto del Estudio es determinar los niveles sonoros esperados en las fachadas de los
edificios próximos a las vías principales de tráfico de la citada área y generados por estas.

Este Documento contiene los resultados de los cálculos realizados, su análisis e interpretación y
las oportunas conclusiones y recomendaciones.

2.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL

Un descriptor de los niveles de ruido ambiental utilizado en los estudios medioambientales es el
Nivel Sonoro Continuo Equivalente, Leq, definido como el nivel de un ruido constante que tiene la
misma energía que el ruido fluctuante durante el período de tiempo considerado.

De forma matemática, esto se expresa:
T

Leq = 10 log (1/ T ) 10 (L( t ) / 10 ) dt

∫
0

Donde:
T
L(t)

= Período de tiempo considerado
= Nivel sonoro instantáneo, en dB(A).

La gran ventaja del Nivel Sonoro Continuo Equivalente radica en el hecho de que al ser un nivel
que mide la energía sonora total en un período de tiempo, puede describirse el ruido discontinuo
o fluctuante por un sólo número.
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Otros índices ampliamente utilizados en acústica ambiental son el Nivel Equivalente Día (Ld), el
Nivel Equivalente Tarde (Le) y el Nivel Equivalente Noche (Ln).

El Nivel Equivalente Día, Ld, no es más que el nivel equivalente durante el período comprendido,
por ejemplo, entre las 07:00 horas y las 21:00 horas, el Nivel Equivalente Tarde, Le es el nivel
equivalente durante el periodo comprendido entre las 21:00 horas y 23:00 horas y el Nivel
Equivalente Noche, Ln, es el nivel equivalente durante el período comprendido entre las 23:00
horas y las 07:00 horas.

Todos los niveles anteriores están expresados en dB(A) puesto que el oído es selectivo a la hora
de detectar las distintas frecuencias con la máxima sensibilidad a las altas frecuencias y la
mínima a las bajas; si se logra en el aparato de medida compensar el ruido inicial para las
distintas frecuencias siguiendo la curva de audición del oído, se tendrá una mejor información
sobre la sensación subjetiva que ese sonido o ruido produce realmente en el hombre.

3.

LÍMITES DE INMISIÓN DE RUIDO AMBIENTAL

La Direcció General de Politiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya emitió
un documento de aplicación a las Áreas Residenciales Estratégicas donde en base a las Leyes
16/2002, 37/2003 y Real Decreto 1367/2007, se señalan los niveles máximos de ruido para las
distintas situaciones urbanísticas.

En el citado documento se definen, en función del uso del suelo, las siguientes áreas:

a) Zona de alta sensibilidad acústica
Comprende aquellas áreas del territorio que requieren una alta protección frente al ruido e
incluyen:
•
•

Espacios de interés natural, espacios de protección de la naturaleza y espacios
similares.
Centros docentes, hospitales, geriátricos, bibliotecas, auditorios u otros usos similares.
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•
•

Viviendas rurales.
Áreas residenciales.

b) Zona de modera sensibilidad acústica
Comprenden aquellas áreas del territorio que admiten una protección media frente al ruido e
incluyen:
•
•

Áreas donde coexisten uso residencial y actividades y/o infraestructuras de transporte.
Áreas de uso de suelo terciario (comercio, oficinas, hoteles, restaurantes, etc.).

c) Zona de baja sensibilidad acústica
Comprende aquellas áreas del territorio que admiten una alta percepción del ruido e
incluyen:
•
•
•

Áreas con predominio de uso de suelo terciario, recreativo y de espectáculos.
Áreas industriales.
Áreas con infraestructuras del transporte.

Para cada una de las citadas áreas se señalan como objetivos de calidad acústica los niveles
máximos Día (Ld), Tarde (Le) y Noche (Ln) dados en la Tabla I.

TABLA I
NIVELES SONOROS LÍMITE, dB(A)
Niveles Límite
Tipo de Zona
Ld
Le
(7-21 horas)
(21-23 horas)
Alta Sensibilidad Acústica
60
60
Media Sensibilidad Acústica
65
65
Baja Sensibilidad Acústica
70
70

Ln
(23-7 horas)
50
55
60

Dentro de cada una de las citadas zonas, los niveles límite específicos para los distintos usos del
suelo se indican en la Tabla II.
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TABLA II
VALORES LÍMITE DE INMISIÓN, dB(A)
Usos del Suelo
Zona de alta sensibilidad (A)
• A1. Espacios de interés natural
• A2. Uso de suelo cultural, docente, sanitario
• A3. Viviendas rurales
• A4. Áreas residenciales
Zona de sensibilidad media (B)
• B1. Residencial con infraestructura del transporte
• B2. Uso Terciario, diferente a C1
Zona de baja sensibilidad (C)
• C1. Uso recreativo y de espectáculos
• C2. Uso industrial
• C3.Áreas con infraestructuras de transporte

3.1

Ld
(7-21 horas)

Valor Límite
Le
(21-23 horas)

Ln
(23-7 horas)

--55
57
60

--55
57
60

--45
47
50

65
65

65
65

55
55

68
70
---

68
70
---

58
60
---

Criterio establecido

En la presente situación dado que coexisten áreas urbanas con infraestructuras de transporte
(carreteras) los criterios a adoptar son los indicados en la Tabla II apartado B1, esto es 65 dB(A)
durante los períodos día y tarde y 55 dB(A) durante el período noche.

4.

MODELO DE CÁLCULO DE RUIDO DE TRÁFICO RODADO

Para conocer los niveles sonoros que el tráfico rodado que las principales vías generará en las
fachadas de los Edificios del ARE “Safaretjos”, se ha utilizado el modelo matemático francés
“NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, indicado en la Ley del Ruido (17/22/2003) y
Real Decreto 16/12/2003).

-4-

PB-09-34/1
GARCIA-BBM

Según dicho modelo, el nivel sonoro equivalente Leq que el tráfico por estas vías se puede
calcular mediante la expresión:
l⎞
θ
⎛
Leq = 20 + 10 log (Q l + E 1 Q P ) + 20 log v − 12 log ⎜ d + ⎟ + 10 log
3⎠
180
⎝

donde:
Ql y QP
E1
v
d
l
θ

=
=
=
=
=
=

Son respectivamente el caudal de vehículos ligeros y pesados, en vehículos/hora.
Es el factor de equivalente acústica entre vehículos ligeros y pesados.
Velocidad media, Km./h.
La distancia al borde de la vía de tráfico, en metros.
La anchura de la calzada, en metros.
Ángulo bajo el que se ve la carretera, en grados.

En la aplicación de esta ecuación hay que tener en consideración los siguientes puntos:

–

En condiciones de campo libre, el nivel sonoro calculado debe reducirse en 3 dB(A).

–

Se entiende por vehículos ligeros aquellos cuyo peso total es inferior a 3.5 T; y por pesados
cuando el peso es igual o superior a 3.5 T.

–

El factor de equivalente E, esta definido en función del tipo de vía de tráfico y de su
pendiente, mediante la Tabla III.

TABLA III
FACTOR DE EQUIVALENTE E1
Tipo de Vía
Autovía
Vía rápida urbana
Bulevar

r = 2%
4
7
10

Pendiente
r = 3%
r = 4%
r = 5%
5
5
6
9
10
11
13
16
18

r = 6%
6
12
20

-5-

PB-09-34/1
GARCIA-BBM

De forma complementaria se debería calcular la atenuación acústica que se desprende de
considerar la orografía y accidentes naturales según la norma ISO 9613-2: Atenuación del sonido
durante la propagación en exteriores.

Estos modelos están implementados en el programa de cálculo CADNA-A v.3.71 de la Firma
DATAKUSTIK.GmbH que se ha utilizado en el presente Estudio.

5.

CÁLCULOS REALIZADOS

5.1

Hipótesis de cálculo

Para la realización de los cálculos de los niveles de ruido que el tráfico rodado generará en las
fachadas de los edificios del ARE “Safaretjos”, se han considerado las siguientes hipótesis:

–

Según la información facilitada, el tráfico rodado por la Ronda Litoral en la zona próxima a la
zona de estudio, tiene una IMD de 112.620 vehículos/día con 10,2% de pesados.

–

La velocidad del tráfico es 80 km/hora.

5.2

Presentación de los resultados

En los Planos 1 a 3 se presentan los resultados de los cálculos de los niveles sonoros esperados
a 4 metros del suelo, para los períodos día, tarde y noche respectivamente, mediante las curvas
de igual nivel a intervalos de 5 dB(A), identificados por el correspondiente código de colores.
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6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en los cálculos realizados permiten establecer las siguientes
consideraciones:

–

Los niveles sonoros esperados en las fachadas de los futuros edificios durante el período día
alcanzan valores comprendidos entre 60,9 dB(A) y 64,3 dB(A), siendo consecuentemente
inferiores al valor límite Ld=65 dB(A).

–

Los niveles sonoros esperados en las fachadas de los futuros edificios durante el período
tarde alcanzan valores comprendidos entre 61,5 dB(A) y 64,4 dB(A), siendo igualmente
inferior al valor límite Le=65 dB(A).

–

Los niveles sonoros esperados en las fachadas de los futuros edificios durante el período
noche alcanzan valores comprendidos entre 57,6 dB(A) y 60,0 dB(A), superando
consecuentemente el valor límite Ln=55 dB(A).

Con el fin de reducir los citados niveles sonoros noche por debajo de los valores límite, se
deberán instalar barreras acústicas.

Mediante el programa de cálculo indicado anteriormente se han calculado la altura y longitud de
las barreras a instalar a fin de reducir los niveles de ruido generados por el tráfico rodado en las
fachadas de los edificios del área de estudio.

En los Planos 4 a 6 se presentan los nuevos cálculos realizados de los niveles sonoros
esperados en las fachadas de los futuros edificios del Área Residencial Estratégica “Safaretjos”,
con la barrera instalada.

En esta nueva situación los niveles sonoros máximos en las fachadas de los edificios más
afectados son Ld=55,6 dB(A), Le=56,3 dB(A) y Ln=52,7 dB(A), cumpliendo los valores límite.
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La citada barrera tendrá una altura de 3 metros, estará situada a 2 metros del arcén de la
carretera y tendrá una longitud de 300 metros, iniciándose en el cruce de la C/ Santander con la
Ronda litoral (Plano 7).

Esta barrera acústica deberá estar constituida por un material que tenga, al menos, un peso
superficial de 20 – 25 kg/m2 tales como hormigón, chapa metálica, metacrilato, etc.
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CONTENIDO

Este Anexo contiene la información facilitada de la zona de estudio.
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1.

INTRODUCCIÓN

TECNOMA se dirigió a GARCIA-BBM S.L. solicitando colaboración para la realización de un
Estudio de Ruido Ambiental en el Área Residencial Estratégica (ARE) “Sant Crist” en Badalona
(Barcelona) (Anexo A).

El objeto del Estudio es determinar los niveles sonoros esperados en las fachadas de los
edificios próximos a las vías principales de tráfico de la citada área y generados por estas.

Este Documento contiene los resultados de los cálculos realizados, su análisis e interpretación y
las oportunas conclusiones y recomendaciones.

2.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL

Un descriptor de los niveles de ruido ambiental utilizado en los estudios medioambientales es el
Nivel Sonoro Continuo Equivalente, Leq, definido como el nivel de un ruido constante que tiene la
misma energía que el ruido fluctuante durante el período de tiempo considerado.

De forma matemática, esto se expresa:
T

Leq = 10 log (1/ T ) 10 (L( t ) / 10 ) dt

∫
0

Donde:
T
L(t)

= Período de tiempo considerado
= Nivel sonoro instantáneo, en dB(A).

La gran ventaja del Nivel Sonoro Continuo Equivalente radica en el hecho de que al ser un nivel
que mide la energía sonora total en un período de tiempo, puede describirse el ruido discontinuo
o fluctuante por un sólo número.
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Otros índices ampliamente utilizados en acústica ambiental son el Nivel Equivalente Día (Ld), el
Nivel Equivalente Tarde (Le) y el Nivel Equivalente Noche (Ln).

El Nivel Equivalente Día, Ld, no es más que el nivel equivalente durante el período comprendido,
por ejemplo, entre las 07:00 horas y las 21:00 horas, el Nivel Equivalente Tarde, Le es el nivel
equivalente durante el periodo comprendido entre las 21:00 horas y 23:00 horas y el Nivel
Equivalente Noche, Ln, es el nivel equivalente durante el período comprendido entre las 23:00
horas y las 07:00 horas.

Todos los niveles anteriores están expresados en dB(A) puesto que el oído es selectivo a la hora
de detectar las distintas frecuencias con la máxima sensibilidad a las altas frecuencias y la
mínima a las bajas; si se logra en el aparato de medida compensar el ruido inicial para las
distintas frecuencias siguiendo la curva de audición del oído, se tendrá una mejor información
sobre la sensación subjetiva que ese sonido o ruido produce realmente en el hombre.

3.

LÍMITES DE INMISIÓN DE RUIDO AMBIENTAL

La Direcció General de Politiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya emitió
un documento de aplicación a las Áreas Residenciales Estratégicas donde en base a las Leyes
16/2002, 37/2003 y Real Decreto 1367/2007, se señalan los niveles máximos de ruido para las
distintas situaciones urbanísticas.

En el citado documento se definen, en función del uso del suelo, las siguientes áreas:

a) Zona de alta sensibilidad acústica
Comprende aquellas áreas del territorio que requieren una alta protección frente al ruido e
incluyen:
•
•

Espacios de interés natural, espacios de protección de la naturaleza y espacios
similares.
Centros docentes, hospitales, geriátricos, bibliotecas, auditorios u otros usos similares.
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•
•

Viviendas rurales.
Áreas residenciales.

b) Zona de modera sensibilidad acústica
Comprenden aquellas áreas del territorio que admiten una protección media frente al ruido e
incluyen:
•
•

Áreas donde coexisten uso residencial y actividades y/o infraestructuras de transporte.
Áreas de uso de suelo terciario (comercio, oficinas, hoteles, restaurantes, etc.).

c) Zona de baja sensibilidad acústica
Comprende aquellas áreas del territorio que admiten una alta percepción del ruido e
incluyen:
•
•
•

Áreas con predominio de uso de suelo terciario, recreativo y de espectáculos.
Áreas industriales.
Áreas con infraestructuras del transporte.

Para cada una de las citadas áreas se señalan como objetivos de calidad acústica los niveles
máximos Día (Ld), Tarde (Le) y Noche (Ln) dados en la Tabla I.

TABLA I
NIVELES SONOROS LÍMITE, dB(A)
Niveles Límite
Tipo de Zona
Ld
Le
(7-21 horas)
(21-23 horas)
Alta Sensibilidad Acústica
60
60
Media Sensibilidad Acústica
65
65
Baja Sensibilidad Acústica
70
70

Ln
(23-7 horas)
50
55
60

Dentro de cada una de las citadas zonas, los niveles límite específicos para los distintos usos del
suelo se indican en la Tabla II.
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TABLA II
VALORES LÍMITE DE INMISIÓN, dB(A)
Usos del Suelo
Zona de alta sensibilidad (A)
• A1. Espacios de interés natural
• A2. Uso de suelo cultural, docente, sanitario
• A3. Viviendas rurales
• A4. Áreas residenciales
Zona de sensibilidad media (B)
• B1. Residencial con infraestructura del transporte
• B2. Uso Terciario, diferente a C1
Zona de baja sensibilidad (C)
• C1. Uso recreativo y de espectáculos
• C2. Uso industrial
• C3.Áreas con infraestructuras de transporte

3.1

Ld
(7-21 horas)

Valor Límite
Le
(21-23 horas)

Ln
(23-7 horas)

--55
57
60

--55
57
60

--45
47
50

65
65

65
65

55
55

68
70
---

68
70
---

58
60
---

Criterio establecido

En la presente situación dado que coexisten áreas urbanas con infraestructuras de transporte
(carreteras) los criterios a adoptar son los indicados en la Tabla II apartado B1, esto es 65 dB(A)
durante los períodos día y tarde y 55 dB(A) durante el período noche.

4.

MODELO DE CÁLCULO DE RUIDO DE TRÁFICO RODADO

Para conocer los niveles sonoros que el tráfico rodado que las principales vías generará en las
fachadas de los Edificios del ARE “Sant Crist”, se ha utilizado el modelo matemático francés
“NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, indicado en la Ley del Ruido (17/22/2003) y
Real Decreto 16/12/2003).
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Según dicho modelo, el nivel sonoro equivalente Leq que el tráfico por estas vías se puede
calcular mediante la expresión:
l⎞
θ
⎛
Leq = 20 + 10 log (Q l + E 1 Q P ) + 20 log v − 12 log ⎜ d + ⎟ + 10 log
3⎠
180
⎝

donde:
Ql y QP
E1
v
d
l
θ

=
=
=
=
=
=

Son respectivamente el caudal de vehículos ligeros y pesados, en vehículos/hora.
Es el factor de equivalente acústica entre vehículos ligeros y pesados.
Velocidad media, Km./h.
La distancia al borde de la vía de tráfico, en metros.
La anchura de la calzada, en metros.
Ángulo bajo el que se ve la carretera, en grados.

En la aplicación de esta ecuación hay que tener en consideración los siguientes puntos:

–

En condiciones de campo libre, el nivel sonoro calculado debe reducirse en 3 dB(A).

–

Se entiende por vehículos ligeros aquellos cuyo peso total es inferior a 3.5 T; y por pesados
cuando el peso es igual o superior a 3.5 T.

–

El factor de equivalente E, esta definido en función del tipo de vía de tráfico y de su
pendiente, mediante la Tabla III.

TABLA III
FACTOR DE EQUIVALENTE E1
Tipo de Vía
Autovía
Vía rápida urbana
Bulevar

r = 2%
4
7
10

Pendiente
r = 3%
r = 4%
r = 5%
5
5
6
9
10
11
13
16
18

r = 6%
6
12
20
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De forma complementaria se debería calcular la atenuación acústica que se desprende de
considerar la orografía y accidentes naturales según la norma ISO 9613-2: Atenuación del sonido
durante la propagación en exteriores.

Estos modelos están implementados en el programa de cálculo CADNA-A v.3.71 de la Firma
DATAKUSTIK.GmbH que se ha utilizado en el presente Estudio.

5.

CÁLCULOS REALIZADOS

5.1

Hipótesis de cálculo

Para la realización de los cálculos de los niveles de ruido que el tráfico rodado generará en las
fachadas de los edificios del ARE “Sant Crist”, se han considerado las siguientes hipótesis:

–

Según la información facilitada, el tráfico rodado por la Carretera C-31 Autopista del Maresme
en la zona próxima a la zona de estudio, tiene una IMD de 112.138 vehículos/día con 12,5%
de pesados.

–

La velocidad del tráfico es 80 km/hora.

5.2

Presentación de los resultados

En los Planos 1 a 3 se presentan los resultados de los cálculos de los niveles sonoros esperados
a 4 metros del suelo, para los períodos día, tarde y noche respectivamente, mediante las curvas
de igual nivel a intervalos de 5 dB(A), identificados por el correspondiente código de colores.
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6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en los cálculos realizados permiten establecer las siguientes
consideraciones:

–

Los niveles sonoros esperados en las fachadas de los futuros edificios durante el período día
alcanzan valores comprendidos entre 52,0 dB(A) y 74,3 dB(A) correspondiendo este último
nivel a las viviendas más próximas a la carretera y siendo consecuentemente superiores al
valor límite Ld=65 dB(A).

–

Los niveles sonoros esperados en las fachadas de los futuros edificios durante el período
tarde alcanzan valores comprendidos entre 53,7 dB(A) y 74,5 dB(A) correspondiendo este
último nivel a las viviendas más próximas a la carretera y siendo igualmente superiores al
valor límite Le=65 dB(A).

–

Los niveles sonoros esperados en las fachadas de los futuros edificios durante el período
noche alcanzan valores comprendidos entre 50,3 dB(A) y 70,2 dB(A) correspondiendo este
último nivel a las viviendas más próximas a la carretera y superando consecuentemente el
valor límite Ln=55 dB(A).

Con el fin de reducir los citados niveles sonoros esperados por debajo de los valores límite, se
deberán instalar barreras acústicas.

Mediante el programa de cálculo indicado anteriormente se han calculado la altura y longitud de
las barreras a instalar a fin de reducir los niveles de ruido generados por el tráfico rodado en las
fachadas de los edificios del área de estudio.

En los Planos 4 a 6 se presentan los nuevos cálculos realizados de los niveles sonoros
esperados en las fachadas de los futuros edificios del Área Residencial Estratégica “Sant Crist”,
con la barrera instalada.
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En esta nueva situación los niveles sonoros máximos en las fachadas de los edificios más
afectados son Ld=58,1 dB(A), Le=59,9 dB(A) y Ln=54,8 dB(A), cumpliendo los valores límite.

La citada barrera tendrá una altura de 3 metros, estará situada a 2 metros del arcén de la
carretera y tendrá una longitud de 630 metros, iniciándose a la altura del edificio Can Cabanyer
(Plano 7).

Esta barrera acústica deberá estar constituida por un material que tenga, al menos, un peso
superficial de 20 – 25 kg/m2 tales como hormigón, chapa metálica, metacrilato, etc.
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Este Anexo contiene la información facilitada de la zona de estudio.
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1.

INTRODUCCIÓN

TECNOMA se dirigió a GARCIA-BBM S.L. solicitando colaboración para la realización de un
Estudio de Ruido Ambiental en el Área Residencial Estratégica (ARE) “La Remonta” en
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (Anexo A).

El objeto del Estudio es determinar los niveles sonoros esperados en las fachadas de los
edificios próximos a las vías principales de tráfico de la citada área y generados por estas.

Este Documento contiene los resultados de los cálculos realizados, su análisis e interpretación y
las oportunas conclusiones y recomendaciones.

2.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL

Un descriptor de los niveles de ruido ambiental utilizado en los estudios medioambientales es el
Nivel Sonoro Continuo Equivalente, Leq, definido como el nivel de un ruido constante que tiene la
misma energía que el ruido fluctuante durante el período de tiempo considerado.

De forma matemática, esto se expresa:
T

Leq = 10 log (1/ T ) 10 (L( t ) / 10 ) dt

∫
0

Donde:
T
L(t)

= Período de tiempo considerado
= Nivel sonoro instantáneo, en dB(A).

La gran ventaja del Nivel Sonoro Continuo Equivalente radica en el hecho de que al ser un nivel
que mide la energía sonora total en un período de tiempo, puede describirse el ruido discontinuo
o fluctuante por un sólo número.
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Otros índices ampliamente utilizados en acústica ambiental son el Nivel Equivalente Día (Ld), el
Nivel Equivalente Tarde (Le) y el Nivel Equivalente Noche (Ln).

El Nivel Equivalente Día, Ld, no es más que el nivel equivalente durante el período comprendido,
por ejemplo, entre las 07:00 horas y las 21:00 horas, el Nivel Equivalente Tarde, Le es el nivel
equivalente durante el periodo comprendido entre las 21:00 horas y 23:00 horas y el Nivel
Equivalente Noche, Ln, es el nivel equivalente durante el período comprendido entre las 23:00
horas y las 07:00 horas.

Todos los niveles anteriores están expresados en dB(A) puesto que el oído es selectivo a la hora
de detectar las distintas frecuencias con la máxima sensibilidad a las altas frecuencias y la
mínima a las bajas; si se logra en el aparato de medida compensar el ruido inicial para las
distintas frecuencias siguiendo la curva de audición del oído, se tendrá una mejor información
sobre la sensación subjetiva que ese sonido o ruido produce realmente en el hombre.

3.

LÍMITES DE INMISIÓN DE RUIDO AMBIENTAL

La Direcció General de Politiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya emitió
un documento de aplicación a las Áreas Residenciales Estratégicas donde en base a las Leyes
16/2002, 37/2003 y Real Decreto 1367/2007, se señalan los niveles máximos de ruido para las
distintas situaciones urbanísticas.

En el citado documento se definen, en función del uso del suelo, las siguientes áreas:

a) Zona de alta sensibilidad acústica
Comprende aquellas áreas del territorio que requieren una alta protección frente al ruido e
incluyen:
•
•

Espacios de interés natural, espacios de protección de la naturaleza y espacios
similares.
Centros docentes, hospitales, geriátricos, bibliotecas, auditorios u otros usos similares.
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•
•

Viviendas rurales.
Áreas residenciales.

b) Zona de modera sensibilidad acústica
Comprenden aquellas áreas del territorio que admiten una protección media frente al ruido e
incluyen:
•
•

Áreas donde coexisten uso residencial y actividades y/o infraestructuras de transporte.
Áreas de uso de suelo terciario (comercio, oficinas, hoteles, restaurantes, etc.).

c) Zona de baja sensibilidad acústica
Comprende aquellas áreas del territorio que admiten una alta percepción del ruido e
incluyen:
•
•
•

Áreas con predominio de uso de suelo terciario, recreativo y de espectáculos.
Áreas industriales.
Áreas con infraestructuras del transporte.

Para cada una de las citadas áreas se señalan como objetivos de calidad acústica los niveles
máximos Día (Ld), Tarde (Le) y Noche (Ln) dados en la Tabla I.

TABLA I
NIVELES SONOROS LÍMITE, dB(A)
Niveles Límite
Tipo de Zona
Ld
Le
(7-21 horas)
(21-23 horas)
Alta Sensibilidad Acústica
60
60
Media Sensibilidad Acústica
65
65
Baja Sensibilidad Acústica
70
70

Ln
(23-7 horas)
50
55
60

Dentro de cada una de las citadas zonas, los niveles límite específicos para los distintos usos del
suelo se indican en la Tabla II.
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TABLA II
VALORES LÍMITE DE INMISIÓN, dB(A)
Usos del Suelo
Zona de alta sensibilidad (A)
• A1. Espacios de interés natural
• A2. Uso de suelo cultural, docente, sanitario
• A3. Viviendas rurales
• A4. Áreas residenciales
Zona de sensibilidad media (B)
• B1. Residencial con infraestructura del transporte
• B2. Uso Terciario, diferente a C1
Zona de baja sensibilidad (C)
• C1. Uso recreativo y de espectáculos
• C2. Uso industrial
• C3.Áreas con infraestructuras de transporte

3.1

Ld
(7-21 horas)

Valor Límite
Le
(21-23 horas)

Ln
(23-7 horas)

--55
57
60

--55
57
60

--45
47
50

65
65

65
65

55
55

68
70
---

68
70
---

58
60
---

Criterio establecido

En la presente situación dado que coexisten áreas urbanas con infraestructuras de transporte
(carreteras) los criterios a adoptar son los indicados en la Tabla II apartado B1, esto es 65 dB(A)
durante los períodos día y tarde y 55 dB(A) durante el período noche.

4.

MODELO DE CÁLCULO DE RUIDO DE TRÁFICO RODADO

Para conocer los niveles sonoros que el tráfico rodado que las principales vías generará en las
fachadas de los Edificios del ARE “La Remonta”, se ha utilizado el modelo matemático francés
“NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, indicado en la Ley del Ruido (17/22/2003) y
Real Decreto 16/12/2003).
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Según dicho modelo, el nivel sonoro equivalente Leq que el tráfico por estas vías se puede
calcular mediante la expresión:
l⎞
θ
⎛
Leq = 20 + 10 log (Q l + E 1 Q P ) + 20 log v − 12 log ⎜ d + ⎟ + 10 log
3⎠
180
⎝

donde:
Ql y QP
E1
v
d
l
θ

=
=
=
=
=
=

Son respectivamente el caudal de vehículos ligeros y pesados, en vehículos/hora.
Es el factor de equivalente acústica entre vehículos ligeros y pesados.
Velocidad media, Km./h.
La distancia al borde de la vía de tráfico, en metros.
La anchura de la calzada, en metros.
Ángulo bajo el que se ve la carretera, en grados.

En la aplicación de esta ecuación hay que tener en consideración los siguientes puntos:

–

En condiciones de campo libre, el nivel sonoro calculado debe reducirse en 3 dB(A).

–

Se entiende por vehículos ligeros aquellos cuyo peso total es inferior a 3.5 T; y por pesados
cuando el peso es igual o superior a 3.5 T.

–

El factor de equivalente E, esta definido en función del tipo de vía de tráfico y de su
pendiente, mediante la Tabla III.

TABLA III
FACTOR DE EQUIVALENTE E1
Tipo de Vía
Autovía
Vía rápida urbana
Bulevar

r = 2%
4
7
10

Pendiente
r = 3%
r = 4%
r = 5%
5
5
6
9
10
11
13
16
18

r = 6%
6
12
20
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De forma complementaria se debería calcular la atenuación acústica que se desprende de
considerar la orografía y accidentes naturales según la norma ISO 9613-2: Atenuación del sonido
durante la propagación en exteriores.

Estos modelos están implementados en el programa de cálculo CADNA-A v.3.71 de la Firma
DATAKUSTIK.GmbH que se ha utilizado en el presente Estudio.

5.

CÁLCULOS REALIZADOS

5.1

Hipótesis de cálculo

Para la realización de los cálculos de los niveles de ruido que el tráfico rodado generará en las
fachadas de los edificios del ARE “La Remonta”, se han considerado las siguientes hipótesis:

–

Según la información facilitada, el tráfico rodado por la Ronda Litoral en la zona próxima a la
zona de estudio, tiene una IMD de 171.953 vehículos/día con 6,3% de pesados.

–

La velocidad del tráfico es 80 km/hora.

5.2

Presentación de los resultados

En los Planos 1 a 3 se presentan los resultados de los cálculos de los niveles sonoros esperados
a 4 metros del suelo, para los períodos día, tarde y noche respectivamente, mediante las curvas
de igual nivel a intervalos de 5 dB(A), identificados por el correspondiente código de colores.
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6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en los cálculos realizados permiten establecer las siguientes
consideraciones:

–

Los niveles sonoros esperados en las fachadas de los futuros edificios durante el período día
alcanzan valores comprendidos entre 54,5 dB(A) y 62,1 dB(A), siendo consecuentemente
inferiores al valor límite Ld=65 dB(A).

–

Los niveles sonoros esperados en las fachadas de los futuros edificios durante el período
tarde alcanzan valores comprendidos entre 55,9 dB(A) y 62,6 dB(A), siendo igualmente
inferior al valor límite Le=65 dB(A).

–

Los niveles sonoros esperados en las fachadas de los futuros edificios durante el período
noche alcanzan valores comprendidos entre 50,8 dB(A) y 58,4 dB(A), superando
consecuentemente el valor límite Ln=55 dB(A).

Con el fin de reducir los citados niveles sonoros noche por debajo de los valores límite, se
deberán instalar barreras acústicas.

Mediante el programa de cálculo indicado anteriormente se han calculado la altura y longitud de
las barreras a instalar a fin de reducir los niveles de ruido generados por el tráfico rodado en las
fachadas de los edificios del área de estudio.

En los Planos 4 a 6 se presentan los nuevos cálculos realizados de los niveles sonoros
esperados en las fachadas de los futuros edificios del Área Residencial Estratégica “La
Remonta”, con las barreras instaladas.

En esta nueva situación los niveles sonoros máximos en las fachadas de los edificios más
afectados son Ld=51,4 dB(A), Le=52,0 dB(A) y Ln=47,3 dB(A), cumpliendo los valores límite.
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Las barreras acústicas se instalarán (Plano 7):

–

A ambos lado de la línea del tren a 3 metros de las vías y 3 metros de altura y la las
longitudes serán 810 metros y 680 metros, empezando en la Ronda de Dalt.

–

En la Ronda de Dalt a 3 metro del arcén y de altura 3 metros, tendrá una longitud de 630
metros a partir de la salida del túnel.

Estas barreras acústicas deberán estar constituidas por un material que tenga, al menos, un
peso superficial de 20 – 25 kg/m2 tales como hormigón, chapa metálica, metacrilato, etc.
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Este Anexo contiene la información facilitada de la zona de estudio.
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1.

INTRODUCCIÓN

TECNOMA se dirigió a GARCIA-BBM S.L. solicitando colaboración para la realización de un
Estudio de Ruido Ambiental en el Área Residencial Estratégica (ARE) “La Bastida” en Sta.
Coloma de Gramanet (Barcelona) (Anexo A).

El objeto del Estudio es determinar los niveles sonoros esperados en las fachadas de los
edificios próximos a las vías principales de tráfico de la citada área y generados por estas.

Este Documento contiene los resultados de los cálculos realizados, su análisis e interpretación y
las oportunas conclusiones y recomendaciones.

2.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL

Un descriptor de los niveles de ruido ambiental utilizado en los estudios medioambientales es el
Nivel Sonoro Continuo Equivalente, Leq, definido como el nivel de un ruido constante que tiene la
misma energía que el ruido fluctuante durante el período de tiempo considerado.

De forma matemática, esto se expresa:
T

Leq = 10 log (1/ T ) 10 (L( t ) / 10 ) dt

∫
0

Donde:
T
L(t)

= Período de tiempo considerado
= Nivel sonoro instantáneo, en dB(A).

La gran ventaja del Nivel Sonoro Continuo Equivalente radica en el hecho de que al ser un nivel
que mide la energía sonora total en un período de tiempo, puede describirse el ruido discontinuo
o fluctuante por un sólo número.
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Otros índices ampliamente utilizados en acústica ambiental son el Nivel Equivalente Día (Ld), el
Nivel Equivalente Tarde (Le) y el Nivel Equivalente Noche (Ln).

El Nivel Equivalente Día, Ld, no es más que el nivel equivalente durante el período comprendido,
por ejemplo, entre las 07:00 horas y las 21:00 horas, el Nivel Equivalente Tarde, Le es el nivel
equivalente durante el periodo comprendido entre las 21:00 horas y 23:00 horas y el Nivel
Equivalente Noche, Ln, es el nivel equivalente durante el período comprendido entre las 23:00
horas y las 07:00 horas.

Todos los niveles anteriores están expresados en dB(A) puesto que el oído es selectivo a la hora
de detectar las distintas frecuencias con la máxima sensibilidad a las altas frecuencias y la
mínima a las bajas; si se logra en el aparato de medida compensar el ruido inicial para las
distintas frecuencias siguiendo la curva de audición del oído, se tendrá una mejor información
sobre la sensación subjetiva que ese sonido o ruido produce realmente en el hombre.

3.

LÍMITES DE INMISIÓN DE RUIDO AMBIENTAL

La Direcció General de Politiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya emitió
un documento de aplicación a las Áreas Residenciales Estratégicas donde en base a las Leyes
16/2002, 37/2003 y Real Decreto 1367/2007, se señalan los niveles máximos de ruido para las
distintas situaciones urbanísticas.

En el citado documento se definen, en función del uso del suelo, las siguientes áreas:

a) Zona de alta sensibilidad acústica
Comprende aquellas áreas del territorio que requieren una alta protección frente al ruido e
incluyen:
•
•

Espacios de interés natural, espacios de protección de la naturaleza y espacios
similares.
Centros docentes, hospitales, geriátricos, bibliotecas, auditorios u otros usos similares.
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•
•

Viviendas rurales.
Áreas residenciales.

b) Zona de modera sensibilidad acústica
Comprenden aquellas áreas del territorio que admiten una protección media frente al ruido e
incluyen:
•
•

Áreas donde coexisten uso residencial y actividades y/o infraestructuras de transporte.
Áreas de uso de suelo terciario (comercio, oficinas, hoteles, restaurantes, etc.).

c) Zona de baja sensibilidad acústica
Comprende aquellas áreas del territorio que admiten una alta percepción del ruido e
incluyen:
•
•
•

Áreas con predominio de uso de suelo terciario, recreativo y de espectáculos.
Áreas industriales.
Áreas con infraestructuras del transporte.

Para cada una de las citadas áreas se señalan como objetivos de calidad acústica los niveles
máximos Día (Ld), Tarde (Le) y Noche (Ln) dados en la Tabla I.

TABLA I
NIVELES SONOROS LÍMITE, dB(A)
Niveles Límite
Tipo de Zona
Ld
Le
(7-21 horas)
(21-23 horas)
Alta Sensibilidad Acústica
60
60
Media Sensibilidad Acústica
65
65
Baja Sensibilidad Acústica
70
70

Ln
(23-7 horas)
50
55
60

Dentro de cada una de las citadas zonas, los niveles límite específicos para los distintos usos del
suelo se indican en la Tabla II.
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TABLA II
VALORES LÍMITE DE INMISIÓN, dB(A)
Usos del Suelo
Zona de alta sensibilidad (A)
• A1. Espacios de interés natural
• A2. Uso de suelo cultural, docente, sanitario
• A3. Viviendas rurales
• A4. Áreas residenciales
Zona de sensibilidad media (B)
• B1. Residencial con infraestructura del transporte
• B2. Uso Terciario, diferente a C1
Zona de baja sensibilidad (C)
• C1. Uso recreativo y de espectáculos
• C2. Uso industrial
• C3.Áreas con infraestructuras de transporte

3.1

Ld
(7-21 horas)

Valor Límite
Le
(21-23 horas)

Ln
(23-7 horas)

--55
57
60

--55
57
60

--45
47
50

65
65

65
65

55
55

68
70
---

68
70
---

58
60
---

Criterio establecido

En la presente situación dado que coexisten áreas urbanas con infraestructuras de transporte
(carreteras) los criterios a adoptar son los indicados en la Tabla II apartado B1, esto es 65 dB(A)
durante los períodos día y tarde y 55 dB(A) durante el período noche.

4.

MODELO DE CÁLCULO DE RUIDO DE TRÁFICO RODADO

Para conocer los niveles sonoros que el tráfico rodado que las principales vías generará en las
fachadas de los Edificios del ARE “La Bastida”, se ha utilizado el modelo matemático francés
“NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, indicado en la Ley del Ruido (17/22/2003) y
Real Decreto 16/12/2003).

-4-

PB-09-34/4
GARCIA-BBM

Según dicho modelo, el nivel sonoro equivalente Leq que el tráfico por estas vías se puede
calcular mediante la expresión:
l⎞
θ
⎛
Leq = 20 + 10 log (Q l + E 1 Q P ) + 20 log v − 12 log ⎜ d + ⎟ + 10 log
3⎠
180
⎝

donde:
Ql y QP
E1
v
d
l
θ

=
=
=
=
=
=

Son respectivamente el caudal de vehículos ligeros y pesados, en vehículos/hora.
Es el factor de equivalente acústica entre vehículos ligeros y pesados.
Velocidad media, Km./h.
La distancia al borde de la vía de tráfico, en metros.
La anchura de la calzada, en metros.
Ángulo bajo el que se ve la carretera, en grados.

En la aplicación de esta ecuación hay que tener en consideración los siguientes puntos:

–

En condiciones de campo libre, el nivel sonoro calculado debe reducirse en 3 dB(A).

–

Se entiende por vehículos ligeros aquellos cuyo peso total es inferior a 3.5 T; y por pesados
cuando el peso es igual o superior a 3.5 T.

–

El factor de equivalente E, esta definido en función del tipo de vía de tráfico y de su
pendiente, mediante la Tabla III.

TABLA III
FACTOR DE EQUIVALENTE E1
Tipo de Vía
Autovía
Vía rápida urbana
Bulevar

r = 2%
4
7
10

Pendiente
r = 3%
r = 4%
r = 5%
5
5
6
9
10
11
13
16
18

r = 6%
6
12
20
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De forma complementaria se debería calcular la atenuación acústica que se desprende de
considerar la orografía y accidentes naturales según la norma ISO 9613-2: Atenuación del sonido
durante la propagación en exteriores.

Estos modelos están implementados en el programa de cálculo CADNA-A v.3.71 de la Firma
DATAKUSTIK.GmbH que se ha utilizado en el presente Estudio.

5.

CÁLCULOS REALIZADOS

5.1

Hipótesis de cálculo

Para la realización de los cálculos de los niveles de ruido que el tráfico rodado generará en las
fachadas de los edificios del ARE “La Bastida”, se han considerado las siguientes hipótesis:

–

Según la información facilitada, el tráfico rodado por la Carretera Ronda de Dalt próxima a la
zona de estudio, tiene una IMD de 171.953 vehículos/día con 6,3% de pesados.

–

La velocidad del tráfico es 80 km/hora.

5.2

Presentación de los resultados

En los Planos 1 a 3 se presentan los resultados de los cálculos de los niveles sonoros esperados
a 4 metros del suelo, para los períodos día, tarde y noche respectivamente, mediante las curvas
de igual nivel a intervalos de 5 dB(A), identificados por el correspondiente código de colores.
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6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en los cálculos realizados permiten establecer las siguientes
consideraciones:

–

Los niveles sonoros esperados en las fachadas de los futuros edificios durante el período día
alcanzan valores comprendidos entre 67,5 dB(A) y 74,4 dB(A), siendo consecuentemente
superiores al valor límite Ld=65 dB(A).

–

Los niveles sonoros esperados en las fachadas de los futuros edificios durante el período
tarde alcanzan valores comprendidos entre 67,8 dB(A) y 74,5 dB(A), siendo igualmente
superiores al valor límite Le=65 dB(A).

–

Los niveles sonoros esperados en las fachadas de los futuros edificios durante el período
noche alcanzan valores comprendidos entre 63,5 dB(A) y 70,0 dB(A), superando
consecuentemente el valor límite Ln=55 dB(A).

Con el fin de reducir los citados niveles sonoros esperados por debajo de los valores límite, se
deberán instalar barreras acústicas.

Mediante el programa de cálculo indicado anteriormente se han calculado la altura y longitud de
las barreras a instalar a fin de reducir los niveles de ruido generados por el tráfico rodado en las
fachadas de los edificios del área de estudio.

En los Planos 4 a 6 se presentan los nuevos cálculos realizados de los niveles sonoros
esperados en las fachadas de los futuros edificios del Área Residencial Estratégica “La Bastida”,
con la barrera instalada.

En esta nueva situación los niveles sonoros máximos en las fachadas de los edificios más
afectados son Ld=61,1 dB(A), Le=61,6 dB(A) y Ln=54,8 dB(A), cumpliendo los valores límite.
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La citada barrera tendrá una altura de 4 metros, estará situada a 3 metros del arcén de la
carretera y tendrá una longitud de 720 metros, iniciándose a la altura del Túnel (Plano 7).

Esta barrera acústica deberá estar constituida por un material que tenga, al menos, un peso
superficial de 20 – 25 kg/m2 tales como hormigón, chapa metálica, metacrilato, etc.
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CONTENIDO

Este Anexo contiene la información facilitada de la zona de estudio.
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1.

COMPLIMENT OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS

A. MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL.
A-1. Garantir una ordenació urbanística eficient, especialment pel que fa a la funcionalitat i al consum de recursos, i adaptada a les característiques ambientals del sector i el seu entorn.
OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
AMBIENTALS
EN EL PLA
A-1-1. Adoptar estructures
Ordenació
urbanes denses, compactes
i complexes, integrades amb
la ciutat preexistent i amb la
projectada, que requereixin
menors necessitats de
transport i de consum
energètic, així com aquelles
tipologies urbanístiques i
arquitectòniques que
consumeixen poc sòl.

A-1-2. Adaptar l’ordenació a
les formes del relleu i a les
característiques
geomorfològiques i
geològiques del terreny i
respectar els elements
preexistents d’interès. En
sectors que mantenen les
condicions rurals i elements
naturals mantenir en la
mesura possible la seva
estructura paisatgística i els
elements d’interès i reduir el
màxim els moviments de
terres.

Delimitació
Ordenació

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

La proposta arquitectònica
segueix el model d’illes
tancades a l’entorn de Coll i
Pujol, i planteja davant la
zona verda blocs de PB+4
reforçats amb torres de
PB+6 i PB+10, per tal de
concentrar al màxim les
ombres sobre el gran espai
verd central.

La proposta arquitectònica
es basa en completar les
illes escapçades pel projecte
de lateral de la C-31.

La proposta es centra en
l’adequació de l’ordenació a
la vialitat i la xarxa viària
existent, amb densitats
elevades i de manera
contigua a la ciutat existent.

L’ordenació s’ajusta a
aquest criteri, consumint la
zonificació dels
aprofitaments privats tant
sols un 23’50% de la
superfície total de l’àmbit,
organitzant l’edificació en
tipologies urbanístiques i
arquitectòniques que
admeten fins un màxim de
16 plantes pis, en un dels
casos, amb densitat i
complexitat d’usos a la
planta baixa de l’illa
proposada, en la qual es
desenvolupen els accessos
als habitatges i a
l’aparcament soterrat, però
també locals comercials i un
equipament públic.

El sector és pràcticament pla
i no té cap preexistència
construïda ni natural a
mantenir.

El plànol 7 de seccions
generals mostra l’adaptació
de la proposta al pendent
dels carrers que conflueixen
a Abat Escarré i a les
rasants de les edificacions
de les illes preexistents.

LA BASTIDA
L’ordenació contempla una
edificació densa, en bloc
compactes donant
continuïtat a la trama
urbana. Els edificis
presenten una alçada
màxima de PB+4.
L’àrea destinada a sòl urbà
suposa el 13,65% de l’àrea
total del sector.

SAFARETJOS

L’ordenació s’ajusta a
aquest criteri, consumint la
zonificació dels
aprofitaments privats tant
sols un 17’34% de la
superfície total de l’àmbit,
organitzant l’edificació en
tipologies urbanístiques i
arquitectòniques que
admeten fins un màxim de
30 plantes pis, en un dels
casos, amb densitat i
complexitat d’usos a la
planta baixa de l’illa
proposada, en la qual es
desenvolupen els accessos
als habitatges i a
l’aparcament soterrat, però
també locals comercials i un
passatge que comunica el
carrer d’Andreu Vidal amb
un mirador elevat sobre el
front fluvial.
Manteniment d’elements
L’ordenació s’ajusta a
L’edificació es localitza al
L’ordenació s’ajusta a
patrimonials d’interès
aquest criteri, de tal manera peu de la vessant, on el
aquest criteri, de tal manera
(caserna La Remunta).
que l’àmbit inclou els
relleu és més suau.
que l’àmbit inclou els
Ubicació de les zones
terrenys situats únicament a A les zones amb més
terrenys situats únicament a
verdes en les zones de
la terrassa superior urbana
pendent s’hi localitzen
la terrassa superior urbana
major pendent (nord sector). de la vora del riu. També cal espais verds.
de la vora del riu. També cal
Manteniment de part de
considerar que no presenta Els vials han seguit
considerar que no presenta
l’enjardinament de les
condicions rurals ni
l’orografia de l’àmbit, seguint condicions rurals ni
instal·lacions del Club de
elements naturals d’interès. les corbes de nivell de la
elements naturals d’interès.
capacitació agrària eqüestre
zona (perllongament carrer
(plataners, baladres, xiprers,
Washington i carrer del
rosers, yukas, acàcies,
Nord).
mimoses...) i dels peus
arboris en les zones que es
qualifiquen com a zona
verda?
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
A-1-3. Evitar, en la mesura
possible, l’afectació de
terrenys amb pendent
superior al 20%. Si es
produeix, impedir-ne
l’edificació i limitar-ne
adequadament els usos del
sòl (article 7 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme,
Decret 205/2006, de 18 de
juliol).
A-1-4. Dotar de caràcter
estructurador els sistemes
locals d’espais lliures públics
i assegurar-ne l’establiment
ambientalment adequat,
l’accessibilitat, i la continuïtat
amb els sistemes generals i
locals d’espais lliures
adjacents. Els espais lliures
públics han de constituir-se
com a espais d’identitat i
cohesió social, amb una
gestió integrada del cicle de
l’aigua i introduir la
vegetació com un element
fonamental en el seu
projecte (veure també E-3,
F-1, F-2 i G).

VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
EN EL PLA
El sector és pràcticament
Delimitació
pla.
Ordenació

Ordenació

A-1-5. Procurar que
l’ordenació del sector estigui
atenta a les condicions
climàtiques i d’orientació
dels terrenys (veure també
A-4 i C-1).

Delimitació
Ordenació
Proj.Urbanització
Normativa

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

En cap cas el pendent dins
l’àmbit és superior al 20%.

Els terrenys amb pendents
>20% al nord de la via de
tren es qualifiquen com a
zones verdes

L’ordenació s’ajusta a
aquest criteri, ja que s’ha
adaptat completament al
relleu pràcticament pla
existent.

Tan sòls s’hi localitzen a les
zones amb més pendent el
perllongament del carrer
Washington (vial A) i les
dotacions d’equipaments.

L’ordenació s’ajusta a
aquest criteri, ja que s’ha
adaptat completament al
relleu suau existent, de
manera que les alçades de
les plantes dels edificis i els
nivells dels accessos de les
plantes baixes s’esglaonen
seguint el desnivell variable
del carrer d’Andreu Vidal.

La proposta estableix dos
sistemes d’espais verd
interrelacionats: l’un al llarg
de la Rambla de Sant Joan,
connectat amb la futura
plaça de la Illa Central de la
ciutat, i l’altre entre els
carrers de Sant Gonçal i
Maragall, format per places
d’escala més domèstica.
Tots dos sistemes de buits
urbans queden reforçats per
la posició dels equipaments
fent-hi façana: l’educatiu i
l’habitatge dotacional.

L’espai verd es concertra a
l’extrem sud-oest de l’àmbit,
enllaçant amb la Rambla de
Sant Joan i el sistema
d’espais lliures de la veïna
ARE de L’Estrella.

Les zones verdes es
distribueixen a l’àmbit
d’acord amb criteris de
donar servei a tots els
residents de l’ARE, així com
donant continuïtat al sistema
d’espais verds de Cornellà,
a l’oest de l’àmbit (espais
verds de la zona de Sant
Ildefons i parc de can
Mercader.

S’ha dotat de caràcter
estructurador els sistemes
locals d’espais verds lliures
públics, considerant la
reserva d’una franja
paral·lela al riu Besòs, que
té continuïtat en el propi
terme municipal i en els
veïns i que es complementa
amb el parc fluvial adjacent
existent a nivell de la
plataforma natural
immediatament inferior,
propera a la llera del riu. En
coherència al caire
vertebrador d’aquest eix,
s’ha facilitat la seva
accessibilitat a través dels
carrers del Besòs i de
Nebot, amb una plaça
pública en aquest punt.

Es dóna continuïtat i accés a
les zones verdes pels vials
(perllongació dels carrers
Washington i del Nord).
Es preveu una bassa de
recollida de les aigües
pluvials i del torrent.
Aquestes aigües
s’aprofitaran per al reg de la
zona enjardinada situada
més al nord (C/ Prat de la
Riba).

S’ha dotat de caràcter
estructurador els sistemes
locals d’espais verds lliures
públics, considerant la
reserva d’una franja
paral·lela al riu Besòs, que
té continuïtat en el propi
terme municipal i en els
veïns, i que es complementa
amb el parc fluvial adjacent
existent a nivell de la
plataforma natural
immediatament inferior,
propera a la llera del riu. En
coherència al caire
vertebrador d’aquest eix,
s’ha facilitat la seva
accessibilitat a través dels
carrers de Sant Joan i
d’Andreu Vidal, així com
amb les vores de contacte
amb el Parc del Molinet.

Es tracta d’una ordenació en
sòl urbà consolidat en un
entorn d’illes tancades al
barri de Coll i Pujol.
L’edificació mantindrà
l’alineació als vials existents.
La proposta d’ordenació que
acompanya l’ordenació
detallada, tot i no ser
normativa, demostra la
possibilitat del compliment
dels paràmetres
d’edificabilitat i número
d’habitatges emprant
exclusivament tipologies
passants.

Es tracta d’una ordenació en
sòl urbà consolidat en un
entorn d’illes tancades.
L’edificació mantindrà
l’alineació al carrer d’Abat
Escarré i completarà el teixit
existent.
La proposta d’ordenació que
acompanya l’ordenació
detallada, tot i no ser
normativa, demostra la
possibilitat del compliment
dels paràmetres
d’edificabilitat i número
d’habitatges emprant
exclusivament tipologies
passants.

L’orientació majoritària dels
terrenys on se situen els
edificis és S. La ubicació i
orientació dels edificis busca
la màxima il·luminació solar.

S’ha pogut aprofitar
l’orientació de l’àmbit
disposada en un eix
vertebrador nordoest-sudest
per tal de distribuir la
zonificació residencial
linealment damunt d’aquest
eix, oferint una excel·lent
captació solar, aprofitament
de la llum, i ventilació natural
als habitatges degut a la
possibilitat de tenir doble
orientació en la pràctica
totalitat d’ells.

S’ha realitzat un estudi
d’assolejament, per tal de
garantir el màxim
aprofitament de les
condicions climàtiques a les
edificacions.
L’orientació de les
edificacions són est-oest,
amb captació solar
transversal.

S’ha pogut aprofitar
l’orientació de l’àmbit
disposada en un eix
vertebrador nordoest-sudest
per tal de distribuir la
zonificació residencial
linealment damunt d’aquest
eix, oferint una excel·lent
captació solar, aprofitament
de la llum, i ventilació natural
als habitatges degut a la
possibilitat de tenir doble
orientació en la pràctica
totalitat d’ells.
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
A-1-6. Assignar els usos i
les intensitats detalladament
en funció de les
característiques ambientals
del territori ordenat,
especialment en relació amb
les característiques
topogràfiques i als valors
ambientals dignes de ser
conservats.
A-1-7. Garantir, en el
moment d’entrada en
funcionament de les
distintes ARE, la
disponibilitat dels recursos
hídrics i energètics i de les
infraestructures ambientals
internes i externes,
necessaris per satisfer
adequadament les
demandes generades
(vegeu també B-2).
A-1-8. Delimitar les zones de
risc per a la seguretat i el
benestar de les persones i
establir limitacions als usos i
a les edificacions d’acord
amb el que disposa la
legislació urbanística (vegeu
també B-1). Si és el cas,
aplicar les mesures
assenyalades als informes
preliminars efectuats per
l’Institut Geològic de
Catalunya.
A-1-9. Adoptar, d’acord amb
la legislació específica, les
mesures d’ordenació adients
per a la prevenció
d’incendis, especialment en
cas de proximitat a terrenys
forestals.

VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
EN EL PLA
Per a un entorn d’habitatge
Ordenació
amb terciari amb planta
Normativa
baixa, l’ARE estableix uns
percentatges de 63%
habitatge i 37% terciari

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

L’ús fonamental és el
d’habitatge, l’espai verd es
troba a l’extrem sud-oest del
sector i l’equipament al nordest.

Projecte urbà integrat a
l’entorn, la vialitat (voreres i
calçades) zones verdes
naturalitzades vegetació
autòctona, baix consum
hídric, paviments tous i
acabats permeables.

Es proposa una adaptació
màxima a les
característiques
topogràfiques del lloc,
malgrat no haver identificat
valors ambientals dignes de
ser conservats.

L’ordenació s’adapta a la
topografia actual, fent seguir
els vials les corbes de nivell
existent, ubicant les
edificacions a la zona amb
menys pendent.

Es proposa una adaptació
màxima a les
característiques
topogràfiques del lloc,
malgrat no haver identificat
valors ambientals dignes de
ser conservats.

-

L’ordenació proposa la
continuïtat amb la trama
urbana ja existent, que
presenta tots els serveis.
Es disposa de l’informe
favorable de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Es complirà la normativa
vigent en referència a
Ecoeficiència.

L’ordenació proposa la
continuïtat amb la trama
urbana ja existent, que
presenta tots els serveis.
Es disposa de l’informe
favorable de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Es complirà la normativa
vigent en referència a
Ecoeficiència.

Normativa específica ARE

Els edificis del sector hauran
de disposar d’instal·lacions
d’aprofitament de l’energia
solar per a l’escalfament
d’aigua calenta sanitària,
d’acord amb la normativa
vigent en matèria
d’ecoeficiència, d’estalvi
energètic i amb la pròpia
ordenança municipal.

L’ordenació proposa la
continuïtat amb la trama
urbana ja existent, que
presenta tots els serveis.
Es disposa de l’informe
favorable de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Es complirà la normativa
vigent en referència a
Ecoeficiència.

Els edificis del sector hauran
de disposar d’instal·lacions
d’aprofitament de l’energia
solar per a l’escalfament
d’aigua calenta sanitària,
d’acord amb la normativa
vigent en matèria
d’ecoeficiència, d’estalvi
energètic i amb la pròpia
ordenança municipal.

Ordenació

No s’escau

No s’escau

S’ha limitat la franja de
protecció de la xarxa
ferroviària, i s’ha qualificat
com a espais verds.

La proposta s’adequa a les
limitacions als usos i a les
edificacions de la legislació
urbanística, tal i com es
justifica en el capítol B-1 en
relació a la prevenció del
risc d’inundació, mentre que
no s’han detectat zones de
risc geològic dins l’àmbit.

Es realitzarà un geotècnic
acurat a les zones on s’hi
preveu la construcció.
El risc geològic es tindrà en
compte en el període de
moviment de terres durant
les obres.

La proposta s’adequa a les
limitacions als usos i a les
edificacions de la legislació
urbanística, tal i com es
justifica en el capítol B-1 en
relació a la prevenció del
risc d’inundació, mentre que
no s’han detectat zones de
risc geològic dins l’àmbit.

Ordenació

Sòl urbà consolidat, els
projectes d’edificació
compliran l’establert a
l’Ordenança municipal de
protecció contra incendis en
els edificis de Badalona,
publicada al BOP 25/04/98 i
el DB-SI del Codi Tècnic de
l’Edificació.

Sòl urbà consolidat, els
projectes d’edificació
compliran l’establert a
l’Ordenança municipal de
protecció contra incendis en
els edificis de Badalona,
publicada al BOP 25/04/98 i
el DB-SI del Codi Tècnic de
l’Edificació.

L’ordenació proposada
s’adequa a la normativa
vigent en matèria de
prevenció d’incendis,
considerant per exemple, els
recorreguts necessaris per a
l’acostament de vehicles
d’extinció als edificis. D’altra
banda, l’àmbit no compta
amb la proximitat a terrenys
forestals.

L’ordenació proposada
s’adequa a la normativa
vigent en matèria de
prevenció d’incendis,
considerant per exemple, els
recorreguts necessaris per a
l’acostament de vehicles
d’extinció als edificis. D’altra
banda, l’àmbit no compta
amb la proximitat a terrenys
forestals.

Es complirà tota la
normativa vigent en
referència a la prevenció
d’incendis

L’ordenació proposada
s’adequa a la normativa
vigent en matèria de
prevenció d’incendis,
considerant per exemple, els
recorreguts necessaris per a
l’acostament de vehicles
d’extinció als edificis. D’altra
banda, l’àmbit no compta
amb la proximitat a terrenys
forestals.
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
A-1-10. Pel que fa al risc
industrial, quan una ARE es
trobi pròxima a un
establiment afectat per la
legislació d’accidents greus
(Reial Decret 1254/1999,
Reial Decret 119/2005, Reial
Decret 948/2005 i Decret
174/2001), contemplar
l’anàlisi quantitativa del risc
(AQR) i la corresponent
determinació de les corbes
d’isorisc per al territori (en el
seu defecte, considerar les
franges de seguretat dels
establiments industrials).
Conseqüentment, excloure
els elements vulnerables i
molt vulnerables de les
zones de risc no acceptable
(atenent als criteris i
definicions adoptats per la
Secretaria d’indústria i
empresa del Departament
d’Innovació, Universitats i
Empresa). A més, avaluar
els possibles increments
dels nivells de risc
acceptables per part de
noves instal·lacions
industrials o altres activitats
que puguin estar previstes a
l’entorn.
A-1-11. En el supòsit
d’existència de terrenys
susceptibles d’estar
contaminats, supeditar i
condicionar qualsevol
actuació urbanística als
criteris que estableixi
l’Agència de Residus de
Catalunya. En particular
caldrà tenir en compte el
Reial Decret 9/2005, de 14
de gener.

VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
EN EL PLA
L’ARE no s’implanta en una
Delimitació
zona pròxima de risc
Ordenació
industrial, d’acord amb la
informació disponible.

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

L’ARE no s’implanta en una
zona pròxima de risc
industrial, d’acord amb la
informació disponible.

S’estan mantenint converses
amb la Indústria, el DPTOP i
l’Ajuntament per tal de trobar
una solució a
l’emmagatzament dels
materials perillosos.
Una vegada traslladats
aquests materials, l’ARE no
es trobarà sota risc
industrial.

L’ARE no s’implanta en una
zona pròxima de risc
industrial, d’acord amb la
informació disponible.

L’ARE no s’implanta en una
zona pròxima de risc
industrial, d’acord amb la
informació disponible.

L’ARE no s’implanta en una
zona pròxima de risc
industrial, d’acord amb la
informació disponible.

No es coneix l’afectació dins
l’àmbit de l’ARE de
l’existència de terrenys
susceptibles d’estar
contaminats.

No es coneix l’afectació dins
l’àmbit de l’ARE de
l’existència de terrenys
susceptibles d’estar
contaminats.

No es coneix l’afectació dins
l’àmbit de l’ARE de
l’existència de terrenys
susceptibles d’estar
contaminats.

No es coneix l’afectació dins
l’àmbit de l’ARE de
l’existència de terrenys
susceptibles d’estar
contaminats.

No es coneix l’afectació dins
l’àmbit de l’ARE de
l’existència de terrenys
susceptibles d’estar
contaminats.

No es coneix l’afectació dins
l’àmbit de l’ARE de
l’existència de terrenys
susceptibles d’estar
contaminats.

Normativa
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OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
AMBIENTALS
A-1-12. En general,
Proj.Urbanització
minimitzar l’impacte
Normativa
ambiental dels projectes
d’urbanització integrats en el
Pla i dels projectes d’obres
complementàries i
d’edificació derivats, tant pel
que fa al seu disseny com a
l’execució.

L’ESTRELLA

SANT CRIST

Totes les restes d’enderrocs
seran tractades i portades a
abocadors autoritzats.
El moviment de terres serà
el necessari per a poder
mantenir de la forma el més
semblant possible la
topografia dels carrers
existents, col·locant-hi la
nova secció estructural. El
material sobrant serà
traslladat a les zones verdes
previstes.

Totes les restes d’enderrocs
seran tractades i portades a
abocadors autoritzats.
El moviment de terres serà
el necessari per a poder
mantenir de la forma el més
semblant possible la
topografia dels carrers
existents, col·locant-hi la
nova secció estructural. El
material sobrant serà
traslladat a les zones verdes
previstes.

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

Projecte urbà integrat a
l’entorn, la vialitat (voreres i
calçades) zones verdes
naturalitzades vegetació
autòctona, baix consum
hídric, paviments tous i
acabats permeables.
Normativa específica

L’ordenació s’ajusta a
aquest criteri, tal com es
descriu en la documentació
del Projecte d’urbanització.

LA BASTIDA

SAFARETJOS

L’ordenació s’ajusta a
aquest criteri.

L’ordenació s’ajusta a
aquest criteri, tal com es
descriu en l’annex
corresponent de la
documentació del Projecte
d’urbanització.

PARÀMETRES
PARÀMETRE
Superfície d’espais lliures públics prevista
Espais viaris per a ús preferent de vianants
Habitatges situats a menys de 250 m.
d’espais lliures públics amb una superfície
no inferior a 1000 m2.
Superfície de terrenys amb pendent
superior al 20%
Superfície destinada a sistemes en àrees
amb pendent 20 %
Superfícies inundables
Q10
Q100
Q500
Superfícies qualificac urbaniístiques en
períodes retorn
Superfície amb altres riscs naturals.
Distribució qualificac urbanístiques en risc
naturals
Elements vulnerables i molt vulnerables en
zona de risc industrial no acceptable,
atenent als criteris i definicions adoptats per
la Secretaria d’indústria i empresa del
Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa.

L’ESTRELLA
21,81
28,88
0

SANT CRIST
14,10
5
94

LA REMUNTA
61,53%
55,28%
100%

FRONT RIU BESÒS
51’86
20’13
100

LA BASTIDA
28,06
64,5
100

SAFARETJOS
25’19
15’55
100

UNITATS
%
%
%

0

0

21,03%

0

80

0

%

0

0

21,03%

0

0

%

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

11’56
23’88
29’91
0

100
(4.134 m2)
0
0
0
0

14’67
20’11
29’95
0

%
%
%
%

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

%
%

0

0

1

0

0

0

-

A-2. Establir la zonificació i els usos dels sectors potenciant la seva plurifuncionalitat i autonomia.
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
A-2-1. Destinar un
percentatge suficient del
sostre amb aprofitament
urbanístic a usos distints al
d’habitatge i ubicar-lo
cercant la integració i
interelació amb aquest.

A-2-2. Potenciar la creació
de microcentralitats o la
reunió de diferents usos en
àmbits de fàcil accessibilitat
a peu o amb mitjans no
motoritzats.

VIA
D’INTEGRACIÓ EN
L’ESTRELLA
EL PLA
37% terciari, amb plantes
Ordenació
baixes amb usos admesos
Normativa
de comercial, sanitari,
recreatiu, esportiu, religiós i
cultural, oficines i industrial
segons normes, i amb
possibilitat d’oficines a la
planta primera de les illes 1,
2 i 3.
El 17,7 % de la totalitat de
sostre (7.253,29 m2 de
40.889,44 m2) es destina a
sostre comercial, distribuït
entre les illes 1, 2, 3, 4 i 6.

Ordenació

Excepte als carrers de Sant
Gonçal i Maragall, on es
permet l’habitatge en planta
baixa, la resta de parcel·les
tenen ús de terciari en la
cota de carrer, el que
garanteix la presència
d’activitats en tot l’àmbit de
l’ARE.

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS
La proposta s’ajusta a
aquest criteri. Es preveu un
sostre màxim de 1.780 m2
destinat a usos no
residencials en una part de
les plantes baixes de
l’ordenació. També s’ha
incorporat un equipament en
una parcel·la de 504 m2 dins
una part de l’illa residencial
situada a nivell del passeig
de la Pollancreda, de
manera que la seva coberta
configuri una terrassa amb
accés des del nivell superior
del carrer d’Andreu Vidal, tal
com es pot observar en la
planta i les seccions de
l’ordenació.
L’ordenació s’ajusta a
aquest criteri, amb
l’ordenació d’una successió
d’espais públics entrellaçats
entre el carrer d’Andreu
Vidal i el passatge de la
Pollancreda, de manera que
a través d’una porxada es
possibiliti la continuïtat dels
recorreguts de vianants
procedents de l’Avinguda de
la Generalitat en direcció al
riu. Aquests espais públics
resolen les diferències de
desnivells entre els fronts
oposats de l’illa residencial, i
a la vegada enllacen els
diversos cossos d’edificis
proposats.

Es tracta d’un sector amb
sistema d’actuació per
expropiació i la finalitat
principal és reallotjar els
afectats per l’ampliació de la
C-31. Només 250 m2 del
sostre privat són per a
terciari, la resta és tot
habitatge.

Els equipaments s’ubiquen
alternadament amb els
habitatges mentre que la
zona comercial s’ubica al
nord de la via ferroviària
Em aquest sentit, el sostre
comercial es distribueix a
totes les parcel·les del
sector.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri. Es preveu un
sostre màxim de 2.160 m2
destinat a usos no
residencials en les plantes
baixes de l’ordenació.
També s’ha incorporat un
equipament en una parcel·la
de 500 m2 dins una part de
l’illa objecte de l’ordenació.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri. Es preveu un
sostre no residencial
destinat a comerç de 573,2
2
m.
El sòl destinat a
equipaments públics suposa
el 7,24% (1.737m2) i el
destinat a equipaments
dotacionals el 9,99% (2.397
m2)

L’ús fonamental és el
d’habitatge, l’espai verd es
troba a l’extrem sud-oest del
sector i l’equipament al nordest. Cap dels habitatges es
troba a més de 250 m dels
equipaments o de la zona
verda.

La ubicació dels
equipaments i edificis
d’habitatges permet el
desplaçament entre ells a
peu.

L’ordenació s’ajusta a
aquest criteri, amb
l’ordenació d’una plaça
d’escala proporcionada amb
el teixit urbà circumdant en
la transició del carrer de
Nebot al front del riu.
Aquesta plaça configura un
espai públic amb caire de
nexe amb l’Escola Municipal
de Música existent situada
en la planta baixa de
l’edificació adjacent i amb el
nou equipament públic
proposat amb front a la
mateixa plaça.

El sostre destinat a ús no
residencial (comercial) es
concentra en el carrer B
(perllongació carrer del
Nord), i a l’espai entre les
edificacions, essent així
accessible a peu o amb
mitjans no motoritzats.

PARÀMETRES
PARÀMETRE
Usos diferents als d’habitatge
(percentatge no inferior al 15% de
l’edificabilitat destinada a l’aprofitament
urbanístic). Aquest percentatge es podrà
reduir de forma justificada, quan la
dimensió reduïda o altres condicionants
específics d’una ARE ho facin necessari.

L’ESTRELLA
10-15%, segons
punt 4.1.3 de la
Memòria de
l’Ordenació

SANT CRIST
1,4%, segons
punt 4.1.3 de la
Memòria de
l’Ordenació.
Justificat per la
necessitat de
reallotjament pels
afectats pels
laterals de la C31

LA REMUNTA
2.238,15
2,26%
(comercial).

FRONT RIU BESÒS
15’13

9.426,25
9.50%
(equipaments)
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LA BASTIDA
28

SAFARETJOS
5’19

UNITATS
%
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PARÀMETRE
Usos diferents del d’habitatge de les
plantes baixes (percentatge no inferior al
60%).

L’ESTRELLA
SANT CRIST
6.965,95 m2de 250 m2de terciari
terciari en PB
en pb d’un total
d’un total de
de 3.175, 8%
9.111,05, 69,2%

LA REMUNTA
-

FRONT RIU BESÒS
79’70

LA BASTIDA
17

SAFARETJOS
30’59

UNITATS
%

A-3. Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels usos del sòl i del transport.
OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
AMBIENTALS
EN EL PLA
A-3-1. Localitzar els usos del Ordenació
sòl i les edificacions de
manera que es minimitzi la
mobilitat obligada i, en
general, la demanda de
transport, propiciant la
convivència d’usos,
l’accessibilitat als serveis i la
proximitat a les parades de
transport públic d’aquelles
zones que generin
necessitats significatives de
desplaçaments.

A-3-2. Per la seva banda, la
definició de les xarxes de
mobilitat haurà d’assegurar
la connectivitat amb els
principals pols de mobilitat
que puguin generar un
nombre elevat de
desplaçaments, com nodes
de transports col·lectius,
equipaments comunitaris,
àmbits comercials o espais
lliures. Els itineraris per a
vianants i bicicletes hauran
de permetre itineraris
continus i en xarxa.

Ordenació

A-3-3. Ordenar la vialitat
amb preferència per la
bilit t t
bd i i

Ordenació
Proj.Urbanització

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

Els usos comercials es
troben distribuïts en totes les
plantes baixes del sector.
No es generen focus
d’activitat inaccessibles als
vianants des de qualsevol
punt de l’ordenació.

L’única planta baixa amb ús
comercial es troba propera
als dos edificis d’equipament
del sector.
No es generen focus
d’activitat inaccessibles als
vianants desde qualsevol
punt de l’ordenació.

L’ordenació permet el
desplaçament dins el sector
i al seu exterior a peu. Amb
la distribució dels usos del
sector s’obté una
accessibilitat molt més
immediat als serveis i a les
parades de transport
col·lectiu en els
desplaçaments per a
vianants respecte als
mateixos desplaçaments
motoritzats.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri. L’organització
dels equipaments públics
entorn de la plaça de Nebot,
amb la proximitat dels locals
comercials i dels accessos
dels habitatges en planta
baixa facilita la comunicació
amb la parada de transport
públic existent a la vorera
immediata del passeig de la
Pollancreda, tal com es
descriu a l’Estudi
d’Avaluació de la Mobilitat
Generada (EAMG).

LA BASTIDA

S’instal·len escales
mecàniques i no
mecàniques en tot l’àmbit
per facilitar els
desplaçaments a peu.
Al carrer Prat de la Riba s’hi
localitzarà una parada
d’autobusos, i es proposa la
perllongació d’una línia de
Nit bus al sector.
Els comerços es centren
entre els edificis, essent
accessibles per a tots els
habitants de l’ARE.
No es generen focus
d’activitat inaccessibles als
vianants des de qualsevol
punt de l’ordenació.
L’ARE de L’Estrella es troba L’ARE del Sant Crist es
L’EAMG ha previst una
La proposta s’ajusta a
S’hi localitza una parada
dins un àmbit de 300m
troba dins un àmbit de 550m important dotació de
aquest criteri. Tal com s’ha
d’autobús al carrer Prat de la
respecte a la futura estació
respecte a la futura estació
recorreguts per a vianants,
descrit a l’apartat anterior i a Riba (línies B30 i 801)
de metro de la plaça de
de metro de la plaça de
amb voreres amples (més
l’EAMG, l’ordenació s’integra Es facilita la mobilitat cap als
l’Alcalde Xifré.
l’Alcalde Xifré.
de 2,5 metres en qualsevol
en els itineraris per a
principals centres atractors,
L’equipament educatiu
La Rambla de Sant Joan és cas) i amb pendents
vianants i bicicletes
amb escales mecàniques a
proposat es troba a un
el principal connector per a
generalment inferiors al 5%. previstos per l’Ajuntament
tot l’àmbit en aquelles àrees
màxim de 150 m respecte a bicicletes i vianants de l’ARE En relació a la xarxa
tant paral·lelament al riu (en amb més pendent.
qualsevol dels habitatges de amb la ciutat.
d’itineraris per a bicicletes,
direcció al centre municipal, Es dóna continuïtat al carril
l’ARE.
l’ARE La Remunta incorpora a l’Ajuntament i a la costa)
bici existent al carrer Prat de
La Rambla de Sant Joan és
íntegrament els itineraris
com perpendicularment al
la Riba.
el principal connector per a
que fixa el Pla Director de la riu (cap a l’església i el nucli
bicicletes i vianants de l’ARE
Bicicleta de l’Hospitalet,
antic), gràcies a la
amb la ciutat.
preveient carrils bici
continuïtat dels tractaments
segregats a l’avinguda de
de voreres amples o dels
Josep Tarradellas i a la
vials pavimentats amb
carretera de l’Hospitalet, així plataforma única, en funció
com un recorregut que
del cas.
transcorrerà per l’espai de
verd urbà de l’est de l’ARE.
A més en la major part de la
nova vialitat que generarà el
sector seran vials amb el
trànsit restringit o zones 30, i
per tant la bicicleta podrà
compartir l’espai amb el
trànsit motoritzat.
Els carrers Sant Gonçal,
Els carrers Góngora i Milà i El sector s’inscriu en un
S’ha previst ordenar la
S’ha donat preferència a la
Maragall, Sant Ramon i
Fontanals seran de mobilitat àmbit on la vialitat ja és
vialitat amb preferència per mobilitat tova. Tan sòls hi ha
S t Bà b
d
t
t
d
i t ti
lid d E
l
bilit t
bd i id l
d
i l
d t
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SAFARETJOS
La proposta s’ajusta a
aquest criteri. L’organització
dels edificis residencials es
troba a 100 metres de dues
parades de transport públic
existents; d’una banda a
l’avinguda de la Generalitat i
de l’altra banda al passeig
de la Pollancreda. Mentre
que l’equipament de major
dimensió previst a l’altre
extrem de l’àmbit compta
amb una parada d’autobús
en la vorera immediata, tal
com es descriu a l’Estudi
d’Avaluació de la Mobilitat
Generada (EAMG).
La proposta s’ajusta a
aquest criteri. Tal com s’ha
descrit a l’apartat anterior i a
l’EAMG, l’ordenació s’integra
en els itineraris per a
vianants i bicicletes
previstos per l’Ajuntament
tant paral·lelament al riu (en
direcció al centre municipal,
a l’Ajuntament i al municipi
veí de Sant Adrià del Besòs)
com perpendicularment al
riu (cap a l’avinguda del
Sanatori), gràcies a la
continuïtat dels tractaments
de voreres.

S’ha previst ordenar la
vialitat amb preferència per
l
bilit t
bd i id l
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OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
AMBIENTALS
mobilitat tova, amb domini
de les xarxes de recorreguts
per vianants, amb el disseny
d’itineraris segurs i amb la
integració dels carrils bici,
així com la potencial
implantació de sistemes
d’intercanvi de bicicletes.
Com a mínim, el 50% dels
espais destinats a carrers
han de ser dedicats a la
mobilitat de vianants o tova.
En qualsevol cas, les
calçades per al trànsit rodat
dels vials que no
constitueixin xarxa viària
principal hauran de
projectar-se de manera que
es garanteixi la moderació
de les velocitats del trànsit
motoritzat i la dissuasió del
trànsit de pas (trencaments
de l’eix de la trajectòria,
estrenyiment de carrils,
canvis de paviment,
anivellaments de la calçada
amb la vorera, culs de sac
per al trànsit motoritzat,
etc.).
A-3-4. Prioritzar els sistemes Delimitació
de transport públic i
Ordenació
col·lectiu. Com a criteri
general, les ARE han de
disposar de xarxa de
transport públic, com a
mínim amb una parada o
intecanviador situats a una
distància inferior a 500
metres. La priorització
també cal garantir-se, si
s’escau, a través de la
segregació de carrils i un
disseny adequat de les
parades, amb l’objectiu
d’assegurar una velocitat
comercial òptima dels
desplaçaments en transport
col·lectiu. Per últim, en
l’ordenació de les ARE
caldrà atendre la relació
entre la proximitat a una
estació/parada i l’increment
de les densitats edificatòries,
així com la relació entre
estacions/parades i
polaritats amb major

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Santa Bàrbara seran de
mobilitat tova, pensats per a
pas de vianants, bicicletes i
trànsit rodat de veïns. S’hi
col·locarà vorada enterrada
per a tranquil·litzar el poc
trànsit permès.
El 62,39% dels espais
destinats a carrer és destinat
a vorera per a vianants i a
vialitat tova.
A la vorera de la Rambla de
Sant Joan es preveu la
construcció de carril bici que
connecti amb els futurs
carrils inclosos en el Pla
Director de carrils bici.

tova, pensats per a pas de
vianants, bicicletes i trànsit
rodat de veïns.
El 60,60% dels espais
destinats a carrer és destinat
a vorera per a vianants i a
vialitat tova.
En els carrers Góngora i
Milà i Fontanals es
col·locarà vorada enterrada
per a tranquil·litzar el poc
trànsit permès.
A la vorera del carrer Abat
Escarré es preveu la
construcció de carril bici que
connecti amb el futur carril
que estarà situat a la
Rambla de Sant Joan.

existent i consolidada. En
aquests vials resulta molt
complicat d’incidir-hi a nivell
de canvis de seccions i de
l’espai destinat a la mobilitat
tova i l’espai destinat al
trànsit rodat. En canvi, la
major part dels vials de nova
urbanització del sector s’han
plantejat de plataforma única
amb prioritat de pas per a
vianants.

la mobilitat amb domini dels
recorreguts de vianants,
considerant el passeig de la
pollancreda del front de riu
com un vial de distribució
molt permeable als vianants,
i els carrers de Nebot, del
Besòs i d’Andreu Vidal, com
uns vials pacificats de
prioritat invertida amb
continuïtat amb les zones de
prioritat per a vianants
existents i previstes al
municipi, tal com es descriu
en les propostes de l’Estudi
d’Avaluació de la Mobilitat
Generada. Cal destacar que
es preveu l’eixamplament
dels carrers de Nebot i del
Besòs, amb la definició
d’una plaça pública
coincidint amb
l’eixamplament del carrer de
Nebot.

dos vials rodats que
presenten una pendent
màxima del 7%.
Es dóna continuïtat al carril
bici existent al carrer Prat de
la Riba.
El 64,5% dels espais viaris
són d’ús preferent per a
vianants.

la mobilitat amb domini dels
recorreguts de vianants,
considerant el passeig de la
Pollancreda del front de riu
com un vial de distribució
molt permeable als vianants,
i l’avinguda de la Generalitat
com un vial pacificat amb
cohabitació entre vianants,
bicicletes i vehicles, amb
possible continuïtat amb el
municipi veí de Sant Adrià
del Besòs, tal com es
descriu en les propostes de
l’Estudi d’Avaluació de la
Mobilitat Generada. Cal
destacar que es preveu
l’eixamplament del carrer de
Sant Joan i la seva
conversió en un vial de
plataforma única, tal com es
descriu a la documentació
del Projecte d’Urbanització.

L’ARE de L’Estrella es troba
a menys de 300m respecte
a la futura estació de metro
de la plaça de l’Alcalde Xifré.

L’ARE del Sant Crist es
troba a uns 550m respecte a
la futura estació de metro de
la plaça de l’Alcalde Xifré.

Una parada al sud de l’ARE
de les línies L12, L52, L82 i
N13 i diferents parades de
bus a les proximitats (fins a
9 parades). A més, hi ha
dues parades de metro (L1 i
L5) i una parada de RENFE
a menys de 500 m. A més,
per millorar l’accessibilitat al
transport col·lectiu de l’ARE
s’ha considerat oportú la
prolongació de la línia
urbana de bus LH2 i la
reubicació d’una parada de
les línies L12, L52 i N13 dins
l’àmbit de l’ARE per tal de
millorar les condicions de la
parada i la seva
accessibilitat i proximitat als
usos generadors de mobilitat
que es plantegen.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri. L’ARE compta
en la vora de central del seu
àmbit amb una parada
d’autobús de 6 línies
interurbanes, així com amb
24 parades més i una
estació de la línia 2 del
Ferrocarril Metropolità
(Artigues-Sant Adrià) a
menys de 500 m del seu
entorn, tal com es descriu a
l’EAMG.

S’hi localitza una parada
d’autobusos amb dues línies
(B30 i 801) al carrer Prat de
la Riba, que comunica amb
la futura parada de metro de
la línia L9.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri. L’ARE compta
en la proximitat del seu
àmbit amb tres parades
d’autobús de 6 línies
interurbanes, així com amb
24 parades més i una
estació de la línia 2 del
Ferrocarril Metropolità
(Artigues-Sant Adrià) a
menys de 500 m del seu
entorn, tal com es descriu a
l’EAMG.

Informe de Sostenibilitat Ambiental
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OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
AMBIENTALS
potencial de generació de
mobilitat.
A-3-5. La secció dels carrers Ordenació
atendrà principalment al
Proj.Urbanització
confort dels residents:
mobilitat de vianants,
elements arbrats o vegetals
en la seva secció i
aparcament en cordó
(limitant la seva longitud
màxima). Els carrers de
dimensió inferior als 8 m
d’amplada seran de planer
únic, sense diferenciació
calçada i vorera.

A-3-6. L’aparcament
Ordenació
s’ordenarà amb criteris que
no prioritzin l’ús del vehicle
privat i procurin per la
mínima agressió en l’espai
públic: amb preferència de
l’aparcament de gestió
col·lectiva front a
l’aparcament privat; les
places d’aparcament en la
via pública no excediran del
nombre que en resulti del
50% dels habitatges
potencials en el sector
delimitat; les ARE que
disposin de transport públic
amb infraestructura fixa (tren
o tramvia), limitaran el
nombre de places
d’aparcament en els
immobles residencials al que
resulti d’aplicar una plaça
d’aparcament per habitatge.
A-3-7. Assegurar el
Ordenació
compliment de les
determinacions del POUM
sobre la mobilitat sostenible
i, en cas que existeixi, del
pla de mobilitat urbana del
municipi.

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

L’amplada de vorera serà de
3 metres d’amplada com a
mínim.
Els carrers de trànsit més
restringit seran de planer
únic

L’amplada de vorera serà de
2 metres d’amplada com a
mínim.
Hi haurà un aparcament en
cordó en el carrer Abat
Escarré, amb una longitud
màxima de 80 metres.
Els carrers de trànsit més
restringit Góngora i Milà i
Fontanals) seran de planer
únic.

Tots els carrers excepte els
de secció menor a 8 m
disposen d’arbrat viari.
Aquests són de planer únic.
L’amplada de les voreres
supera els 2,5 m en tots els
casos, garantint els criteris
d’accessibilitat.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri, proposant una
amplada mínima de secció
de carrer de 12m, i
proporcionant elements
arbrats, quan l’amplada del
carrer ho permet, als carrers
de nebot, del Besòs, i del
passeig de la Pollancreda.

Es dóna preferència a la
mobilitat tova i a vianants.
Els carrers de dimensions
inferiors als 8 metres (vial B
o perllongament del carrer
Washington) no diferencia
calçada i vorera.

No es preveu aparcament
en superfície dins l’àmbit de
l’ARE.
El subsòl de la zona verda
sota la projecció de les
parcel·les 1,2 i 3 es
destinarà a places
d’aparcament en règim de
concessió.

SAFARETJOS

La proposta s’ajusta a
aquest criteri, proposant una
amplada mínima de secció
de carrer de 10m, i
proporcionant elements
arbrats, quan l’amplada del
carrer ho permet, a
l’avinguda de la Generalitat,
al carrer d’Andreu Vidal i al
passeig de la Pollancreda.
També s’ha definit en el cas
del carrer de Sant Joan, de
10m d’amplada un planer
únic, sense diferenciació de
calçada i vorera, per tal de
millorar el confort dels
residents.
L’article V.3.5 de les NNUUs La major part de
La previsió d’aparcament
Es creen 29 places
La previsió d’aparcament
admet la creació
l’aparcament de l’ARE es
per a turismes es concentra d’aparcament a la via
per a turismes es concentra
d’aparcament en règim de
planteja a fora de la via
en l’interior dels edificis
pública, de les quals 9 seran en l’interior dels edificis
concessió en el subsòl de la pública garantint els criteris previstos, plantejant
de càrrega i descàrrega, pel previstos, plantejant
zona verda.
que fixa el Decret 344/2006. únicament 36 places a la via que quedaran 20 places
únicament 35 places a la via
Es garanteix que la dotació pública, consistents en el
lliures.
pública, consistents en el
d’aparcament a la via
20’00% de les places
10’00% de les places
pública és inferior al 50% de requerides pels habitatges
requerides pels habitatges
la previsió que cal preveure potencials.
potencials.
en els habitatges potencials.
També, normativa genèrica
PDU

Punt 1.1 Estudi Mobilitat:
“l’estudi ha incorporat tots
els elements presents en el
Decret
344/2006 de 19 de
setembre, necessaris per tal
d’assolir una mobilitat
sostenible.”

Punt 1.1 Estudi Mobilitat:
L’EAMG s’adapta al Pla
“l’estudi ha incorporat tots
director de la mobilitat
els elements presents en el sostenible de l’Hospitalet
Decret
344/2006 de 19 de
setembre, necessaris per tal
d’assolir una mobilitat
sostenible.”

Informe de Sostenibilitat Ambiental

La proposta compleix les
Inclòs l’estudi de mobilitat
determinacions del POUM
generada (decret 344/2006)
sobre la mobilitat sostenible,
vinculades al manteniment
de la xarxa de recorreguts
de la vialitat prevista,
incrementant fins i tot l’àmbit
destinant a vianants,
respecte de les previsions
establertes al POUM. D’altra
banda no el municipi no
compta amb un Pla de
Mobilitat Urbana.

La proposta compleix les
determinacions del POUM
sobre la mobilitat sostenible,
vinculades al manteniment
de la xarxa de recorreguts
de la vialitat prevista,
incrementant fins i tot l’àmbit
destinant a vianants,
respecte de les previsions
establertes al POUM,
considerant els itineraris de
vianants plantejats en els
espais verds públics de la
macroilla residencial. D’altra
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS
banda el municipi no compta
amb un Pla de Mobilitat
Urbana aprovat.

PARÀMETRES
L’ESTRELLA
62,39

SANT CRIST
60,60

LA REMUNTA
59,6%

Longitud de calçades destinades
prioritàriament al trànsit motoritzat
dissenyades per a pacificar el trànsit.
Nombre de parades de transport públic
situades a l’interior de l’ARE

739,01

23,32

1

0

452 m lineals
(vials de prioritat
invertida)
1

Capacitat diària de transport públic situat a
l’interior de l’ARE.

12.460

0

Nombre de parades de transport públic
situades a menys de 500 m de l’ARE
Capacitat diària de transport públic situat a
menys de 500 m de l’ARE.

15

11

36.960

36.960

0

70/176
habitatges

325 turismes i
163 motos
Sobre 325
habitatges totals.

176 turismes
78 motos
(176 habitatges)

PARÀMETRE
Superfície viària destinada exclusivament o
prioritàriament a vinants o mitjans de
transport no motoritzats (>50% desitjable).

Places d’estacionament en calçada en
relació al nombre potencial d’habitatges de
l’ARE.
Places d’estacionament fora de la calçada
en relació al nombre potencial d’habitatges
de l’ARE

FRONT RIU BESÒS
100 %
(les calçades no
formen part de
l’àmbit)
95 m

LA BASTIDA
64,5

SAFARETJOS
48

UNITATS
%

45

41

m

1 (6 línies)

1 parada amb 2
línies d’autobús
(B30 i 801)
S’inclou a l’estudi
de mobilitat (no
disponible a data
de 12 de febrer
de 2009)

0

Ud.

0

desplaçaments

Ud.

No es disposa de
dades d’ocupació
del servei de
transport actual
(en tot cas es
tracta de 8-9
expedicions/hora)
12

13.475

25

0

21

No es disposa de
dades d’ocupació
del servei de
transport actual
(en tot cas es
tracta de 14-16
expedicions/hora
i sentit)
170-200

39.600

S’inclou a l’estudi
de mobilitat (no
disponible a data
de 12 de febrer
de 2009)

1.170

36 places / 120
habitatges

29 places/120
habitatges

35 places / 310
habitatges

-

150 places / 120
habitatges

120 places/120
habitatges

350 places / 310
habitatges

-

1,37
(Places/habitatge
per turismes)
i 0,50
(Places/habitatge
per motocicletes)

desplaçaments

A-4. Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels usos del sòl i del transport.
OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
A-4-1. En conseqüència, per
a cada ARE s’ha d’establir
un programa energètic que
consideri la demanda
agregada de la urbanització
t bilit
t l’
t ió

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
Ordenació
Proj.Urbanització
Normativa
Programa
actuacions i

L’ESTRELLA

SANT CRIST

Segons l’estudi de mobilitat,
es preveu l’emissió de 313,2
kg/qm. A l’estudi ja està
inclòs el percentatge de
viatges que es realitzaran en
i t
d t
t úbli

Segons l’estudi de mobilitat,
es preveu l’emissió de 104
kg/qm. A l’estudi ja està
inclòs el percentatge de
viatges que es realitzaran en
i t
d t
t úbli

LA REMUNTA
Normativa específica
A l’annex 6 de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental
s’inclou el Programa
Energètic redactat per les
ARE d l B
l è

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS
Els edificis del sector
disposaran de l’equipament
necessari en els punts de
consum d’aigua que
n’afavoreixi l’estalvi d’aigua,
d’
d
bl
ti

LA BASTIDA
Els edificis del sector
disposaran de l’equipament
necessari en els punts de
consum d’aigua que
afavoreixi l’estalvi d’aigua
d’
d
bl
ti

SAFARETJOS
Els edificis del sector
disposaran de l’equipament
necessari en els punts de
consum d’aigua que
afavoreixi l’estalvi d’aigua
d’
d
bl
ti
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OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
AMBIENTALS
–comptabilitzant l’aportació
avaluació
del mateix projecte i de les
econòmica i
mesures destinades a
financera
minimitzar-la- amb una
proposta d’oferta d’eficiència
i una reducció substancial
de les emissions de CO2
respecte a una urbanització
convencional, d'acord amb
els estudis i treballs
realitzats recentment al
respecte (vegeu A-1 i C-3).

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

sistemes de transport públic,
a peu o en bicicleta
A l’annex 6 de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental
s’inclou el Programa
Energètic redactat per les
AREs del Barcelonès.

sistemes de transport públic, AREs del Barcelonès.
a peu o en bicicleta.
A l’annex 6 de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental
s’inclou el Programa
Energètic redactat per les
AREs del Barcelonès.

d’acord amb la normativa
vigent en matèria
d’ecoeficiència, d’estalvi
energètic i amb la pròpia
ordenança municipal.
A l’annex 6 de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental
s’inclou el Programa
Energètic redactat per les
AREs del Barcelonès.

d’acord amb la normativa
vigent en matèria
d’ecoeficiència i d’estalvi
energètic.
A l’annex 6 de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental
s’inclou el Programa
Energètic redactat per les
AREs del Barcelonès.

d’acord amb la normativa
vigent en matèria
d’ecoeficiència i d’estalvi
energètic.
A l’annex 6 de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental
s’inclou el Programa
Energètic redactat per les
AREs del Barcelonès.

Ordenació

Es tracta d’una ordenació en
un entorn urbà consolidat
que segueix les alineacions
a vial existents, la
recuperació del teixit de la
ciutat determina la posició
de l’edificació.

Es tracta d’una ordenació en
un entorn urbà consolidat
que segueix les alineacions
a vial existents, la
recuperació del teixit de la
ciutat determina la posició
de l’edificació.

Els edificis s’han ubicat de
manera que captin la
màxima il·luminació solar i
amb la suficient distància
entre ells per tal d’evitar ferse ombra entre sí.
També, normativa genèrica
PDU

La proposta s’ajusta a
aquest criteri.
L’ordenació dels edificis
segueix una directriu
paral·lela al riu,
aproximadament en direcció
est-oest, de tal manera que
aquests poden rebre un
assoleiament en un front de
façana al matí i en el front
oposat a la tarda. D’aquesta
manera poden gaudir de
doble orientació, amb un
màxim aprofitament de llum i
ventilació natural.

Els edificis presenten
orientació est-oest,
permetent l’assoleiament
transversal.

Ordenació

La proposta d’ordenació que
acompanya l’ordenació
detallada, tot i no ser
normativa, demostra la
possibilitat del compliment
dels paràmetres
d’edificabilitat i número
d’habitatges emprant
exclusivament tipologies

La proposta d’ordenació que
acompanya l’ordenació
detallada, tot i no ser
normativa, demostra la
possibilitat del compliment
dels paràmetres
d’edificabilitat i número
d’habitatges emprant
exclusivament tipologies

Els edificis s’han ubicat de
manera que captin la
màxima il·luminació solar i
amb la suficient distància
entre ells per tal d’evitar ferse ombra entre sí.
També, normativa genèrica
PDU

Veure paràgraf anterior

Veure paràgraf anterior

La proposta s’ajusta a
aquest criteri.
L’ordenació dels edificis
segueix una directriu
predominant paral·lela al riu,
aproximadament en direcció
est-oest, de tal manera que
aquests poden rebre un
assoleiament en un front de
façana al matí i en el front
oposat a la tarda. D’aquesta
manera poden gaudir de
doble orientació, amb un
màxim aprofitament de llum i
ventilació natural. També
l’edifici recolzat en el carrer
de Sant Joan, gràcies a la
incorporació d’un pati central
organitzador possibilita un
aprofitament lumínic i una
ventilació natural creuada
adients.
Veure paràgraf anterior

Aspecte inclòs en la
Normativa Ambiental
general
A-4-2. Criteris i mesures per
minimitzar la demanda
(vegeu també els apartats
precedents, C-1 i C-2):

Aspectes inclosos en la
Normativa Ambiental
general.
Delimitar
adequadament les
àrees edificables per tal
de permetre, en funció
de la seva orientació,
pendent, relleu, etc. la
màxima eficiència de
captació solar de les
edificacions i
l’aprofitament de la llum
i la ventilació natural.

Determinar les
condicions
d’emplaçament i
orientació cada conjunt
d’edificacions per tal de
permetre la màxima
eficiència de captació
solar i de l’aprofitament
de la llum i la ventilació

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
natural.
Les edificacions que es
construeixin en les ARE
s’ajustaran a criteris
d’aprofitament
bioclimàtic, que
minimitzen la demanda:
una correcta orientació
d’una proporció no
inferior al 75% de la
totalitat del habitatges;
garantia de la ventilació
transversal natural
provocada per la
disposició de les
façanes i/o patis de
ventilació i potenciació
de la implantació
d’espais intermedis amb
l’exterior, amb l’objectiu
de millorar el confort
espacial, el control
tèrmic i acústic, i
l’estalvi energètic dels
habitatges. Aquests
espais, i sempre amb la
garantia dels objectius
anteriors, han de tenir
un tractament específic
en la regulació
normativa de les ARE.
Fomentar l’ús de la
vegetació en l’estructura
urbana per millorar les
condicions tèrmiques
exteriors de la trama
urbana, així com les
condicions tèrmiques
interiors als edificis.

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

La proposta s’ajusta a
aquest criteri, en aquest
mateix sentit, en l’article de
“Condicions de l’edificació”
de la normativa de l’àrea
residencial estratègica es
regula la incorporació de
balcons amb elements de
protecció solar, per tal de
potenciar la implantació
d’espais intermedis amb
l’exterior en les orientacions
solars, per tal de millorar el
confort espacial, el control
tèrmic i acústic, i l’estalvi
energètic dels habitatges.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri.
El 85% dels habitatges
presenten orientació estoest, i el 100% de ventilació
transversal.
Els edificis del sector
s’adaptaran d’acord amb la
normativa vigent en matèria
d’ecoeficiència i d’estalvi
energètic.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri, en aquest
mateix sentit, en l’article de
“Condicions de l’edificació”
de la normativa de l’àrea
residencial estratègica es
regula la incorporació de
balcons amb elements de
protecció solar, per tal de
potenciar la implantació
d’espais intermedis amb
l’exterior en les orientacions
solars, per tal de millorar el
confort espacial, el control
tèrmic i acústic, i l’estalvi
energètic dels habitatges.

passants.
La proposta d’ordenació que
acompanya l’ordenació
detallada, tot i no ser
normativa, demostra la
possibilitat del compliment
dels paràmetres
d’edificabilitat i número
d’habitatges emprant
exclusivament tipologies
passants.

passants.
La proposta d’ordenació que Normativa específica
acompanya l’ordenació
També, normativa genèrica
detallada, tot i no ser
PDU
normativa, demostra la
possibilitat del compliment
dels paràmetres
d’edificabilitat i número
d’habitatges emprant
exclusivament tipologies
passants.

Ordenació

El projecte d’urbanització
proposa arbrat al carrer de
Coll i Pujol, a la Rambla de
Sant Joan i a les places. Els
carrers de Sant Gonçal i
Maragall , de 10 m, no tenen
amplada suficient per a ser
arbrats.

Les exigències del lateral de
la C-31 redueixen les
voreres d’Abat Escarré a 3m
d’amplada, insuficients per a
plantar-hi arbres.

L’ARE presenta un
recobriment elevat d’espais
vegetats repartits entre
zones verdes públiques i
espais verds privats

La previsió d’un elevat
percentatge de sòl destinat a
zones verdes públiques (un
51’39% de l’àmbit) fomenta
l’ús de la vegetació en
l’estructura urbana, afavorint
la millora de les condicions
exteriors de la trama urbana,
així com les condicions
tèrmiques interiors als
edificis.

La totalitat dels vials
presenten arbrat.
A les zones verdes
públiques (28,06% de
l’àmbit) es fomenta l’ús de la
vegetació en l’estructura
urbana, afavorint la millora
de les condicions exteriors
de la trama urbana, així com
les condicions tèrmiques
interiors als edificis.

La previsió d’un elevat
percentatge de sòl destinat a
zones verdes públiques (un
25’29% de l’àmbit) fomenta
l’ús de la vegetació en
l’estructura urbana, afavorint
la millora de les condicions
exteriors de la trama urbana,
així com les condicions
tèrmiques interiors als
edificis.

Fixar els requeriments
d’il·luminació de baix
consum en els espais
públics.

Normativa

Fixats en la memòria del
projecte d’urbanització,
punts 2.2.3.3.2 i 2.2.3.3.4

Fixats en la memòria del
projecte d’urbanització,
punts 2.2.3.3.2 i 2.2.3.3.4

Normativa genèrica PDU

Introduir mesures
d’eficiència energètica
relatives a la
construcció i a les
instal·lacions per als
projectes d’edificació.

Normativa

Correspon als projectes
d’edificació a justificació de
l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis segons el
Decret 21/2006 i els
paràmetres de la Resolució

Correspon als projectes
d’edificació a justificació de
l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis segons el
Decret 21/2006 i els
paràmetres de la Resolució

Normativa genèrica PDU

Es respectaran els
requeriments d’il·luminació
de baix consum en els
espais públics establerta a la
normativa sectorial vigent.
Les construccions i les
instal·lacions de l’àmbit
introduiran les mesures
d’eficiència energètica
establertes a la normativa
vigent en matèria
d’ecoeficiència, d’estalvi

Es respectaran els
requeriments d’il·luminació
de baix consum en els
espais públics establerta a la
normativa sectorial vigent.
Les construccions i les
instal·lacions de l’àmbit
introduiran les mesures
d’eficiència energètica
establertes a la normativa
vigent en matèria
d’ecoeficiència i estalvi

Es respectaran els
requeriments d’il·luminació
de baix consum en els
espais públics establerta a la
normativa sectorial vigent.
Les construccions i les
instal·lacions de l’àmbit
introduiran les mesures
d’eficiència energètica
establertes a la normativa
vigent en matèria
d’ecoeficiència, d’estalvi

Ordenació
Normativa
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

SAFARETJOS

MAH/1603/2004.

Correspon als projectes
d’edificació a justificació de
l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis segons el
Decret 21/2006 i els
paràmetres de la Resolució
MAH/1603/2004.

Correspon als projectes
d’edificació a justificació de
l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis segons el
Decret 21/2006 i els
paràmetres de la Resolució
MAH/1603/2004.

Normativa específica

Normativa

Correspon als projectes
d’edificació a justificació de
l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis segons el
Decret 21/2006 i els
paràmetres de la Resolució
MAH/1603/2004.

Correspon als projectes
d’edificació a justificació de
l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis segons el
Decret 21/2006 i els
paràmetres de la Resolució
MAH/1603/2004.

Normativa genèrica PDU

Es respectaran les
condicions establertes a la
legislació sobre
ecoeficiència en els edificis
de l’ARE, tal com obliga la
normativa vigent.
En el projecte d’urbanització
de l’àrea residencial
estratègica es justifiquen
adequadament la
disponibilitat de recursos
hídrics, i infraestructures de
connexió i distribució d’aigua
sanitària.

Es respectaran les
condicions establertes a la
legislació sobre
ecoeficiència en els edificis
de l’ARE, tal com obliga la
normativa vigent.

Es respectaran les
condicions establertes a la
legislació sobre
ecoeficiència en els edificis
de l’ARE, tal com obliga la
normativa vigent.
En el projecte d’urbanització
de l’àrea residencial
estratègica es justifiquen
adequadament la
disponibilitat de recursos
hídrics, i infraestructures de
connexió i distribució d’aigua
sanitària.

Ordenació
Proj.Urbanització
Programa
actuacions i

Segons el punt 1.2 de la
Memòria del Projecte
d’Urbanització, l’electricitat
penjarà d’una línia des de la
b t ió lè t i d L

Segons el punt 1.2 de la
Memòria del Projecte
d’Urbanització, l’electricitat
penjarà d’una línia des de la
b t ió lè t i d L

No es preveu cap sistema
autònom de generació
energètica.
Normativa específica

Degut al nombre limitat
d’habitatges de l’ARE (120
unitats) no es considera
viable l’impuls de la creació
d’i f
t t

Degut al nombre limitat
d’habitatges a l’ARE (120)
no es considera viable
l’impuls de la creació
d’i f
t t

Degut al nombre limitat
d’habitatges de l’ARE (310
unitats) no es considera
viable l’impuls de la creació
d’i f
t t

Informe de Sostenibilitat Ambiental

energètic en les
instal·lacions i en les pròpies
ordenances municipals (com
ara l’ordenança referent a
l’aportació mínima d’energia
solar en l’escalfament de
l’aigua calenta sanitària).
Es respectaran els
requeriments de limitació de
la demanda energètica
màxima per a usos tèrmics
establerta a la normativa
sectorial vigent.

LA BASTIDA

MAH/1603/2004.

Impulsar la creació
Ordenació
d’habitatges i altres
Normativa
edificacions amb una
demanda d’energia
màxima per a usos
tèrmics (energia
necessària per assolir el
benestar tèrmic,
destinada a calefacció,
refrigeració i aigua
calenta sanitària) no
superior a:
- 50 kWh/m2.any per a
habitatges
- 65 kWh/m2.any per a
equipaments educatius i
hotels
- 70 kWh/m2.any per a
oficines
- 80 kWh/m2.any per a
altres usos
A-4-3. Criteris i mesures per
a l’eficiència en l’oferta:
D’acord, com a mínim,
amb les condicions
establertes a la
legislació sobre
ecoeficiència en els
edificis, exigir a tots els
de nova construcció, els
procedents de la
reconversió d’antiga
edificació i els resultants
d’obres de gran
rehabilitació, sistemes
mixtes per al
subministrament d’aigua
calenta sanitària i
calefacció, quan sigui
possible, amb utilització
de captadors solars i
acumuladors, o altres
energies renovables.
Impulsar la creació o
aprofitament
d’infraestructures
específiques per al
b i i t
t

L’ESTRELLA

energètic en instal·lacions.

Es respectaran els
requeriments de limitació de
la demanda energètica
màxima per a usos tèrmics
establerta a la normativa
sectorial vigent.

energètic en les
instal·lacions i en les pròpies
ordenances municipals (com
ara l’ordenança referent a
l’aportació mínima d’energia
solar en l’escalfament de
l’aigua calenta sanitària).
Es respectaran els
requeriments de limitació de
la demanda energètica
màxima per a usos tèrmics
establerta a la normativa
sectorial vigent.

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
AMBIENTALS
subministrament
avaluació
energètic dels sectors.
econòmica i
En sectors de més de
financera
800 habitatges, avaluar
la implantació de
sistemes autònoms de
generació energètica a
escala urbana. Els
costos d’aquestes
implantacions tindran la
consideració de
despeses d’urbanització
a finançar per
l’aprofitament urbanístic
resultant de les ARE
Aquests sistemes
autònoms podran
consistir en la generació
centralitzada
d’electricitat, aigua
calenta sanitària i/o
calefacció a través de
plantes de cogeneració,
generació de calor
mitjançant biomassa,
utilització d’energia
solar tèrmica i
fotovoltaica, etc. El Pla
haurà de preveure les
instal·lacions de
generació i les xarxes
de distribució
corresponents.

L’ESTRELLA

SANT CRIST

subestació elèctrica de Les
Guixeres, que subministri a
tots els centres de
transformació necessaris al
sector.
L’ARE de L’Estrella no té
més de 800 habitatges i per
tant no són necessaris
sistemes autònoms.

subestació elèctrica de Les
Guixeres, que subministri a
tots els centres de
transformació necessaris al
sector.
L’ARE del Sant Crist no té
més de 800 habitatges i per
tant no són necessaris
sistemes autònoms.

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

d’infraestructures
específiques per al
subministrament energètic,
atès el sobrecost que caldria
repercutir-hi.

d’infraestructures
específiques per al
subministrament energètic,
atès al sobrecost que caldria
repercutir-hi.

d’infraestructures
específiques per al
subministrament energètic,
atés el sobrecost que caldria
repercutir-hi.

PARÀMETRES
PARÀMETRE
Habitatges amb orientació apropiada per a
un aprofitament bioclimàtic (façana amb les
peces principals orientada al sud ± 30º)
(75% mínim).
Habitatges amb garantia de ventilació
natural transversal.
Habitatges amb una demanda energètica
no superior a 55 kW/m2 any.
Consum energètic estimat associat a usos
domèstics, per habitant i any. Percentatge
de producció autònoma en relació amb el
consum estimat..

L’ESTRELLA
79,69

SANT CRIST
96,60

LA REMUNTA
87

FRONT RIU BESÒS
86

LA BASTIDA
85

SAFARETJOS
81 %

UNITATS
%

100

100

100

100

100

90 %

%

No s’ha disposat
de la informació
No s’ha disposat
de la informació.

0

No s’ha disposat
de la informació
No s’ha disposat
de la informació.

No s’ha disposat
de la informació
No s’ha disposat
de la informació

%

No s’ha disposat No s’ha disposat
de la informació de la informació.
No s’ha disposat No s’ha disposat
de la informació de la informació.
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-

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

PARÀMETRE
Comparació del consum estimat amb el
consum propi d’una urbantizació
convencional equivalent

L’ESTRELLA
Illa 1: -16,85
Illa 2: -15,99
Illa 3: -19,17
Illa 4: -18,46
Illa 5: - 84,52
Illa 6: - 50,18
Illa 7: - 31,08
Illa 8: - 31,08

SANT CRIST
Illa 1: -13,42
Illa 2: -13,00
Illa 3: -12,32
Illa 4: -13,06
Illa 5: -13,87
Illa 6: -16,40

LA REMUNTA
Illa 1:- 14,43
Illa 2: -14,41
Illa 3: -13,28
Illa 4: -17,51
Illa 5: -17,15
Illa 6: -16,05

FRONT RIU BESÒS
LA BASTIDA
Illa 1: -20,86% Illa 1: -12,11
Illa 2: -14,42% Illa 2: -12,11
Illa 3: -17.71
Illa 4: -13,82
Illa 5: -12,14

SAFARETJOS
Illa 1: - 14,60
Illa 2: - 14,15
Illa 3: - 12,75

UNITATS
% d’estalvi
energètic

B. CICLE DE L’AIGUA.
B-1. Prevenir el risc d’inundació, evitant l’afectació a béns i persones.
OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
B-1-1. Estudiar
detalladament la
inundabilitat i el drenatge
dels sòls en aquells sectors
amb problemes, quan així
s’estableixi en aquest
Document de referència, i
establir en les àrees
afectades una ordenació
congruent amb l’article 6 del
Reglament de la Llei
d’urbanisme (vegeu també
A-1).

VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
EN EL PLA
Dins l’àmbit de l’ARE no
Ordenació
tenim cap curs d’aigua
afectat, pel que l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat.

B-1-2. Facilitar la infiltració
de l’aigua de pluja i reduir i
compensar la creació de
superfícies impermeables
(vegeu B-3).

Ordenació
Proj.Urbantizació

Es manté el sistema de
clavegueram existent en els
carrers actuals. Es farà un
nou col·lector a la Rambla
de Sant Joan amb pous
cada 30 metres i els
embornals necessaris per
absorbir l’aigua de pluja.

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat, pel que l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat.

No és el cas

Es manté el sistema de
clavegueram existent en els
carrers actuals. En tot cas
s’adaptaran puntualment a
les noves rasants
necessàries per a enllaçar
amb el vial Abat Escarré.

Paviments impermeables
(asfalt i panot) en voreres i
calçades, el màxim sup.
Amb parterres en voreres i
zones verdes toves i
permeables

S’ha establert com a criteri
fonamental la conservació
d’una franja de zona verda
lineal paral·lela i adjacent al
riu, lliure d’usos i
d’edificacions, que ofereix
un grau de permeabilitat i
drenatge adient del terreny
per tal de contemplar el
possible risc d’inundació en
aquest indret, manifestat en
la Pla d’Emergències per
Inundacions de Catalunya
(INUNCAT). Aquesta
mesura s’ha adoptat en
coherència amb les
converses mantingudes amb
l’Agència Catalana de
l’Aigua, preveient aquest
espai adjacent com a
susceptible de contenir les
actuacions futures previstes
pel PEF del riu Besòs, que
actualment es troba en fase
de redacció.
En les zones verdes de
l’àmbit i en els escossells de
les voreres es facilitarà la
infiltració de l’aigua de pluja.

LA BASTIDA
No hi ha risc d’inundabilitat
al sector.

No hi ha risc d’inundabilitat
al sector.

PARÀMETRES
PARÀMETRE

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

Superfície inundable per períodes de retorn

-

-

-
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FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA
-

SAFARETJOS

SAFARETJOS
S’ha establert com a criteri
fonamental la conservació
d’una franja de zona verda
lineal paral·lela i adjacent al
riu, lliure d’usos i
d’edificacions, que ofereix
un grau de permeabilitat i
drenatge adient del terreny
per tal de contemplar el
possible risc d’inundació en
aquest indret, manifestat en
la Pla d’Emergències per
Inundacions de Catalunya
(INUNCAT). Aquesta
mesura s’ha adoptat en
coherència amb les
converses mantingudes amb
l’Agència Catalana de
l’Aigua, preveient aquest
espai adjacent com a
susceptible de contenir les
actuacions futures previstes
pel PEF del riu Besòs, que
actualment es troba en fase
de redacció.
En les zones verdes de
l’àmbit i en els escossells de
les voreres es facilitarà la
infiltració de l’aigua de pluja.
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PARÀMETRE

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Abans ordenació Q10
Després ordenació Q10
Abans ordenació Q100
Després ordenació Q100
Abans ordenació Q500
Després ordenació Q500
Distribució superficial de cada zona per
qualificacions urbanístiques

-

-

-

1.321 m 11’56 %
1.321 m 11’56 %
2.728 m 23’88 %
2.728 m 23’88 %
3.418 m 29’91 %
3.418 m 29’91 %
100% zona verda

-

4.923 m
14’67 %
4.923 m
14’67 %
6.750 m
20’11 %
6.750 m
20’11 %
10.050 m 29’95 %
10.050m 29’95 %
100% zona verda

B-2. Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials
OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
B-2-1. Protegir els cursos
d’aigua que travessin o
delimitin el sector i les seves
ribes (vegeu F-1 i F-2).

VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
SANT CRIST
EN EL PLA
El sector es troba entre dues El sector es troba a la vora
Delimitació
rieres canalitzades: la
d’una riera canalitzada, la
Ordenació
Rambla
de
Sant
Joan
i
el
Rambla de Sant Joan.
Normativa
Torrent de la Batllòria

LA REMUNTA
No és el cas

B-2-2. Minimitzar les
Ordenació
possibles alteracions
Proj.Urbanització
generades per l’aplicació del
Pla en els cursos d’aigua i
les seves lleres i riberes,
considerar-ne els efectes
potencials, i adoptar les
mesures preventives o
correctores necessàries.
En cas que calgui dur a
terme obres de prevenció
del risc d’inundació,
aquestes hauran d’integrar
els criteris necessaris per
reduir i compensar el seu
impacte sobreels sistemes
hídrics i el paisatge.

Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat.
En aquest sentit, l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat per aquest
Sector.

Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat.
En aquest sentit, l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat per aquest
Sector.

No és el cas

B-2-3. En aquells àmbits on Ordenació
existeixi planificació d’espais Normativa
fluvials, desenvolupada a
una escala de més precisió,
considerar l’ordenació dels
usos i les activitats i les
altres determinacions que
contenen. Les actuacions
derivades sobre espais

No s’escau

No s’escau

No és el cas

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

El curs de la riba de la vora
del riu Besòs, en el límit de
l’àmbit, es troba contingut
per un mur de contenció
preexistent amb un desnivell
que oscil·la entre els 4 i els 5
metres d’alçada.
S’ha establert com a criteri
fonamental la conservació
d’una franja de zona verda
lineal paral·lela i adjacent a
la vora del riu, lliure d’usos i
d’edificacions, que ofereix
un grau de permeabilitat i
drenatge del terreny que
permet incidir en el possible
risc d’inundació en aquest
indret, manifestat en el Pla
Especial d’Emergències per
Inundacions de Catalunya
(INUNCAT). Aquesta
mesura s’ha adoptat en
coherència amb les
converses mantingudes amb
l’Agència Catalana de
l’Aigua, preveient aquest
espai adjacent al riu com a
susceptible de contenir les
actuacions futures previstes
pel PEF del riu Besòs que
actualment es troba en fase
de redacció.

El projecte no travessa cap
curs d’aigua.
Es contempla la recollida de
les aigües del torrent del
turó a la bassa situada al
límit nord del sector, que
s’aprofitarà per a reg.
El projecte no travessa cap
curs d’aigua.

El curs de la riba de la vora
del riu Besòs, en el límit de
l’àmbit, es troba contingut
per un mur de contenció
preexistent amb un desnivell
que oscil·la entre els 4 i els 5
metres d’alçada.
S’ha establert com a criteri
fonamental la conservació
d’una franja de zona verda
lineal paral·lela i adjacent a
la vora del riu, lliure d’usos i
d’edificacions, que ofereix
un grau de permeabilitat i
drenatge del terreny que
permet incidir en el possible
risc d’inundació en aquest
indret, manifestat en el Pla
Especial d’Emergències per
Inundacions de Catalunya
(INUNCAT). Aquesta
mesura s’ha adoptat en
coherència amb les
converses mantingudes amb
l’Agència Catalana de
l’Aigua, preveient aquest
espai adjacent al riu com a
susceptible de contenir les
actuacions futures previstes
pel PEF del riu Besòs que
actualment es troba en fase
de redacció.

La planificació fluvial de
l’Espai Fluvial del riu Besòs
actualment es troba en fase
de redacció i l’ordenació
s’ha establert per tal de
compatibilitzar-hi futures
mesures d’intervenció.

El projecte no travessa cap
curs d’aigua.

La planificació fluvial de
l’Espai Fluvial del riu Besòs
actualment es troba en fase
de redacció i l’ordenació
s’ha establert per tal de
compatibilitzar-hi futures
mesures d’intervenció.

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
AMBIENTALS
fluvials hauran de seguir les
“Directrius de planificació i
gestió de l’espai fluvial”,
redactades per l’ACA.
B-2-4. Les infraestructures
Ordenació
de sanejament, abastament, Proj.Urbanització
estacions de bombament
d’aigües o de matèries
primeres i similars, hauran
de situar-se fora de l’espai
fluvial més dinàmic,
respectant les zones
inundables per a cabals
associats a períodes de
retorn mitjans-alts.

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat.
En aquest sentit, l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat per aquest
Sector.

Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat.
En aquest sentit, l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat per aquest
Sector.

No és el cas

Ordenació
Proj.Urbanització

Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat.
En aquest sentit, l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat per aquest
Sector.

Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat.
En aquest sentit, l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat per aquest
Sector.

No és el cas

Ordenació
Proj.Urbanització

Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat.
En aquest sentit, l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat per aquest
Sector.

Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat.
En aquest sentit, l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat per aquest
Sector.

No és el cas

B-2-7. En tot cas i durant la Proj.Urbanització
fase d’instal·lació d’aquestes Normativa
infraestructures es tindrà
cura de preservar al màxim
l’estructura i funcionalitat del
bosc de ribera i si fos
indispensable l’afecció al
mateix caldrà posteriorment
dur a terme una recuperació
i restauració ambiental que
garanteixi el bon estat del
sistema un cop finalitzades

Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat.
En aquest sentit, l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat per aquest
Sector.

Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat.
En aquest sentit, l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat per aquest
Sector.

No és el cas

B-2-5. Les línies aèries
elèctriques, de telefonia i
similars s’hauran de
disposar de manera que els
seus suports no ocupin
zones inundables amb flux i
velocitat apreciable. Així
mateix, els seus traçats
longitudinals en l’espai
fluvial s’hauran de situar fora
de la zona ocupada del bosc
de ribera.
B-2-6. Les infraestructures
soterrades de conducció
d’aigües, matèries primeres
o similars es situaran,
sempre que sigui possible,
fora de les terrasses baixes i
de les zones
morfodinàmicament actives i
de risc d’erosió.

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

La proposta s’ajusta a
aquest criteri.
Totes les infraestructures de
sanejament i abastament
d’aigües previstes en l’ARE
es situen fora de l’espai
fluvial més dinàmic, situantse recolzades en les traces
dels vials projectats, tal com
es pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.
La proposta s’ajusta a
aquest criteri.
L’àmbit no inclou línies
aèries elèctriques, de
telefonia i similars en zones
inundables amb flux i
velocitat apreciable, tal com
es pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’urbanització.

El projecte no travessa cap
curs d’aigua.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri, al situar
l’àmbit fora de la terrassa
baixa del riu.
Les infraestructures
soterrades de conducció
d’aigües, matèries primeres
o similars es situen en tots
els casos fora de la terrassa
baixa del riu i de les zones
morfològicament actives i de
risc d’erosió, tal com es pot
comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.
L’àmbit no inclou l’existència
de bosc de ribera.

El projecte no travessa cap
curs d’aigua.

El projecte no travessa cap
curs d’aigua.

El projecte no travessa cap
curs d’aigua.

SAFARETJOS

La proposta s’ajusta a
aquest criteri.
Totes les infraestructures de
sanejament i abastament
d’aigües previstes en l’ARE
es situen fora de l’espai
fluvial més dinàmic, situantse recolzades en les traces
dels vials projectats, tal com
es pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.
La proposta s’ajusta a
aquest criteri.
L’àmbit no inclou línies
aèries elèctriques, de
telefonia i similars en zones
inundables amb flux i
velocitat apreciable, tal com
es pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’urbanització.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri, al situar
l’àmbit fora de la terrassa
baixa del riu.
Les infraestructures
soterrades de conducció
d’aigües, matèries primeres
o similars es situen en tots
els casos fora de la terrassa
baixa del riu i de les zones
morfològicament actives i de
risc d’erosió, tal com es pot
comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.
L’àmbit no inclou l’existència
de bosc de ribera.

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
les actuacions.
B-2-8. En general, caldrà
seguir les “Recomanacions
tècniques per al disseny
d’infraestructures que
interfereixen amb l’espai
fluvial”, de l’ACA.

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
Ordenació
Proj.Urbanització

L’ESTRELLA
Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat.
En aquest sentit, l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat per aquest
Sector.

SANT CRIST
Dins l’àmbit de l’ARE no
tenim cap curs d’aigua
afectat.
En aquest sentit, l’ACA ha
indicat que no és necessari
redactar un Estudi
d’Inundabilitat per aquest
Sector.

LA REMUNTA
No és el cas

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

D’acord amb els criteris
El projecte no travessa cap
descrits amb anterioritat,
curs d’aigua.
l’ordenació i el Projecte
d’urbanització segueixen les
directrius acordades amb
l’ACA.

SAFARETJOS
D’acord amb els criteris
descrits amb anterioritat,
l’ordenació i el Projecte
d’urbanització segueixen les
directrius acordades amb
l’ACA.

Pla Director Urbanístic
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B-3. Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en l’espai urbà.
OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
B-3-1. Garantir la
disponibilitat de recursos
hídrics i les infraestructures
per a l’abastament, la
connexió en alta i la
distribució necessàries
(vegeu A-1).
B-3-2. Adoptar una
ordenació i zonificació del
sector congruent amb la
capacitat dels recursos
hídrics per al seu servei,
d’acord amb la quantificació
de la demanda generada per
als distints usos efectuada
per l’ISA. Fixar les reserves
de sòl necessàries per poder
gestionar adequadament les
aigües pluvials i el
subministrament.

VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
EN EL PLA
Es disposa de Certificat
Delimitació
d’Aigües de Barcelona
Ordenació
assegurant el
Proj.Urbantizació
suministrament d’aigua al
Sector.

Ordenació

En el subsòl de la zona
El 14,10% de la superfície
El 44,47% de la superfície
verda entre el Torrent de la de l’ARE es destina a verd
de l’ARE es destina a verd
Batllòria i la rambla de Sant públic, totalment permeable. públic, totalment permeable
Joan està prevista l’execució
d’un dipòsit de laminació
d’aigües pluvials per part de
l’Ajuntament de Badalona.
Punt 1.5 Memòria Projecte
d’Urbanització.

B-3-3. Gestionar
adequadament les aigües de
pluja afavorint-ne la
infiltració en el subsòl o la
seva reutilització.
L’ordenació de les ARE ha
de garantir un mínim de sòl
permeable del 30%, de la
totalitat del sòl inclosa en
l’àmbit delimitat, essent
desitjable un 45%. La resta
de l’àmbit de les ARE ha de
ser dotat de sistemes de
recollida i emmagatzematge
de les aigües de pluja,
d’acord amb els paràgrafs
següents.
B-3-4. Adoptar sistemes
separatius de les aigües
pluvials i residuals i, en
general, Generar xarxes de
subministrament i de
sanejament eficients.

Ordenació
Proj.Urbantizació

El 26,97% de la superfície
En quest sector no s’han
de l’ARE es destina a verd
adoptat sistemes separatius
públic, totalment permeable. d’aigües pluvials i residuals.

Zones verdes públiques
permeables prop 45% i
parterres en vialitat 1.1%
Normativa genèrica PDU

Ordenació
Proj.Urbantizació

B-3-5. Ajustar les fonts de
subministrament i la qualitat
de les aigües al seu destí i
ús.

Ordenació
Proj.Urbantizació

En aquest sector no s’han
adoptat sistemes separatius
d’aigües pluvials i residuals.
Respecte la xarxa de
subministrament i
sanejament s’han seguit
criteris de màxima eficiència,
tal com es pot verificar en la
documentació del projecte
d’urbanització.
No s’ha disposat de la
informació

SANT CRIST
Es disposa de Certificat
d’Aigües de Barcelona
assegurant el
suministrament d’aigua al
Sector.

En quest sector no s’han
adoptat sistemes separatius
d’aigües pluvials i residuals.
Respecte la xarxa de
subministrament i
sanejament s’han seguit
criteris de màxima eficiència,
tal com es pot verificar en la
documentació del projecte
d’urbanització.
No s’ha disposat de la
informació.

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Es dota amb nova xarxa
abastament aigua
connectada xarxa municipal

En el Projecte d’Urbanització
s’annexen els corresponents
documents acreditatius de la
disponibilitat de recursos
hídrics i les infraestructures
per a l’abastament
necessàries.
La proposta s’ajusta a
aquest criteri.
Degut al nombre limitat
d’habitatges de l’ARE i al
fraccionament dels espais
públics obtinguts, no s’ha
considerat necessària
l’adopció de reserves de sòl
per a gestionar
específicament les aigües
pluvials o el
subministrament, gràcies a
l’existència d’una xarxa
pública amb capacitat en
l’entorn.
L’ARE inclou un 51’39% de
zones verdes, en les quals,
degut a la seva condició
urbanística, s’afavorirà la
infiltració d’aigües de pluja
en el subsòl, així com en els
escossells dels arbres
distribuïts recolzats en la
vialitat.

L’Agència Catalana de
l’Aigua ha emès l’informe
favorable tant per
sanejament com per
abastament, condicionats a
la subscripció del conveni
amb l’ACA.
Es crea una bassa de
laminació al nord de l’àmbit,
on abocarà la xarxa d’aigües
pluvials i es recull les aigües
del torrent proper a l’àmbit
d’estudi. Aquestes aigües
s’utilitzaran per al reg de la
zona verda situada al nord
del sector, al límit amb el
carrer Prat de la Riba.

En el Projecte d’Urbanització
s’annexen els corresponents
documents acreditatius de la
disponibilitat de recursos
hídrics i les infraestructures
per a l’abastament
necessàries.
La proposta s’ajusta a
aquest criteri.
Degut al nombre limitat
d’habitatges de l’ARE i al
fraccionament dels espais
públics obtinguts, no s’ha
considerat necessària
l’adopció de reserves de sòl
per a gestionar
específicament les aigües
pluvials o el
subministrament, gràcies a
l’existència d’una xarxa
pública amb capacitat en
l’entorn.
L’ARE inclou un 25’19% de
zones verdes, en les quals,
degut a la seva condició
urbanística, s’afavorirà la
infiltració d’aigües de pluja
en el subsòl, així com en els
escossells dels arbres
distribuïts recolzats en la
vialitat.

Atès que el municipi no té
xarxa separativa d’aigües
pluvials i residuals, s’ha
previst un sistema unitari
També, Normativa genèrica
PDU

Respecte a la xarxa de
sanejament s’han adoptat
sistemes separatius de les
aigües pluvials i residuals,
amb el criteri de màxima
eficiència, tal com es pot
verificar en la documentació
del Projecte d’urbanització.

El projecte presenta
sistemes separatius d’aigües
pluvials i residuals al
sistema de sanejament, amb
el criteri de màxima
eficiència.

Respecte a la xarxa de
sanejament s’han adoptat
sistemes separatius de les
aigües pluvials i residuals,
amb el criteri de màxima
eficiència, tal com es pot
verificar en la documentació
del Projecte d’urbanització.

Subministrament aigua urbà
(cia AGBAR)
Aigües clavegueram a xarxa
municipal i fins EDAR El

S’han ajustat les fonts de
subministrament i la qualitat
de les aigües al seu destí i
ús, corresponent a una

S’han ajustat les fonts de
subministrament i la qualitat
de les aigües al seu destí i
ús, tal com descriu el

S’han ajustat les fonts de
subministrament i la qualitat
de les aigües al seu destí i
ús, corresponent a una

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Les zones verdes suposen
el 28,06% del sòl de l’ARE,
éssent aquestes
permeables.
A més, la xarxa de
sanejament serà separativa
(pluvials i residuals),
abocant la xarxa de pluvials
a la bassa anteriorment
esmentada, que limita al
nord del sector. Les aigües
d’aquesta bassa s’utilitzaran
per a reg.

Pla Director Urbanístic
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA
Prat
Normativa genèrica PDU

B-3-6. Fomentar la
reutilització de les aigües
pluvials, depurades, grises,
subterrànies, etc. en funció
dels nivells de qualitat
exigibles als diversos usos.
La gestió de l’aigua de pluja
comportarà el tractament
diferenciat de les aigües de
pluja netes (pluvials de
carrers sense trànsit rodat i
pluvials d’edificis) i les
aigües de pluja brutes
(pluvials de carrers i altres
espais amb trànsit rodat).
B-3-7. Aprofitar, quan resulti
viable, les aigües freàtiques
per al reg, la neteja d’espais
públics i d’espais privats
d’ús col·lectiu, la
climatització, l’aigua
sanitària no potable, etc. En
aquests supòsits, la captació
i els aprofitaments hauran
de ser previstos en els
projectes d’urbanització
integrats en el Pla director.
B-3-8. En particular, els
projectes d’urbanització
dotaran els espais públics,
especialment els parcs i
jardins, de les infrastructures
necessàries per a l’ús i
l’aprofitament de recursos
no potables per al seu reg
i/o neteja, i donaran prioritat
a aquests recursos sempre
que sigui viable tècnicament
(aigües freàtiques, aigües
pluvials, procedents de
drenatges, aigües
regenerades d’EDAR).
B-3-9. En qualsevol cas,
caldrà evitar l’abocament a
la xarxa de clavegueram de
les aigües subàlvies
procedents de drenatges
d’infrastructures soterrades i

Ordenació
Proj.Urbantizació

En quest sector no s’han
adoptat sistemes separatius
d’aigües pluvials i residuals.

Es respectaran els
requeriments de foment de
la reutilitzacio de les aigües
pluvials, depurades, grises o
subterrànies establerts a la
normativa sectorial vigent.
En quest sector no s’han
adoptat sistemes separatius
d’aigües pluvials i residuals.

Xarxa unitària, no hi ha
reutilització aigües pluvials
ni grises.
Foment de filtració aigua al
freàtic per permeabilitat
superfície verda.
També, Normativa
específica
Normativa general PDU

Ordenació
Proj.Urbanització
Normativa
Programa
actuacions i
avaluació
econòmica i
financera

En aquest sector no
s’aprofiten les aigües
freàtiques.

No s’ha disposat de la
informació.

Proj.Urbantizació

En aquest sector no
s’aprofiten les aigües
freàtiques ni pluvials.

Es respectaran els
requeriments de foment de
l’aprofitament de recursos
no potables per al reg i/o
neteja dels espais públics
establerts a la normativa
sectorial vigent.

S’ha previst un dipòsit per
retenir les aigües freàtiques
provinents de l’estació de
metro “rambla Just
Oliveres”. Aquesta aigua
s’utilitzarà per reg de zones
verdes mitjançant reg
automàtic i també es
connectaran a boques de
reg pel seu possible ús per
la neteja viària. Normativa
genèrica PDU
Xarxa boques reg aigua
terciaria des de estació de
metro Just Oliveres
Normativa genèrica PDU

Proj.Urbanització
Normativa

En aquest àmbit no es
preveuen actuacions que
generin abocament d’aigües
subàlvies.

En aquest àmbit no es
No s’aboquen aigües de
preveuen actuacions que
drenatges d’infraestructures
generin abocament d’aigües
subàlvies.

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

única font en cada xarxa, en
coherència al
subministrament existent en
el context municipal, tal com
en descriu en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.
Es respectaran els
requeriments de foment de
la reutilització de les aigües
pluvials, depurades, grises o
subterrànies establerta a la
normativa sectorial vigent.

Projecte d’urbanització.

No s’ha previst, degut a les
reduïdes dimensions i la
fragmentació dels espais
públics de l’àmbit.

No s’ha previst. Existeix un
pou fora d’àmbit.

No s’ha previst, degut a les
reduïdes dimensions i la
fragmentació dels espais
públics de l’àmbit.

Es respectaran els
requeriments de foment de
l’aprofitament de recursos
no potables per al reg i/o
neteja dels espais públics
establerts a la normativa
sectorial vigent.

Es respectaran els
requeriments de foment de
l’aprofitament de recursos
no potables per al reg i/o
neteja dels espais públics
establerts a la normativa
sectorial vigent.
En aquest sentit de recursos
d’aigua no potable, veure
resposta a l’objectiu B-3-2.

Es respectaran els
requeriments de foment de
l’aprofitament de recursos
no potables per al reg i/o
neteja dels espais públics
establerts a la normativa
sectorial vigent.

En aquest àmbit no es
preveuen actuacions que
generin abocament d’aigües
subàlvies.
En qualsevol cas, es
respectarà la normativa

En aquest àmbit no es
preveuen actuacions que
generin abocament d’aigües
subàlvies.

En aquest àmbit no es
preveuen actuacions que
generin abocament d’aigües
subàlvies.
En qualsevol cas, es
respectarà la normativa

única font en cada xarxa, en
coherència al
subministrament existent en
el context municipal, tal com
en descriu en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.
Es respectaran els
Es respectaran els
requeriments de foment de
requeriments de foment de
la reutilització de les aigües la reutilització de les aigües
pluvials, depurades, grises o pluvials, depurades, grises o
subterrànies establerta a la subterrànies establerta a la
normativa sectorial vigent.
normativa sectorial vigent..

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
AMBIENTALS
murs de contenció. En els
àmbits en què es prevegin
evacuacions d’aquest tipus,
caldrà preveure les mesures
pertinents per al seu
aprofitament, basades en un
estudi de viabilitat i idoneïtat
de les mateixes. En aquest
cas, s’estarà a l’establert en
la normativa sanitària vigent
i a l’establert en el Text refós
de la Llei d’Aigües i el
Reglament del Domini Públic
Hidràulic (pel que fa al seu
règim d’aprofitament).
B-3-10. Introduir criteris
Proj.Urbanització
d’estalvi en la jardineria
Normativa
urbana pública i privada,
fonts ornamentals, sistemes
de rec, etc., els quals han
d’incloure en qualsevol cas
la utilització de sistemes de
rec eficients.

B-3-11. Les piscines de
Normativa
nova construcció, públiques i
privades, han de comptar
amb cobertors destinats a
reduir l’evaporació.
B-3-12. Així mateix, en totes
les ARE del Barcelonès, són
d’aplicació les mesures
addicionals següents:
Addicionalment a
Normativa
l’establert anteriorment
pel que fa al reg de
zones verdes, en
qualsevol nova
edificació, ja sigui de
titularitat pública o
privada i
independentment de
l’ús que s’hi prevegi,
s’estableix
l’obligatorietat d’efectuar
la descàrrega d’inodors

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

sectorial vigent..

Es respectaran els
requeriments de foment de
l’estalvi en l’aigua del reg o
de fonts ornamentals, així
com de l’eficiència de reg
establerts a la normativa
sectorial vigent.
Per altra banda, el sistema
de reg proposat és per
degoteig.

Es respectaran els
requeriments de foment de
l’estalvi en l’aigua del reg o
de fonts ornamentals, així
com de l’eficiència de reg
establerts a la normativa
sectorial vigent.
Per altra banda, el sistema
de reg proposat és per
degoteig.

Enjardinament amb
espècies autòctones amb
baix consum hídric i reg
aigua terciària
Normativa genèrica PDU

Es respectaran els
requeriments de foment de
l’estalvi en l’aigua del reg o
de fonts ornamentals, així
com de l’eficiència en els
sistemes de reg establerts a
la normativa sectorial vigent.

En aquest àmbit no es
preveu la construcció de
piscines públiques o
privades.

En aquest àmbit no es
preveu la construcció de
piscines públiques o
privades.

Normativa específica

Es respectaran els
requeriments de foment de
la incorporació de la
descàrrega d’inodors amb
aigua no potable establerts a
la normativa sectorial vigent.

Es respectaran els
Normativa genèrica PDU
requeriments de foment de
la incorporació de la
descàrrega d’inodors amb
aigua no potable establerts a
la normativa sectorial vigent.

Informe de Sostenibilitat Ambiental

SAFARETJOS
sectorial vigent.

Es respectaran els
requeriments de foment de
l’estalvi en l’aigua del reg o
de fonts ornamentals, així
com de l’eficiència en els
sistemes de reg establerts a
la normativa sectorial vigent.
.

En aquest àmbit no es
preveu la construcció de
piscines públiques o
privades.

Es respectaran els
requeriments de foment
d’estalvi en l’aigua del reg,
així com de l’eficiència en
els sistemes de reg
establerts a la normativa
sectorial vigent.
En aquest sentit, es preveu
el reg de la zona verda
limitant amb el carrer Prat de
la Riba mitjançant el sistema
de degoteig.
No es preveu el reg de la
zona verda situada més al
sud donada la tipologia
d’espècies a plantar,
autòctones i pròpies de la
zona.
En aquest àmbit no es
preveu la construcció de
piscines públiques o
privades.

Es respectaran els
requeriments de foment de
la incorporació de la
descàrrega d’inodors amb
aigua no potable establerts a
la normativa sectorial vigent.

Es respectaran els
requeriments de foment de
la incorporació de la
descàrrega d’inodors amb
aigua no potable establerts a
la normativa sectorial vigent.

Es respectaran els
requeriments de foment de
la incorporació de la
descàrrega d’inodors amb
aigua no potable establerts a
la normativa sectorial vigent.

En aquest àmbit no es
preveu la construcció de
piscines públiques o
privades.

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
EN EL PLA
AMBIENTALS
amb aigua no potable
(aigües grises, pluvials
de terrats i teulades,
etc.). La definició
d’aquest abastament
amb recursos
alternatius haurà basarse en el resultat d’un
estudi de viabilitat i
d’alternatives pel que fa
a l’aprofitament de
recursos no potables,
que haurà d’adjuntar-se
al projecte bàsic de
l’edificació. En tot cas,
s’estarà a l’establert en
el Reial decret 140/2003
i el Reial decret
1620/2007 pel que fa
als criteris sanitaris
d’aquests
aprofitaments.
L’Ajuntament haurà
d’establir els deures i
obligacions dels
propietaris per tal de
garantir el correcte
funcionament posterior
d’aquestes
instal·lacions, podent-ne
condicionar les
corresponents llicències
d’activitats o de primera
ocupació.
En aquest àmbit no es
En aquells creixements Normativa
en què es prevegi la
preveu la construcció de
construcció de piscines
piscines públiques .
d’ús públic, caldrà
preveure en aquestes la
construcció d’un vas de
compensació, una doble
reixa o canal perimetral
que permeti recuperar
les pèrdues per
esquitxades, així com
un cobertor que permeti
evitar les pèrdues per
evaporació. Tant si són
de titularitat pública com
privada, les llicències
d’obres per la
construcció de piscines
aniran condicionades a
la presentació d’un
certificat d’estanqueïtat,
emès per un

SANT CRIST

En aquest àmbit no es
preveu la construcció de
piscines públiques .

LA REMUNTA

Normativa específica

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS

En aquest àmbit no es
preveu la construcció de
piscines públiques.

LA BASTIDA

En aquest àmbit no es
preveu la construcció de
piscines públiques.

SAFARETJOS

En aquest àmbit no es
preveu la construcció de
piscines públiques.
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OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
AMBIENTALS
professional qualificat.
Sempre que sigui
possible des del punt de
vista tècnic i sanitari,
caldrà donar prioritat als
recursos alternatius per
a l’ompliment de
piscines.
Caldrà dissenyar xarxes Proj.Urbanització
sectoritzades
Normativa
d’abastament domiciliari
en els àmbits dels nous
polígons de creixement.
Els comptadors
domiciliaris es
seleccionaran d’acord
amb les indicacions de
la companyia de
subministrament,
prioritzant els que
permeten la telelectura.

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

Es respectaran els
requeriments de disseny de
les xarxes d’abastament
domiciliari establerts a la
normativa sectorial vigent.

Es respectaran els
requeriments de disseny de
les xarxes d’abastament
domiciliari establerts a la
normativa sectorial vigent.

Xarxes d’abastament
segons criteris companyies
subministradores

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Es respectaran els
requeriments de disseny de
les xarxes d’abastiment
domiciliari establerts a la
normativa sectorial vigent.

Es respectaran els
requeriments de disseny de
les xarxes d’abastament
domiciliari establerts a la
normativa sectorial vigent.

Es respectaran els
requeriments de disseny de
les xarxes d’abastiment
domiciliari establerts a la
normativa sectorial vigent.

PARÀMETRES
PARÀMETRE
Sòl permeable
després de
l’ordenació
(mínim: 30%,
desitjable: 45%).
Sòl dotat de
sistemes de
recollida d’aigües
de pluja.
Sòl amb
tractament
diferenciat
d’aigües de pluja
netes i brutes.
Volums estimats
d’aigua residual
reutilitzat per
habitant.
Volums estimats
d’aigua de pluja
reutilitzat per
habitant.
Consum estimat
resultant d’aigua
d’abastament per
habitant (tenint en
compte també les
mesures
assenyalades a
B-4).

L’ESTRELLA
26,97

SANT CRIST
14,01

LA REMUNTA
44,47

FRONT RIU BESÒS
51’39 %

SAFARETJOS
33’16 %

UNITATS
%

49’26 %

LA BASTIDA
28 % (zones
verdes)
5% (voreres, que
seran
permeables)
100

46,28

41,26

0

54’95 %

%

0

0

0

23’50 %

100

17’34 %

%

0

0

0

0

0

0

m3

No s’ha disposat
de la informació.

No s’ha disposat
de la informació.

No s’ha disposat
de la informació.

No s’ha disposat
de la informació.

No s’ha disposat
de la informació.

No s’ha disposat
de la informació.

m3

No s’ha disposat
de la informació.

No s’ha disposat
de la informació.

No s’ha disposat
de la informació.

No s’ha disposat
de la informació.

No s’ha disposat
de la informació.

No s’ha disposat
de la informació.

l/dia

Informe de Sostenibilitat Ambiental
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PARÀMETRE
Relació amb el
consum d’aigua
d’abastament per
habitant d’una
urbanització
convencional
equivalent.

L’ESTRELLA
No s’ha disposat
de la informació.

SANT CRIST
No s’ha disposat
de la informació.

LA REMUNTA
No s’ha disposat
de la informació.

FRONT RIU BESÒS
No s’ha disposat
de la informació.

LA BASTIDA
No s’ha disposat
de la informació.

SAFARETJOS
No s’ha disposat
de la informació.

UNITATS
-

B-4. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació.
VIA
D’INTEGRACIÓ EN
L’ESTRELLA
EL PLA
En l’ordenació de l’àmbit
B-4-1. Prioritzar aquelles
Ordenació
tipologies urbanístiques i
s’ha previst una tipologia de
edificatòries que comporten
blocs plurifamiliars que
un menor consum d’aigua.
comporta un menor consum
d’aigua respecte d’altres
tipologies residencials
unifamiliars i/o aïllades amb
zones enjardinades privades
o possibilitat de piscines
privades.
B-4-2. Qualsevol nova
Normativa
Correspon als projectes
edificació, ja sigui de
d’edificació a justificació de
titularitat pública o privada i
l’adopció de criteris
independentment de l’ús que
ambientals i d’ecoeficiència
s’hi prevegi, haurà de
en els edificis segons el
complir amb la normativa
Decret 21/2006 i els
vigent sobre ecoeficiència
paràmetres de la Resolució
(Decret 21/2006, de 14 de
MAH/1603/2004.
febrer, pel qual es regula
l'adopció de criteris
ambientals i d'ecoeficiència
en els edificis). A més,
caldrà que les noves
edificacions incorporin en
tots els punts de consum, els
elements sanitaris i aixetam
que compleixin amb els
paràmetres tècnics
establerts en la Resolució
MAH/1603/2004, de 21 de
maig, per la qual
s'estableixen els criteris
mediambientals per a
l'atorgament del distintiu de
garantia de qualitat
ambiental als productes i
sistemes que afavoreixen
l'estalvi d'aigua, o bé
disposar d’aquest distintiu.
B-4-3. Com a criteri general, Normativa
En aquest sector no hi ha
els nous edificis disposaran
xarxa d’aigües separatives.
de sistemes de recollida i de
reutilització de les aigües
OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS

SANT CRIST

LA REMUNTA

En l’ordenació de l’àmbit
s’ha previst una tipologia de
blocs plurifamiliars que
comporta un menor consum
d’aigua respecte d’altres
tipologies residencials
unifamiliars i/o aïllades amb
zones enjardinades privades
o possibilitat de piscines
privades.
Correspon als projectes
d’edificació a justificació de
l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis segons el
Decret 21/2006 i els
paràmetres de la Resolució
MAH/1603/2004.

Els habitatges plurifamiliars
comporten menor consum
d’aigua en relació a altres
tipologies d’habitatges

No s’ha disposat de la
informació.

Normativa genèrica PDU

Normativa específica
També, Normativa genèrica
PDU

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

El l’ordenació de l’àmbit s’ha
previst una tipologia de bloc
plurifamiliar que comporta un
menor consum d’aigua
respecte d’altres tipologies
residencials unifamiliars i/o
aïllades amb zones
ajardinades o possibilitat de
piscines.

SAFARETJOS

En l’ordenació de l’àmbit
s’ha previst una tipologia de
blocs plurifamiliars que
comporta un menor consum
d’aigua respecte d’altres
tipologies residencials
unifamiliars i/o aïllades amb
zones enjardinades privades
o possibilitat de piscines
privades.
Es respectaran els
Es respectaran els
requeriments ambientals i
requeriments ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis d’ecoeficiència en els edificis
establerts a la normativa
establerts a la normativa
vigent.
vigent.

El l’ordenació de l’àmbit s’ha
previst una tipologia de blocs
plurifamiliars que comporta
un menor consum d’aigua
respecte d’altres tipologies
residencials unifamiliars i/o
aïllades amb zones
ajardinades privades o
possibilitat de piscines
privades.
Es respectaran els
requeriments ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis
establerts a la normativa
vigent.

Es respectaran els
requeriments de foment dels
sistemes de recollida i de
reutilització de les aigües

Es respectaran els
requeriments de foment dels
sistemes de recollida i de
reutilització de les aigües

Es respectaran els
requeriments de foment dels
sistemes de recollida i de
reutilització de les aigües

Pla Director Urbanístic
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS

VIA
D’INTEGRACIÓ EN
EL PLA

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

pluvials i les aigües grises.

B-4-4. S’introduiran criteris i Normativa
sistemes d’estalvi en els
espais lliures privats.
Qualsevol nova edificació,
pública o privada que
disposi, dins de la parcel·la
on s’ubiqui, d’espais oberts
de més de 100 m2 de
superfície, haurà de comptar
amb un sistema
d’aprofitament de les aigües
de pluja netes recollides per
al rec i la neteja aquests
espais.

No es preveuen espais
lliures privats

No es preveuen espais
lliures privats

Normativa genèrica PDU

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

pluvials i grises establerts a
la normativa vigent. En
aquest cas, la xarxa pública
de sanejament admetrà la
connexió diferenciada dels
diversos tipus d’aigua dels
edificis, ja que es preveu
separativa, tal com es pot
comprovar a la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

pluvials i grises establerts a
la normativa vigent. En
aquest cas, la xarxa pública
de sanejament admetrà la
connexió diferenciada de les
aigües no pluvials dels
edificis, ja que se preveu
separativa (veure projecte
d’urbanització). Les aigües
pluvials abocaran a la bassa
situada a l’extrem nord de
l’àmbit.
No es preveuen espais
lliures privats

pluvials i grises establerts a
la normativa vigent. En
aquest cas, la xarxa pública
de sanejament admetrà la
connexió diferenciada dels
diversos tipus d’aigua dels
edificis, ja que es preveu
separativa, tal com es pot
comprovar a la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

No hi ha espais lliures
privats dins l’àmbit.

PARÀMETRES
PARÀMETRE
L’ESTRELLA
Habitatges amb
No s’ha disposat
gestió d’aigües
de la informació
grises integrada
Equipaments amb No s’ha disposat
gestió d’aigües
de la informació
grises integrada
Altres edificacions No s’ha disposat
amb gestió
de la informació
d’aigües grises
integrada
Habitatges amb
No s’ha disposat
gestió d’aigües de de la informació
pluja integrada
Equipaments amb No s’ha disposat
gestió d’aigües de de la informació
pluja integrada
Altres edificacions No s’ha disposat
amb gestió
de la informació
d’aigües de pluja
integrada
Estalvi d’aigua
No s’ha disposat
assolit amb els
de la informació
sistemes d’estalvi
adoptats

SANT CRIST
No s’ha disposat
de la informació

LA REMUNTA
No s’ha disposat
de la informació

FRONT RIU BESÒS
0

LA BASTIDA
0

SAFARETJOS
No s’ha disposat
de la informació

UNITATS
%

No s’ha disposat
de la informació

No s’ha disposat
de la informació

0

0

No s’ha disposat
de la informació

%

No s’ha disposat
de la informació

No s’ha disposat
de la informació

0

0

No s’ha disposat
de la informació

%

No s’ha disposat
de la informació

No s’ha disposat
de la informació

0

100

No s’ha disposat
de la informació

%

No s’ha disposat
de la informació

No s’ha disposat
de la informació

0

100

No s’ha disposat
de la informació

%

No s’ha disposat
de la informació

No s’ha disposat
de la informació

No s’ha disposat
de la informació

100

No s’ha disposat
de la informació

%

No s’ha disposat
de la informació

No s’ha disposat
de la informació

No s’ha disposat
de la informació

No s’ha disposat
de la informació

No s’ha disposat
de la informació

%

Informe de Sostenibilitat Ambiental

No es preveuen espais
lliures privats significatius
dins l’àmbit.
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B-5. Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.
OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
AMBIENTALS
B-5-1. Garantir la
Ordenació
connectivitat amb el sistema Proj.Urbanització
públic de sanejament en
alta, la capacitat d’aquest
per atendre la demanda del
sector i els compromisos de
finançament necessaris.

L’ESTRELLA

SANT CRIST

Es preveu la connexió dels
claveguerons nous amb la
xarxa existent de recollida i
als nous trams a construir.
Es disposa de Certificat de
l’Entitat Metropolitana de
Serveis hidràulics i
Tractament de Residus
assumint el nou cabal
generat, tant a la
depuradora com al sistema
de col·lectors en alta.
El Projecte d’Urbanització
inclou planta i perfils
longitudinals dels trams de
sanejament

Es preveu la connexió dels
claveguerons nous amb la
xarxa existent de recollida i
als nous trams a construir.
Es disposa de Certificat de
l’Entitat Metropolitana de
Serveis hidràulics i
Tractament de Residus
assumint el nou cabal
generat, tant a la
depuradora com al sistema
de col·lectors en alta.
El Projecte d’Urbanització
inclou planta i perfils
longitudinals dels trams de
sanejament

No s’escau

No s’escau

B-5.5. Procurar dissenys
Proj.Urbanització
dels sistemes de recollida
d’aigües pluvials i dels
sistemes de depuració
natural en zones verdes i
espais lliures ambientalment
adequats.

En aquest sector no s’han
adoptat sistemes separatius
d’aigües pluvials i residuals.

No s’ha disposat de la
informació.

B-5-6. Si la depuració
Ordenació
d’aigües residuals del sector Proj.Urbanització
s’efectua directament,
retornar les aigües residuals
al medi o reutilitzar-les, en
condicions de qualitat

D’acord amb les
característiques de l’àmbit i
l’entorn, la depuració
d’aigües residuals
s’efectuarà a través de
l’EDAR del Besòs, tal com

D’acord amb les
característiques de l’àmbit i
l’entorn, la depuració
d’aigües residuals
s’efectuarà a través de
l’EDAR del Besòs, tal com

B-5-2. Dissenyar
Ordenació
adequadament del sistema
Proj.Urbanització
públic de sanejament en
baixa amb el grau de
precisió adequat per
permetre’n l’execució
immediata. Preveure-hi
xarxes de sanejament
separatives de les aigües
blanques i els espais públics
i privats necessaris. En
general, adequar-se a les
condicions establertes pel
Reglament dels serveis
públics de sanejament
(Decret 130/2003, de 13 de
maig).
B-5-3. En cas necessari,
Normativa
establir normativament la
necessitat de sistemes de
pretractament d’aigües
residuals no domèstiques.

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Les aigües residuals es
connectaran a la xarxa
municipal (col·lector alta c.
Famades) per ser tractades
a l’EDAR del Llobregat, al
Prat de Llobregat.

La proposta s’ajusta a
La proposta s’ajusta a
aquest criteri.
aquest criteri.
En el Projecte d’Urbanització
s’annexen els corresponents
documents acreditatius de la
disponibilitat de connectivitat
del sanejament.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri.
En el Projecte d’Urbanització
s’annexen els corresponents
documents acreditatius de la
disponibilitat de connectivitat
del sanejament.

Cap problema d’execució
immediata xarxa
clavegueram.
No hi ha xarxa separativa ja
que la xarxa municipal no en
disposa

La proposta s’ajusta a
aquest criteri, respectant els
requeriments de la
normativa sectorial vigent,
tal com es pot comprovar en
la documentació del Projecte
d’Urbanització.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri, respectant els
requeriments de la
normativa sectorial vigent,
tal com es pot comprovar en
la documentació del Projecte
d’Urbanització.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri, respectant els
requeriments de la
normativa sectorial vigent,
tal com es pot comprovar en
la documentació del Projecte
d’Urbanització.

Es respectaran els
requeriments ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis
establerts a la normativa
vigent.

Es respectaran els
requeriments ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis
establerts a la normativa
vigent.

Es respectaran els
requeriments ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis
establerts a la normativa
vigent.

Màxima permeabilitat zones
verdes.

Els dissenys dels sistemes
de recollida d’aigües pluvials
i dels sistemes de depuració
natural en zones verdes i
espais lliures respecten els
requeriments establerts a la
normativa vigent, tal com es
pot verificar a la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

S’ha dissenyat un sistema
de recollida d’aigües
pluvials, que abocaran a la
bassa situada al nord de
l’àmbit. Aquestes aigües
regaran la zona verda que
limita amb el carrer Prat de
la Riba.

Els dissenys dels sistemes
de recollida d’aigües pluvials
i dels sistemes de depuració
natural en zones verdes i
espais lliures respecten els
requeriments establerts a la
normativa vigent, tal com es
pot verificar a la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

No es preveu la depuració
d’aigües residuals al sector.

D’acord amb les
característiques de l’àmbit i
de l’entorn, la depuració
d’aigües residuals s’efectua
a través de l’EDAR
corresponent, tal com es

D’acord amb les
característiques de l’àmbit i
de l’entorn, la depuració
d’aigües residuals
s’efectuaran a través de
l’EDAR del Besòs, tal com

D’acord amb les
característiques de l’àmbit i
de l’entorn, la depuració
d’aigües residuals s’efectua
a través de l’EDAR del
Besòs, tal com es descriu a
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Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
òptimes assegurant-ne el
tractament i la depuració
adequats.

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA

L’ESTRELLA

SANT CRIST

es descriu la documentació
del projecte d’urbanització.

LA REMUNTA

es descriu la documentació
del projecte d’urbanització.

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

descriu a la documentació
del Projecte d’urbanització.

es descriu a la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

SAFARETJOS
la documentació del Projecte
d’Urbanització.

PARÀMETRES
PARÀMETRE
Aigües residuals
abocades a xarxa
depurades
correctament.

L’ESTRELLA
0

SANT CRIST
0

LA REMUNTA
0

FRONT RIU BESÒS
0

LA BASTIDA
0

SAFARETJOS
0

UNITATS
%

C. AMBIENT ATMOSFÈRIC (I): minimitzar efectes sobre qualitat de l’aire i canvi climàtic, i en general, reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants.
C-1. Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les pròpies edificacions garantint la màxima reducció de la seva contribució al canvi climàtic.
Criteris i mesures d’ordenació: Veure A-4
PARÀMETRES
Veure A-4
C-2. Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies norenovables (vegeu també C-3).
Criteris i mesures d’ordenació: en general, Veure A-4
OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
C-2-1. Exigir sistemes nets
de generació d’electricitat i
calor als nous equipaments,
edificis públics i altres grans
edificis

Criteri inclòs a la Normativa
Ambiental general.

VIA
D’INTEGRACIÓ EN
L’ESTRELLA
EL PLA
Normativa
Es respectaran els
requeriments de foment dels
sistemes nets de generació
d’electricitat i calor als nous
equipaments, edificis públics
i altres grans edificis
establerts a la normativa
vigent.

SANT CRIST

LA REMUNTA

Es respectaran els
Normativa genèrica PDU
requeriments de foment dels
sistemes nets de generació
d’electricitat i calor als nous
equipaments, edificis públics
i altres grans edificis
establerts a la normativa
vigent.

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Es respectaran els
requeriments de foment dels
sistemes nets de generació
d’electricitat i calor als nous
equipaments, edificis públics
i altres grans edificis
establerts a la normativa
vigent.

Es respectaran els
requeriments de foment dels
sistemes nets de generació
d’electricitat i calor als nous
equipaments, edificis públics
i altres grans edificis
establerts a la normativa
vigent.

Es respectaran els
requeriments de foment dels
sistemes nets de generació
d’electricitat i calor als nous
equipaments, edificis públics
i altres grans edificis
establerts a la normativa
vigent.

PARÀMETRES
Veure A-4
C-3. Prevenir i corregir les immissions i les fonts d’emissions contaminants.
Criteris i mesures d’ordenació: en general, Veure A-4
OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
AMBIENTALS
EN EL PLA
C-3-1. Planificar les zones
Ordenació
residencials i les edificacions
en el sentit d’afavorir al
màxim la dispersió i el
transport dels contaminants.

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

L’ordenació de l’edificació en
continuïtat amb la xarxa
viària existent afavoreix una
adequada dispersió dels
contaminants, així com la
disposició d’aquestes
edificacions.

Donada la trama urbana,
s’ha localitzat la zona verda
del sector a l’àrea situada
més al sud del mateix.
La resta de les edificcions,
segueixen la trama urbana
existent.

S’afavoreix al màxim la
dispersió i el transport dels
contaminants amb els
amplis espais lliures situats
entre els edificis i les vies de
comunicació

L’ordenació de l’edificació en
una xarxa de vials afavoreix
una adequada dispersió dels
contaminants, així com la
seva disposició recolzada en
l’espai obert de la llera
fluvial.

L’ordenació de l’edificació en
continuïtat però amb espai
entre els edificis afavoreix
una adequada dispersió dels
contaminants, així com la
seva disposició recolzada en
l’espai del futur Parc

L’ordenació de l’edificació en
continuïtat amb la xarxa
viària existent afavoreix una
adequada dispersió dels
contaminants, així com la
seva disposició recolzada en
l’espai obert de la llera
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

S’han distribuït les zones
verdes a tot l’ARE, donant
fàcil accés des de tots els
punts del sector.

Donada la trama urbana,
s’ha localitzat la zona verda
del sector a l’àrea situada
més al sud del mateix, de
2.203,31 m2 de superfície,
to cant la rambla de Sant
Joan i el carrer de
Montserrat.

La principal activitat
contaminant és la via
ferroviària (contaminació
acústica), la qual se separa
dels usos residencials
mitjançant una franja
d’espais verds
També, Normativa genèrica
PDU

L’àmbit no conté activitats
contaminants conegudes.

C-3-3. Procurar la reducció
Ordenació
de la contaminació causada Proj.Urbanització
pel trànsit motoritzat a
l’interior del sector (vegeu A3).

La capa de rodadura de tots
els vials del Sector estarà
formada per aglomerat
asfàltic sonoreductor

La capa de rodadura de tots
els vials del Sector estarà
formada per aglomerat
asfàltic sonoreductor

En la nova vialitat, les
mesures de pacificació del
trànsit i aplicació de la
prioritat invertida fa que
d’una banda es dissuadeixi
el possible trànsit de pas i
per l’altra la circulació en
vehicle a 20 km/h genera
menys soroll que a 50 km/h.
També, Normativa genèrica
PDU

La proposta s’ajusta a
aquest criteri preveient
àmbits viaris de pacificació
del trànsit.

C-3-4. Regular acuradament Normativa
els usos industrials que
puguin admetre’s en el
sector, fixant els límits
màxims d’emissions
admissibles i la
compatibilitat d’usos en
funció, si s’escau, dels
mapes de capacitat i de
vulnerabilitat front a la
contaminació atmosfèrica.
C-3-5. Minimitzar l’impacte
Ordenació

Article IV.13..b.1 referent als
usos admesos en planta
baixa: “Industrial. S’edmet
de conformitat amb l’article
287 de les NNUU del PGM,
en els termes següents:
-Les activitats industrials de
primera categoria.
-Les activitats industrials de
segons categoria, en
situació segona o superior.”
Es construirà un carril bici

Article IV.13..b.1 referent als No s’admeten usos
usos admesos en planta
industrials al sector.
baixa: “Industrial. S’edmet
de conformitat amb l’article
287 de les NNUU del PGM,
en els termes següents:
-Les activitats industrials de
primera categoria.
-Les activitats industrials de
segons categoria, en
situació segona o superior.”
Es construirà un carril bici
Es construirà un carril bici

C-3-2. Planificar
adequadament les zones
verdes i els espais lliures
urbans; creant, si és
necessari, espais
esmorteïdors entorn
d’activitats contaminants.

Ordenació

Informe de Sostenibilitat Ambiental

No s’admeten usos
industrials dins l’àmbit del
sector, tal com es pot
comprovar a la zonificació i
a la normativa.

LA BASTIDA
Forestal de La Bastida.
Per altra banda, a la vialitat
interna del sector, la
velocitat no superarà els
30Km/h, prou baixa com per
minimitzar l’afecció a la
contaminació atmosfèrica.
L’ordenació preveu la
incorporació d’arbrat a tots
els vials, així com a les
zones verdes de l’àrea,
permetent l’esmorteïment
dels efectes de la
contaminació.
Per altra banda, arrel de
l’Estudi d’Impacte Acústic
realitzat inclòs a l’ISA, es
preveu la instal·lació d’una
pantalla acústica per tal de
minimitzar l’afecció
ocasionada per la circulació
dels vehicles a la B-20. De
totes maneres, s’està en
conversacions amb les
administracions competents
per tal d’aconseguir el
cobriment d’aquesta via i
minimitzar així la
contaminació acústica de
l’àmbit.
Els vials per trànsit
motoritzat s’han entès com a
vies de circulació lenta, no
excedent les velocitats de 30
km/h.

No s’admeten usos
industrials dins l’àmbit del
sector.

SAFARETJOS
fluvial.

L’ordenació preveu la
incorporació d’una massa de
concentració d’arbrat entre
l’extrem nord de la
zonificació residencial i el
viaducte elevat del Molinet
que creua el riu, per tal de
constituir una barrera que
esmorteeixi la incidència del
soroll provocat per la
circulació de vehicles..

La proposta s’ajusta a
aquest criteri preveient
àmbits viaris de pacificació
del trànsit. D’altra banda, en
les calçades de vehicles
s’ha previst una capa de
rodadura tipus D-12, amb
una incidència acústica
menor respecte d’altres
rodadures de granulometria
discontínua, tal com es
descriu a la documentació
del Projecte d’Urbanització.
No s’admeten usos
industrials dins l’àmbit del
sector, tal com es pot
comprovar a la zonificació i
a la normativa.

L’ordenació de l’edificació en L’ordenació de l’edificació en L’ordenació de l’edificació en

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
ambiental de la urbanització
sobre l’atmosfera.

VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
EN EL PLA
Proj.Urbanització
per a fomentar l’ús de la
bicicleta i reduir l’ús del
cotxe.
Es dissenyen voreres prou
amples per a fomentar el
viatges a peu per a reduir
l’ús del vehicle.
Es col·locarà paviment
sonoreductor a la calçada de
tots els vials

SANT CRIST
per a fomentar l’ús de la
bicicleta i reduir l’ús del
cotxe.
Es dissenyen voreres prou
amples per a fomentar el
viatges a peu per a reduir
l’ús del vehicle.
Es col·locarà paviment
sonoreductor a la calçada de
tots els vials

LA REMUNTA
per a fomentar l’ús de la
bicicleta i reduir l’ús del
cotxe.
Es dissenyen voreres prou
amples per a fomentar el
viatges a peu per a reduir
l’ús del vehicle

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

una xarxa de vials inserida
dins la graella del municipi,
així com la seva disposició
recolzada en l’espai obert de
la llera fluvial, contribueixen
a minimitzar l’impacte
ambiental de la urbanització
sobre l’atmosfera.

una xarxa de vials recolzada
en l’espai obert del futur
Parc Forestal de La Bastida
contribueixen a minimitzar
l’impacte ambiental de la
urbanització sobre
l’atmosfera.

una xarxa de vials inserida
dins la graella del municipi,
així com la seva disposició
recolzada en l’espai obert de
la llera fluvial, contribueixen
a minimitzar l’impacte
ambiental de la urbanització
sobre l’atmosfera.

PARÀMETRES
PARÀMETRE
Balanç d’emissions de CO2 i d’aquelles
substàncies de què es disposi d’informació
(escenaris inicial i final) en funció dels
consums energètics estimats a A-4.

L’ESTRELLA
SANT CRIST
Segons l’estudi Segons l’estudi de
de mob. les
mob. les
emissions dels
emissions dels
nous viatges
nous viatges
seran:
seran:
313,2 Kg/qm CO
104 Kg/qm CO
2,46 Kg/qm altres 0,81 Kg/qm altres
substàncies
substàncies

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS
605 (CO2)
5.874’70 (Gr NOX)
286’70 (Part
Sòlides)

LA BASTIDA
No es disposen
dades
d’emissions de
CO2 respecte el
trànsit.
BALANÇ CO2
PROGRAMA
ENERGÈTIC

SAFARETJOS

L’ESTRELLA

1.376 (CO2)
15.119’40 (Gr NOx)
738’05 (Gr Part.
Sòlides)

D. AMBIENT ATMOSFÈRIC (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica.
D-1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació.
OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
D-1-1. La determinació de
les prescripcions acústiques
es fan d’acord amb la Llei
16/2002 de protecció contra
la contaminació acústica i el
Reial Decret 1367/2007, pel
que es desenvolupa la Llei
37/2003, del ruido, en tots
aquells aspectes en que
complementa la Llei
16/2002.

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
Delimitació
Ordenació
Proj.Urbanització
Normativa

D-1-2. La planificació de les Ordenació
ARE haurà d’incloure els
Normativa
objectius de qualitat acústica
segons la zonificació
següent i la seva concreció
en els mapes de capacitat

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

Es col·locarà paviment
sonoreductor a la calçada de
tots els vials per disminuir
l’impacte acústic

Es col·locarà paviment
Apantallament acústic
sonoreductor a la calçada de entorn ferrocarrils i B-20
tots els vials per disminuir
Normativa específica
l’impacte acústic

S’afegirà a la documentació
de l’Ordenació Detallada
una Modelització de
l’Impacte Acústic al sector.

S’afegirà a la documentació
de l’Ordenació Detallada
una Modelització de
l’Impacte Acústic al sector.

Es respectaran els
requeriments de protecció
contra la contaminació
acústica establerts a la
normativa específica.

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS
Es respectaran els
requeriments de protecció
contra la contaminació
acústica establerts a la
normativa vigent..

LA BASTIDA

Es respectaran els
requeriments de protecció
contra la contaminació
acústica establerts a la
normativa vigent.
En aquest sentit, s’ha
redactat un Estudi d’Impacte
Acústic, que determina les
mesures a tenir en compte
per tal de minimitzar
l’impacte. Es preveu la
instal·lació d’una pantalla
acústica per minimitzar
l’efecte del trànsit rodat a la
B-20. Aquesta mesura podrà
modificar-se en el cas que
es decideixi donar cobriment
a aquesta via en un futur.
No s’han contemplat
S’ha previst minimitzar la
objectius de qualitat acústica contaminació acústica
específics en aquesta ARE. existent amb la instal·lació
de la pantalla acústica
abans esmentada.

SAFARETJOS
Es respectaran els
requeriments de protecció
contra la contaminació
acústica establerts a la
normativa vigent.
Es proposa la instal·lació de
300m de barreres
acústiques de 2m d’alçada,
entre la font emissora i les
edificacions.

S’ha previst minimitzar la
contaminació acústica
preexistent, així com la
generada pel propi àmbit,
amb la previsió d’una doble
pell en l’edifici de major

Pla Director Urbanístic
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
acústica.

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA

D-1-3. Zones de soroll. En el
territori afectat per zones de
soroll es poden establir
limitacions per a determinats
usos del sòl, activitats,
instal·lacions, construccions
o edificacions, amb la
finalitat de complir, com a
mínim, els valors límit
d’immissió establerts per a
aquests.
D-1-4. Aïllament acústic al
soroll aeri de les façanes.

Delimitació
Ordenació
Proj.Urbanització
Normativa

S’afegirà a la documentació
de l’Ordenació Detallada
una Modelització de
l’Impacte Acústic al sector.

S’afegirà a la documentació
de l’Ordenació Detallada
una modelització de
l’Impacte Acústic al sector.

Es respectaran els
requeriments de protecció
contra la contaminació
acústica establerts a la
normativa específica.

No s’han identificat zones de Veure resposta a l’objectiu
soroll en el territori de l’ARE. D-1-1.

alçada, constituïda per la
incorporació de balcons amb
elements de gelosia i
protecció solar, per a la
protecció visual i acústica.
També s’ha previst
incorporar una massa de
concentració d’arbrat entre
l’extrem nord de la
zonificació residencial i el
viaducte elevat que creua el
riu, per tal de constituir una
barrera que esmorteeixi la
incidència del soroll provocat
per la circulació de vehicles.
També l’ús d’una capa de
rodadura tipus D-12 a les
calçades de vehicles
contribuirà a minimitzar la
contaminació acústica de
l’àmbit.
Veure resposta a l’objectiu
D-1-1.

Normativa

Son els projectes
d’edificació els que hauran
de complir la normativa
vigent, pel que fa al cas del
soroll, l’establert pel DB-HR

Son els projectes
d’edificació els que hauran
de complir la normativa
vigent, pel que fa al cas del
soroll, l’establert pel DB-HR

Es respectaran els
requeriments de protecció
contra la contaminació
acústica establerts a la
normativa específica.

Es respectaran els
requeriments d’aïllament
acústic al soroll aeri de les
façanes establerts a la
normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments d’aillament
acústic al soroll aeri de les
façanes establerts a la
normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments d’aïllament
acústic al soroll aeri de les
façanes establerts a la
normativa vigent.

D-1-5. En general, s’evitarà
la generació de fonts
importants de contaminació
acústica i, si és el cas,
localitzar al seu voltant usos
i activitats poc sensibles al
soroll.
D-1-6. Així mateix, caldrà
preveure mesures per reduir
l’impacte acústic preexistent,
quan resulti necessari, i el
generat per l’ordenació del
pla. A tal efecte, s’utilitzaran
la topografia, la vegetació, i
altres mecanismes de la
construcció de l’espai, com a
elements de protecció visual

Ordenació

Els usos admesos a la
normativa no inclouen
possibles fonts de
contaminació acústica.

Els usos admesos a la
normativa no inclouen
possibles fonts de
contaminació acústica.

Les zones verdes mitigaran
les possibles generacions de
fonts de contaminació
acústica.

La proposta no inclou usos
susceptibles de generar
fonts importants de
contaminació acústica tal
com es pot comprovar a
l’ordenació proposada.

La proposta no inclou usos
susceptibles de generar
fonts importants de
contaminació acústica, tal
com es pot comprovar a
l’ordenació proposada.

La proposta no inclou usos
susceptibles de generar
fonts importants de
contaminació acústica tal
com es pot comprovar a
l’ordenació proposada.

Ordenació
Proj.Urbanització
Normativa

Es col·locarà paviment
sonoreductor a la calçada de
tots els vials per disminuir
l’impacte acústic

Es col·locarà paviment
sonorreductor a la calçada
de tots els vials per disminuir
l’impacte acústic

Per la contaminació
acústica produïda pel
ferrocarril s’ha previst una
mota d’entre 1,5 i 2 m i
pantalles acústiques al cim,
tocant a la via, també
apantallament de la B-20.
L’espai de 20 m entre la
línia de ferrocarril i els verds
privats de les edificacions

En aquest cas, no es dóna
un impacte acústic
preexistent significatiu, que
aconselli a priori l’adopció de
mesures per a la seva
reducció.

S’ha previst minimitzar la
contaminació acústica
preexistent, mitjançant la
instal·lació d’una pantalla
acústica. Veure resposta a
l’objectiu D-1-1.

S’ha previst minimitzar la
contaminació acústica
preexistent, així com la
generada pel propi àmbit,
amb la previsió d’una doble
pell en l’edifici de major
alçada, constituïda per la
incorporació de balcons amb
elements de gelosia i
protecció solar, per a la

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
i acústica, per tal de
controlar els límits
d’immissió de sorolls.
S’utilitzaran paviments
fonoabsorvents, adoptant
altres mesures d’ordenació
que protegeixin els espais
públics i les edificacions
contra el soroll, així com
també solucions
arquitectòniques, com ara
disposar les dependències
d’ús sensible al soroll a la
part de l’edifici oposada al
soroll, o insonoritzar
elements de construcció.

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

s’hi ha previst alta densitat
d’arbrat.
Carreteres perimetrals amb
volum de transit elevat amb
asfalt sonoreductor
També integrat aquest
aspecte a la normativa
genèrica PDU

SAFARETJOS
protecció visual i acústica.
També s’ha previst
incorporar una massa de
concentració d’arbrat entre
l’extrem nord de la
zonificació residencial i el
viaducte elevat que creua el
riu, per tal de constituir una
barrera que esmorteeixi la
incidència del soroll provocat
per la circulació de vehicles.
També l’ús d’una capa de
rodadura tipus D-12 a les
calçades de vehicles
contribuirà a minimitzar la
contaminació acústica de
l’àmbit.
En el cas que l’equip director
del PDU ho consideri adient,
es preveurà la incorporació
de pantalles acústiques al
pont del Molinet, adjacent a
l’ordenació.

PARÀMETRES
PARÀMETRE
Nombre de persones (o habitatges)
exposats a nivells superiors als permesos
(valor exigible: 0).
Percentatge de trams viaris destinats al
trànsit motoritzat dotats de paviments
fonoabsorvents (valor exigible: 100%).

L’ESTRELLA
0

SANT CRIST
0

LA REMUNTA
0

FRONT RIU BESÒS
0

LA BASTIDA
0

SAFARETJOS
0

100

100

Vialitat principal
4870m2 vials
secundaris i
prioritat invertida
5077m2 (sense
sonoreducció)
49% (vialitat
principal)

0

0

0

UNITATS

D-2. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu sobre els organismes vius.
OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
D-2-1. Adaptar l’ordenació
als nivells màxims de
contaminació lluminosa
derivats del apa de la
protecció envers la
contaminació lluminosa a
Catalunya.
D-2-2. Adoptar estructures
compactes que evitin la
dispersió i l’extensió dels
àmbits que requereixen

VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
EN EL PLA
Es respectaran els
Ordenació
requeriments de limitació
dels nivells màxims de
contaminació lluminosa
establerts a la normativa
vigent.
Ordenació
Proj.Urbanització

L’enllumenat previst es
concentrarà a la vialitat
evitant la il·luminació d’altres
zones.

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Es respectaran els
requeriments de limitació
dels nivells màxims de
contaminació lluminosa
establerts a la normativa
vigent.

Es respectaran els
requeriments de limitació
dels nivells màxims de
contaminació lluminosa
establerts a la normativa
vigent.

Es respectaran els
requeriments de limitació
dels nivells màxims de
contaminació lluminosa
establerts a la normativa
vigent.

Es respectaran els
requeriments de limitació
dels nivells màxims de
contaminació lluminosa
establerts a la normativa
vigent.

Es respectaran els
requeriments de limitació
dels nivells màxims de
contaminació lluminosa
establerts a la normativa
vigent.

L’enllumenat previst es
concentrarà a la vialitat
evitant la il·luminació d’altres
zones.

L’edificació prevista és
compacta i les zones verdes
més extenses no tenen
enllumenat total, només en

L’ordenació de l’àmbit en un
context urbà preexistent
afavoreix l’adopció
d’estructures compactes

L’ordenació de l’àmbit en un
context urbà preexistent
afavoreix l’adopció
d’estructures compactes

L’ordenació de l’àmbit en un
context urbà preexistent
afavoreix l’adopció
d’estructures compactes

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
enllumenat nocturn en
espais exteriors.

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA

D-2-3. Utilitzar criteris
urbanístics amb relació a la
disposició, les tipologies i les
intensitats de les llumeneres
utilitzades, en funció de la
zonificació i altres aspectes
de l’ordenació, per tal
d’adequar-les a les
necessitats funcionals dels
espais urbans amb el màxim
estalvi energètic.
D-2-4. Implementació en les
instal·lacions d’enllumenat
exterior de criteris tècnics
fonamentats en les
disposicions de la Llei
6/2001, de 31 de maig i del
Decret 82/2005, de 3 de
maig. És recomanable que
els valors flux a l’hemisferi
superior, la il·luminació, la
luminància, etc. siguin el
més inferiors possibles en
relació amb els indicats als
annexos del decret
esmentat, els quals tenen el
caràcter de màxims. En
general, els projectes
d’il·luminació integrats en el
PDU o derivats d’aquest i la
seva execució han
d’acreditar el compliment
dels requeriments
esmentats.
D-2-5. Exigència
d’enllumenat públic eficient i
de baix consum en espais
oberts públics i privats.
Priorització de les làmpades
de vapor de sodi i prohibició
de les de vapor de mercuri.
Instal·lar pàmpols amb el
mínim flux a l’hemisferi sud,
per tal de generar el mínim
impacte ambiental sobre el
medi nocturn.
D-2-6. La il·luminació
màxima d’àrees destinades
a activitats industrials,
i l d
i

Ordenació
Proj.Urbanització

Es preveu la disposició de
punts de llum en forma
unilateral o bilateral al
portell, segons l’amplada del
vial.
Es diferencien tres potències
de làmpades: 50W, 70W i
100 W, a col·locar en funció
del vial i de la zona a
il·luminar.

Proj.Urbanització

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

d’enllumenat nocturn en els
espais exteriors, recolzades
en la vialitat projectada, tal
com es pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’urbanització.
Atès que el Projecte
d’Urbanització únicament
incideix sobre els espais de
vialitat, la seva il·luminació
s’ha plantejat amb criteris de
servei urbanístics, d’acord
amb les característiques
descrites en la pròpia
documentació.

d’enllumenat nocturn en els
espais exteriors, recolzades
en la vialitat projectada, tal
com es pot comprovar en la
documentació del projecte
d’urbanització.
Atès que el projecte
d’urbanització únicament
incideix sobre els espais de
vialitat, la seva il·luminació
s’ha plantejat amb criteris de
servei urbanístics, d’acord
amb les característiques
descrites en la pròpia
documentació.

d’enllumenat nocturn en els
espais exteriors, recolzades
en la vialitat projectada, tal
com es pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’urbanització.
Atès que el Projecte
d’Urbanització únicament
incideix sobre els espais de
vialitat, la seva il·luminació
s’ha plantejat amb criteris de
servei urbanístics, d’acord
amb les característiques
descrites en la pròpia
documentació.

En el Projecte d’Urbanització En el Projecte d’Urbanització Acompliment enllumenat
es donarà compliment a tota es donarà compliment a tota disposicions llei 6/2001 i
els punts del Decret.
els punts del Decret.
decret 82/2005 amb no
contaminació lumínica i
màxima eficiència de la
instal·lació
Normativa genèrica PDU

La proposta s’ajusta a
aquest criteri degut a que la
pròpia compacitat de
l’estructura urbana adoptada
concentra els àmbits
d’espais lliures públics que
requereixen enllumenat
nocturn en espais exteriors
recolzats en els vials
proposats, evitant-ne la
dispersió, optimitzant la
implantació de lluminàries
eficients i de baix consum,
afavorint l’estalvi energètic,
de manera que es faciliti
l’adopció del nivells màxims
de contaminació lluminosa
vigents.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri degut a la
pròpia compacitat de
l’estructura urbana
adoptada. Aquesta
concentra els àmbits
d’espais lliures públics que
requereixen enllumenat
nocturn, evitant la dispersió,
optimitzant la implantació de
lluminàries eficients i de baix
consum, afavorint l’estalvi
energètic de manera que es
faciliti l’adopció dels nivells
màxims de contaminació
lluminosa vigents.

La proposta s’ajusta a
aquest criteri degut a que la
pròpia compacitat de
l’estructura urbana adoptada
concentra els àmbits
d’espais lliures públics que
requereixen enllumenat
nocturn en espais exteriors
recolzats en els vials
proposats, evitant-ne la
dispersió, optimitzant la
implantació de lluminàries
eficients i de baix consum,
afavorint l’estalvi energètic,
de manera que es faciliti
l’adopció del nivells màxims
de contaminació lluminosa
vigents.

Proj.Urbanització
Normativa

En el Projecte d’Urbanització
es preveu només l’ús de
làmpades de V.S.A.P.,
instal·lades en pàmpols que
minimitzen la contaminació
lluminosa.

Es respectaran els
requeriments de foment de
l’enllumenat públic eficient i
de baix consum en espais
oberts públics i privats
establerts a la normativa
vigent, tal com es descriu a
la documentació del Projecte
d’urbanització.

Es respectaran els
requeriments de foment de
l’enllumenat públic eficient i
de baix consum en espais
oberts públics i privats
establerts a la normativa
vigent, tal com es descriu a
la documentació del projecte
d’urbanització.

Es respectaran els
requeriments de foment de
l’enllumenat públic eficient i
de baix consum en espais
oberts públics i privats
establerts a la normativa
vigent, tal com es descriu a
la documentació del Projecte
d’urbanització.

Proj.Urbanització
Normativa

Es respectaran els valors
Es respectaran els valors
Normativa específica
màxims d’il·luminació intrusa màxims d’il·luminació intrusa
en els usos no residencials
en els usos no residencials
t bl t
l
ti
t bl t
l
ti

els vials que les creuen, de
manera que l’ordenació
prevista minimitza els
requeriments lumínics.

Es preveu la disposició de
punts de llum en forma
unilateral o bilateral al
portell, segons l’amplada del
vial.
Es diferencien tres potències
de làmpades: 50W, 70W i
100 W, a col·locar en funció
del vial i de la zona a
il·luminar.

En el Projecte d’Urbanització
es preveu només l’ús de
làmpades de V.S.A.P.,
instal·lades en pàmpols que
minimitzen la contaminació
lluminosa.

Estudi intensitats acurades
al transit segons decret
82/2005 i llumeneres vapor
de sodi i reducció flux en
capçalera pel màxim estalvi
energètic.

Màxim rendiment amb vapor
de sodi i reducció flux en
capçalera
Normativa genèrica PDU

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Es respectaran els valors
La il·luminació màxima
màxims d’il·luminació intrusa d’aquestes àrees
en els usos no residencials
respectaran els valors
t bl t
l
ti
à i
d’il l i
ió

Es respectaran els valors
màxims d’il·luminació intrusa
en els usos no residencials
t bl t
l
ti

Pla Director Urbanístic
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
comercials, de serveis,
esportives, recreatives i
equipaments a l’exterior ha
de complir, quan existeixin,
amb els valors màxims
d’il·luminació intrusa.
D-2-7. Considerar l’impacte
lluminós en els projectes
derivats del pla.

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA

Normativa

L’ESTRELLA

SANT CRIST

establerts a la normativa
vigent, tal com es descriu a
la documentació del projecte
d’urbanització.

establerts a la normativa
vigent, tal com es descriu a
la documentació del projecte
d’urbanització.

Es respectaran els
requeriments relatius a la
consideració de l’impacte
lluminós en els projectes
derivats del pla establerts a
la normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments relatius a la
consideració de l’impacte
lluminós en els projectes
derivats del pla establerts a
la normativa vigent.

LA REMUNTA

Normativa específica

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

establerts a la normativa
màxims d’il·luminació
vigent, tal com es descriu a intrusa.
la documentació del Projecte
d’urbanització.

establerts a la normativa
vigent, tal com es descriu a
la documentació del Projecte
d’urbanització.

Es respectaran els
requeriments relatius a la
consideració de l’impacte
lluminós en els projectes
derivats del pla establerts a
la normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments relatius a la
consideració de l’impacte
lluminós en els projectes
derivats del pla establerts a
la normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments relatius a la
consideració de l’impacte
lluminós en els projectes
derivats del pla establerts a
la normativa vigent.

E. GESTIÓ DE RESIDUS: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el cas, facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament.
GESTIÓ DE MATERIALS: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials iel medi ambient en general.
E-1. Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la recollida selectiva dels residus.
VIA
D’INTEGRACIÓ EN
L’ESTRELLA
SANT CRIST
LA REMUNTA
EL PLA
S’han previst reserves de sòl Punt 2.8.5 Memòria i Plànols Aspecte integrat a la
E-1-1. Fixar les reserves de Ordenació
sòl necessàries per a
necessàries per a
Projecte Urbanització.
normativa genèrica PDU
l’emplaçament de les
l’emplaçament de les
instal·lacions per a la
instal·lacions per a la
recollida selectiva de
recollida selectiva de
residus, tractament i gestió a
residus, tractament i gestió a
nivell de sector.
nivell de sectors.
Punt 2.8.5 Memòria i Plànols
Projecte Urbanització.
OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

El projecte d’urbanització
dels espais públics inclourà
les previsions d’espais per
l’equipament i els elements
urbans adients per a la
reutilització i recollida
selectiva de residus, que
seguirà les pautes del
sistema existent implantat en
el municipi.

El projecte d’urbanització
dels espais públics inclou les
previsions d’espais per
l’equipament i els elements
urbans adients per a la
reutilització i recollida
selectiva de residus, que
seguirà les pautes del
sistema existent implantat en
el municipi.

El projecte d’urbanització
dels espais públics inclou les
previsions d’espais per
l’equipament i els elements
urbans adients per a la
reutilització i recollida
selectiva de residus, que
seguirà les pautes del
sistema existent implantat en
el municipi.

E-2. Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió.
OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
E-2-1. Incloure en les
normes d’edificació
l’exigència als projectes de
preveure en els habitatges i
en espais comuns dels
immobles els espais
adequats per a la recollida
selectiva de les cinc
fraccions de residus (paper,
vidre, plàstic, orgànica i
rebuig). En general, Aplicar,
com a mínim, les mesures
establertes pel Decret
21/2006, de 14 de febrer, pel
qual es regula l'adopció de
criteris ambientals i

VIA
D’INTEGRACIÓ EN
L’ESTRELLA
EL PLA
Correspon als projectes
Normativa
d’edificació la justificació de
l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis segons el
Decret 21/2006 i el Codi
Tècnic de l’Edificació.

SANT CRIST
Correspon als projectes
d’edificació la justificació de
l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis segons el
Decret 21/2006 i el Codi
Tècnic de l’Edificació.

LA REMUNTA
Aspecte integrat a la
normativa genèrica PDU

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Els edificis del sector també
disposaran dels espais,
equipament i instal·lacions
que facilitin la recollida
selectiva dels residus,
d’acord amb la normativa
vigent en matèria
d’ecoeficiència, del Codi
Tècnic de l’Edificació i de les
determinacions per a edificis
plurifamiliars establertes per
les ordenances del Pla
General Metropolità.

Els edificis del sector també
disposaran dels espais,
equipaments i instal3lacions
que facilitin la recollida
selectiva dels residus,
d’acord amb la normativa
vigent en matèria
d’ecoeficiència i del Codi
Tècnic de l’Edificació.

Els edificis del sector també
disposaran dels espais,
equipament i instal·lacions
que facilitin la recollida
selectiva dels residus,
d’acord amb la normativa
vigent en matèria
d’ecoeficiència, del Codi
Tècnic de l’Edificació i de les
determinacions per a edificis
plurifamiliars establertes per
les ordenances del Pla
General Metropolità.

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
d'ecoeficiència en els
edificis, i pel Codi Tècnic de
l’Edificació.
E-2-2. Fomentar la inclusió
de tecnologies de recollida
selectiva centralitzada als
edificis.

VIA
D’INTEGRACIÓ EN
EL PLA

Normativa

L’ESTRELLA

SANT CRIST

No s’ha disposat de la
informació

Es respectaran els
requeriments relatius al
foment de la inclusió de
tecnologies de recollida
selectiva centralitzada als
edificis establerts a la
normativa vigent.

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

Normativa específica

Es respectaran els
requeriments relatius al
foment de la inclusió de
tecnologies de recollida
selectiva centralitzada als
edificis establerts a la
normativa vigent.

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Es respectaran els
requeriments relatius al
foment de la inclusió de
tecnologies de recollida
selectiva centralitzada als
edificis establerts a la
normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments relatius al
foment de la inclusió de
tecnologies de recollida
selectiva centralitzada als
edificis establerts a la
normativa vigent.

PARÀMETRES
PARÀMETRE

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

UNITATS

Habitatges adaptats per a la separació dels
residus domèstics (exigible: 100%).
Edificis d’habitatges amb espais comuns
adequats per a la recollida selectiva dels
residus domèstics (exigible: 100%).
Altres edificis amb espais adequats per a la
recollida selectiva dels residus generats
(exigible: 100%).

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

0

100

%

E-3. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
E-3-1. Aplicar, com a mínim,
les mesures establertes pel
Decret 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula
l'adopció de criteris
ambientals i d'ecoeficiència
en els edificis, i pel Codi
Tècnic de l’Edificació.
E-3-2. Reutilitzar els
horitzons superiors de sòl
per a les actuacions que
comportin revegetació.
E-3-3. Optimitzar el disseny i
el dimensionat del viari per
evitar un ús indiscriminat de
recursos materials.

VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
EN EL PLA
Correspon als projectes
Normativa
d’edificació la justificació de
l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis segons el
Decret 21/2006 i el Codi
Tècnic de l’Edificació.

Correspon als projectes
d’edificació la justificació de
l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis segons el
Decret 21/2006 i el Codi
Tècnic de l’Edificació.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Proj.Urbanització
Normativa
Ordenació
Proj.Urbanització

E-3-4. Prioritzar en les
Proj.Urbanització
actuacions urbanitzadores la
tilit
ió d
t i l i

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Tots els elements a utilitzar
(vorades, rigoles, punts de
ll
)
l
t d

S’han ajustat les amplades
dels vials, reduint-ne al
màxim les amplades, i
ajustant-les a les dimensions
dels carrils de circulació i
d’aparcament per tal d’evitar
el malbaratament de
recursos materials, tal com
es pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’urbanització.
Es respectaran els
requeriments establerts a la
ti
i
t t l

S’han ajustat les amplades
dels vials, reduint-ne al
màxim les amplades, i
ajustant-les a les dimensions
dels carrils de circulació i
d’aparcament per tal d’evitar
el malbaratament de
recursos materials, tal com
es pot comprovar en la
documentació del projecte
d’urbanització.
Es respectaran els
requeriments establerts a la
ti
i
t t l

S’han ajustat les amplades
dels vials, reduint-ne al
màxim les amplades, i
ajustant-les a les dimensions
dels carrils de circulació i
d’aparcament per tal d’evitar
el malbaratament de
recursos materials, tal com
es pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’urbanització.
Es respectaran els
requeriments establerts a la
ti
i
t t l

Normativa específica

Utilització sòl per
enjardinaments i zones
verdes
Normativa genèrica PDU
El Projecte d’Urbanització
El Projecte d’Urbanització
Xarxa viària optimitzada,
contempla la definició dels
contempla la definició dels
màxim possible espai
elements mínims necessaris elements mínims necessaris vianants i zones verdes
per a constituir la vialitat.
per a constituir la vialitat.

Tots els elements a utilitzar
(vorades, rigoles, punts de
ll
)
l
t d

Materials emprats alta
durabilitat, i fustes amb
ll FSC

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
AMBIENTALS
utilització de materials i
productes de llarga durada,
reutilitzables o reciclables i,
en general, materials i
productes que disposin de
distintius de garantia de
qualitat ambiental.
E-3-5. Evitar la utilització de Proj.Urbanització
materials amb forts impactes Normativa
ambientals de fabricació i
d’aquells potencialment
perillosos per a la salut.

E-3-6. Fomentar els
dissenys constructius amb
criteris de deconstrucció i
minimització dels residus,
tant en les obres
d’urbanització com en la
regulació de l’edificació.
E-3-7. Incorporar als
projectes d’urbanització
integrats en el PDU un pla
de gestió de residus de la
construcció que permeti
incrementar la valorització
de residus i, en general, la
seva correcta gestió.

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

llum...) seran elements de
qualitat i de llarga durada.

llum...) seran elements de
qualitat i de llarga durada.

segell FSC.
Normativa genèrica PDU

normativa vigent, tal com es
pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

normativa vigent, tal com es
pot comprovar en la
documentació del projecte
d’urbanització.

normativa vigent, tal com es
pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Mínim us materials amb fort
impacte ambiental, asfalt
calçades i formigons
voreres.
Normativa específica

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent, tal com es
pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent, tal com es
pot comprovar en la
documentació del projecte
d’urbanització.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent, tal com es
pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

Proj.Urbanització
Normativa

Correspon als projectes
d’edificació i urbanització la
justificació del Decret
161/2001, regulador dels
enderrocs i altres residus de
la construcció

Correspon als projectes
d’edificació i urbanització la
justificació del Decret
161/2001, regulador dels
enderrocs i altres residus de
la construcció

Materials emprats amb
possibilitat de deconstrucció
i reutilització.
Normativa genèrica PDU

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent, tal com es
pot comprovar en la
documentació del projecte
d’urbanització.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Proj.Urbanització

Com a Annex al Projecte
d’Urbanització s’inclourà un
estudi de la gestió dels
residus, avaluant-los i
indicant els gestors més
propers

Com a Annex al Projecte
d’Urbanització s’inclourà un
estudi de la gestió dels
residus, avaluant-los i
indicant els gestors més
propers

Annex gestió residus.
Normativa genèrica PDU

Dins la documentació del
Projecte d’Urbanització s’ha
incorporat un pla de gestió
de residus de la construcció.

Dins la documentació del
Projecte d’Urbanització s’ha
incorporat un pla de gestió
de residus de la construcció.

El volum de terres a extreure
per la construcció de la
vialitat s’inclourà a les zones
verdes de l’àmbit.

El volum de terres a extreure
per la construcció de la
vialitat s’inclourà a les zones
verdes de l’àmbit.

Adequació rasants a
topografia existent per
reduir-ne al màxim
moviment de terres, i en tot
cas compensant desmunts i
terraplens.
Normativa genèrica PDU

Es respecten els
requeriments establerts a la
normativa vigent, tal com es
pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent, tal com es
pot comprovar en la
documentació del projecte
d’urbanització.
Dins del projecte
d’urbanització s’inclou un pla
de gestió de residus de la
construcció.
Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent, tal com es
pot comprovar en la
documentació del projecte
d’urbanització.

Com a Annex al Projecte
d’Urbanització s’inclourà un
t di d l
tió d l

Com a Annex al Projecte
d’Urbanització s’inclourà un
t di d l
tió d l

Normativa específica

Es respectaran els
requeriments establerts a la
ti
i
t

No s’ha previst l’enderroc de Es respectaran els
cap instal·lació, donat la
requeriments establerts a la
i
i tè i
l’à bit
ti
i
t

E-3-8. Pel que fa als
Proj.Urbanització
moviments de terres de la
urbanització, les quals es
reduiran el màxim d’acord
amb el que ha estat indicar a
A-1, preveure com a opció
preferent la seva reutilització
en la mateixa obra i,
complementàriament, en
altres obres autoritzades o
en la millora agronòmica de
finques rústiques, tenint en
compte allò establert en el
Decret 396/2006, de 17
d’octubre, epl qual es regula
la intervenció ambiental en
el procediment de llicència
urbanística per a la millora
de finques rústiques que
s’efectuïn amb aportació de
terres procedents de la
construcció.
E-3-9. Exigència, d’acord
Normativa
amb el que estableix la
l i l ió
ífi
l

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Es respecten els
requeriments establerts a la
normativa vigent, tal com es
pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
AMBIENTALS
legislació específica, als
projectes relatius a llicències
urbanístiques
d’enderrocament, excavació
i/o construcció, de contenir
una avaluació dels volums i
les característiques dels
residus originats pels
enderrocs, les operacions de
destriament i de recollida
selectiva projectades per als
diversos tipus de residus
generats i les instal·lacions
de reciclatge i disposició del
rebuig on es gestionaran en
cas que no s’utilitzin o
reciclin en la mateixa obra.

L’ESTRELLA
estudi de la gestió dels
residus, avaluant-los i
indicant els gestors més
propers

SANT CRIST

LA REMUNTA

estudi de la gestió dels
residus, avaluant-los i
indicant els gestors més
propers.

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

normativa vigent.
Com en d’altres casos, la
legislació vigent ja obliga al
compliment d’aquesta
exigència, sense necessitat
d’incloure-la en la normativa
de planejament.

inexistència a l’àmbit.
De totes maneres, es
respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

normativa vigent.
Com en d’altres casos, la
legislació vigent ja obliga al
compliment d’aquesta
exigència, sense necessitat
d’incloure-la en la normativa
de planejament.

F. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL EN GENERAL.
F-1. Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, un sistema d’espais lliures que respongui, entre d’altres, a criteris debiodiversitat urbana, físicament continu i connectat
amb les xarxes urbanesi les xarxes territorials exteriors.
(Veure també A-1, A-2, B-2, C-3 i F-2):

OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS

VIA
D’INTEGRACIÓ EN
L’ESTRELLA
EL PLA
Article IV.5 de les NNUUs
Ordenació

F-1-1. Introduir criteris de
biodiversitat i una concepció
reticular com a element de
coherència en el disseny
dels espais lliures urbans i,
en general, en el tractament
de la vegetació urbana.
Aquesta vegetació estarà
composta principalment per
espècies autòctones amb
baixos requeriments hídrics;
en qualsevol cas,
s’exclouran les espècies
amb comportament expansiu
o invasor.
F-1-2. Qualificar com a
Ordenació
zones verdes o espais lliures
els indrets de més valor
ecològic o els situats s
l’entorn immediat de
possibles connectors
ecològics inclosos o propers
als sectors.

No s’escau

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Article IV.5 de les NNUUs

S’ha previst l’enjardinament
amb espècies autòctones i
de baix requeriment hídric

Cal considerar que el
Projecte d’Urbanització
només inclou els àmbits
corresponents als vials. En
la resta d’àmbits els
corresponents Projectes
d’Urbanització posteriors
que els desenvolupin hauran
de precisar els criteris de
biodiversitat urbana.

Les zones verdes es
revegetaran amb espècies
autòctones pròpies de la
zona.
Es tindrà en compte la
vegetació existent a l’àmbit
actualment i en el futur Parc
Forestal de La Bastida.

Cal considerar que el
Projecte d’Urbanització
només inclou els àmbits
corresponents als vials. En
la resta d’àmbits els
corresponents Projectes
d’Urbanització posteriors
que els desenvolupin hauran
de precisar els criteris de
biodiversitat urbana.

No s’escau

El fet que l’ARE es trobi
inserida en la trama urbana
de l’Hospitalet i Cornellà fa
que no siguin detectables
corredors ecològics. Els
elements arboris més
interessants s’han
mantingut.

La proposta ha establert la
qualificació com a zona
verda de la franja paral·lela
al riu, que configura un espai
en continuïtat metropolitana
de valor ecològic, així com la
distribució d’una plaça
vinculada a aquesta franja
que en facilita l’entrada dins

Es qualifica com a zona
verda l’àrea situada més al
sud del sector, tot i que es
presenta fragmentada per un
vial. Així, es permet la
connectivitat amb la resta
del turó, futur Parc forestal.
Al nordest del sector, també
hi ha una zona verda, que

La proposta ha establert la
qualificació com a zona
verda de la franja paral·lela
al riu, que configura un espai
en continuïtat metropolitana
de valor ecològic, així com la
distribució entrellaçada amb
la resta d’espais públics,
especialment amb el Parc

Informe de Sostenibilitat Ambiental

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS

VIA
D’INTEGRACIÓ EN
EL PLA

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS
el teixit urbà del municipi.

F-1-3. Introduir el concepte
de connectivitat biològica en
el disseny de les xarxes
d’espais lliures urbans,
l’arbrat i, en general, en el
tractament de la vegetació
urbana.

Ordenació

No s’escau

No s’escau

F-1-4. Considerar també la
connectivitat amb els espais
lliures exteriors al sector, tot
procurant la continuïtat i
integració dels espais lliures
públics i privats amb el
conjunt edificat.

Delimitació
Ordenació

Connexió del sector a través
de la Rambla de Sant Joan
amb la plaça de l’Illa Central
de la ciutat. Places a Coll i
Pujol lligant l’Illa Central amb
la plaça a la cantonada del
carrer amb el carrer de la
Vila

Connexió de la zona verda
del sector a través de la
Rambla de Sant Joan amb la
plaça de l’Illa Central de la
ciutat.

No s’escau

No s’escau

F-1-5. Conservar els peus
Ordenació
arboris i conjunts arbrats
Normativa
amb especial valor i més
significatius dels sectors, així
com les masses de
vegetació naturals
preexistents d’especial
interès.

LA BASTIDA

SAFARETJOS

conté part de la bassa de
recollida d’aigües de pluja,
permetent la comunicació
amb el parc forestal.
Veure resposta a l’objectiu
F-1-2.

La ubicació del sector en un
entorn densament urbanitzat
minva la capacitat de
connectivitat dels seus
espais lliures. No obstant,
aquests es troben
connectats amb els del deu
entorn

El concepte de connectivitat
ecològica s’ha introduït en
l’ordenació amb la distribució
de l’organització de les
filades dels escossells dels
arbres i dels propis espais
de zona verda relacionats
directament o recolzats amb
el connector verd fluvial.
Precisament la disposició
Veure resposta a l’objectiu
d’una part de les zones
F-1-2.
verdes en el front fluvial
contribueix decisivament a la
connectivitat i integració amb
els espais lliures exteriors al
sector.

Sí
També, Normativa genèrica
PDU

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent, tal com es
pot comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

A l’ISA s’inclou com a
mesura correctora el
trasplantament dels peus
arboris més significatius a
cadascun dels sector. El
destí d’aquests peus seran
les àrees enjardinades o
verdes dels mateixos.

PARÀMETRES
PARÀMETRE
L’ESTRELLA
Tipus d’hàbitats naturals i seminaturals i
grau de cobertura abans i després del Pla.
Grau de presència de masses de vegetació Peus arboris
natural d’especial interès abans i després
existents a la
del Pla.
línia d’arbrat de
la vorera de la
Rambla de Sant
Joan (plàtans de
certa edat i
mida), així com
d’algunes taques
d’arbrat a la zona
nord-oest del
sector.

SANT CRIST
-

LA REMUNTA
-

FRONT RIU BESÒS
0

LA BASTIDA
0

SAFARETJOS
0

UNITATS
-

-

-

0 (abans)
1 (després)

100
Actualment, es
tracta d’una zona
verda i propera al
parc de la
Serralada de la
Marina, llindant al
futur Parc
Forestal de La
Bastida.

1 (abans)
1 (després)

-

F-2. Fomentar la naturalització de l’espai urbà.

Informe de Sostenibilitat Ambiental

del turó del Molinet que en
facilita l’entrada dins el teixit
urbà del municipi.
El concepte de connectivitat
ecològica s’ha introduït en
l’ordenació amb la distribució
de l’organització de les
filades dels escossells dels
arbres i dels propis espais
de zona verda relacionats
directament o recolzats amb
el connector verd fluvial.
Precisament la disposició
d’una part de les zones
verdes en el front fluvial,
juntament amb l’ampliació
del la vora del Parc adjacent
del Molinet, contribueixen
decisivament a la
connectivitat i integració amb
els espais lliures exteriors al
sector.
Es preservaran els peus
arboris exemplars en
l’enjardinament existent en
l’ordenació dels espais
lliures, o bé es garantirà la
seva conservació, tal com
recull el corresponent article
de la Normativa de
l’ordenació.

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
F-2-1. Qualificar com a
espais lliures els hàbitats
d’interès i altres elements
naturals de valor situats dins
del sector i dotar-los d’un
règim normatiu que n’eviti la
seva transformació garantint
la continuïtat i la viabilitat
dels sistemes naturals
existents. Supeditar a
aquest criteri les actuacions
d’enjardinament (vegeu
també F-1).
F-2-2. Utilitzar en la
jardineria d’espais públics i
privats espècies vegetals
adaptades a les condicions
bioclimàtiques de la zona.

VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
EN EL PLA
Es tracta d’una ARE en un
Ordenació
entorn urbà consolidat.

Ordenació
Normativa

F-2-3. Dotar d’arbrat el
conjunt de la xarxa viària.

Ordenació
Proj.Urbanització

F-2-4. Impulsar la naturació Normativa
de l’edificació amb espècies
pròpies de la zona i de baix
consum d’aigua, i la
utilització de cobertes
enjardinades, si s’escau.
F-2-5. Avaluar la possibilitat Ordenació
d’introduir els horts urbans
com elements dels sistemes
d’espais lliures en sectors
que presentin les condicions
de localització i de superfície
adequades.
F-2-6. Adoptar les mesures
necessàries per tal de no
d
d
l hàbit t

Ordenació
Proj.Urbanització

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

Es tracta d’una ARE en un
entorn urbà consolidat.

No hi ha espècies
protegides ni amb
potencialitat per a esdevenir
conservades, segons l’ISA

Dins el sector no hi ha
hàbitats d’interès, ni
elements naturals de valor
rellevant.

Es preveu l’enjardinament
de les zones verdes amb
espècies autòctones pròpies
de la zona.

Dins el sector no hi ha
hàbitats d’interès, ni
elements naturals de valor
rellevant.

S’empraran espècies
autòctones i de baixos
requeriments hídrics.

S’empraran en la jardineria
espècies autòctones i de
baixos requeriments hídrics.

Normativa genèrica PDU

Veure resposta a l’objectiu
F-2-1.

Els carrers de Sant Gonçal i
Maragall, de planta baixa+2
d’alçada de l’edificació i 10
m d’amplada són els únics
del sector sense arbrat.

Els carrers no tenen
amplada suficient per tenir
arbrat en les seves voreres.

Tota xarxa viaria amb arbrat
alineació i zones verdes
enjardinades i permeables

Normativa

Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Normativa genèrica PDU

Cal considerar que el
Projecte d’Urbanització
només inclou els àmbits
corresponents als vials. En
la resta d’àmbits els
corresponents Projectes
d’Urbanització posteriors
que els desenvolupin hauran
de precisar els criteris
vinculats a les espècies
vegetals a emprar.
La proposta dota d’arbrat el
conjunt de la xarxa viària,
recolzant els escossells en
la vora de les voreres, en les
seccions en les quals resulta
viable la seva inclusió amb
unes garanties suficients per
a la seva durabilitat, tal com
es pot comprovar a la
documentació del Projecte
d’Urbanització. D’aquesta
manera es preveu la dotació
d’arbrat en els carrers de
Nebot, de Besòs i del
passeig de la Pollancreda.
Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

Cal considerar que el
Projecte d’Urbanització
només inclou els àmbits
corresponents als vials. En
la resta d’àmbits els
corresponents Projectes
d’Urbanització posteriors
que els desenvolupin hauran
de precisar els criteris
vinculats a les espècies
vegetals a emprar.
La proposta dota d’arbrat el
conjunt de la xarxa viària,
recolzant els escossells en
la vora de les voreres, en les
seccions en les quals resulta
viable la seva inclusió amb
unes garanties suficients per
a la seva durabilitat, tal com
es pot comprovar a la
documentació del Projecte
d’Urbanització. D’aquesta
manera es preveu la dotació
d’arbrat en els carrers de
Nebot, de Besòs i del
passeig de la Pollancreda.
Es respectaran els
requeriments establerts a la
normativa vigent.

No s’ha considerat que es
donessin les condicions
adients per a la introducció
d’horts urbans, donada la
ubicació de l’àmbit.

No s’ha considerat que es
donessin les condicions
adients per a la introducció
d’horts urbans, donada la
ubicació de l’àmbit.

No s’introduiran horts urbans No s’han considerat que es
al sector.
donessin les condicions
adients per a la introducció
d’horts urbans, donades les
reduïdes dimensions de
l’àmbit, dels corresponents
espais públics i al seu
fraccionament.
No hi ha cap curs fluvial dins No hi ha cap curs fluvial dins El projecte no travessa cap L’ordenació ha mantingut
l’àmbit de l’ARE.
l’àmbit de l’ARE.
curs d’aigua
una franja de vora del curs
fl i l
d

Informe de Sostenibilitat Ambiental

La totalitat de la xarxa viària
presenta arbrat autòcton, tal
com es pot comprovar a
l’ordenació i al projecte
d’urbanització.

Veure resposta a l’objectiu
F-2-1 i F-2-3.

No s’introduiran horts urbans No s’han considerat que es
al sector.
donessin les condicions
adients per a la introducció
d’horts urbans, donades les
reduïdes dimensions de
l’àmbit, dels corresponents
espais públics i al seu
fraccionament.
El projecte no travessa cap L’ordenació ha mantingut
curs d’aigua
una franja de vora del curs
fl i l
d
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
degradar els hàbitats
vinculats als cursos d’aigua,
assegurar la connectivitat
fluvial i el manteniment i la
millora de la vegetació de
ribera.

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA
Normativa

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

fluvial com a zona verda, per
tal de contribuir a la
conservació dels hàbitats
vinculats al seu curs i
assegurar la connectivitat
fluvial, tal com s’ha descrit
amb anterioritat.

fluvial com a zona verda, per
tal de contribuir a la
conservació dels hàbitats
vinculats al seu curs i
assegurar la connectivitat
fluvial, tal com s’ha descrit
amb anterioritat.

PARÀMETRES
PARÀMETRE
Grau d’ocupació dels espais lliures públics
per comunitats vegetals pròpies de la zona.

Trams de carrer amb arbrat (exigible:
100%, llevat de casos justificats).

L’ESTRELLA
100

SANT CRIST
100

LA REMUNTA
0

FRONT RIU BESÒS
No s’ha disposat
de la informació.

60

60

100

80

LA BASTIDA
100% a les zones
verdes
Arbrat a la totalitat
dels vials.
100

SAFARETJOS

UNITATS

90 %

%

G. PAISATGE.
(Veure també B-2, F-1 i F-2):

OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS
G-1. En aquest context,
establir l’ordenació a partir
d’estratègies d’integració
paisatgística i d’objectius
explícits de qualitat
paisatgística.

VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
EN EL PLA
Integració en el paisatge
Ordenació
urbà seguint les alineacions
de vial de la trama de
carrers existent.

SANT CRIST

LA REMUNTA

Integració en el paisatge
urbà seguint les alineacions
de vial de la trama de
carrers existent.

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS

LA BASTIDA

SAFARETJOS

L’ordenació de l’ARE s’ha
establert amb una estratègia
organitzativa clarament
vinculada a la singularitat
paisatgística del seu
emplaçament en la vora del
front fluvial del riu Besòs.
Atenent a aquest tret,
l’edificació es planteja amb
major alçada en el front
fluvial, tractant de respectar
l’alçada màxima projectada
en els edificis propers de
Santa Coloma de Gramenet.
Els espais públics que
conflueixen a aquest front
fluvial també s’han eixamplat
per tal de millorar-ne la
connectivitat visual des del
teixit urbà més interior.
D’aquesta manera
l’ordenació proposada
també incideix
favorablement
paisatgísticament en els
edificis preexistent en
l’entorn immediat,
possibilitant-los una major

L’ordenació de l’ARE s’ha
establert tenint en compte la
singularitat paisatgística del
seu emplaçament. Les
edificacions es plantegen
amb PB+4, al front del carrer
Prat de la Riba, separades
d’aquest per una zona
verda.
Els equipaments s’ubiquen a
l’oest del sector, donant
continuïtat a la trama urbana
de la zona.
La vessant que limita amb el
futur parc forestal de La
Bastida s’ha qualificat com a
zona verda (tret dels vials)
per tal de donar continuïtat a
la vegetació pròpia de l’àrea.

L’ordenació de l’ARE s’ha
establert amb una estratègia
organitzativa clarament
vinculada a la singularitat
paisatgística del seu
emplaçament en la vora del
front fluvial del riu Besòs.
Atenent a aquest tret,
l’edificació es planteja amb
major alçada en el front
fluvial, amb la voluntat
d’establir una fita de
referència urbana amb un
edifici singular en alçada a la
vora del Parc del Molinet, i
ajustant-se a les alçades
existents en les illes veïnes
en l’extrem de la vora del
carrer de Sant Joan. Els
espais públics que
conflueixen a aquest front
fluvial també s’han
organitzat per tal de millorarne la connectivitat visual des
del teixit urbà més interior,
amb l’obertura d’un porxo
que permeti arribar fins el
mirador situat en una

Pla Director Urbanístic
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA

L’ESTRELLA

SANT CRIST

LA REMUNTA

G-2. Preservar i millorar els Ordenació
valors paisatgístics d’interès Normativa
especial, el patrimoni
cultural i els elements
identitaris, i incorporar les
prescripcions adequades
perquè les construccions i
les instal·lacions no
comportin un demèrit per als
valors esmentats.

Integració en el paisatge
urbà seguint les alineacions
de vial de la trama de
carrers existent.

Integració en el paisatge
urbà seguint les alineacions
de vial de la trama de
carrers existent.

Normativa específica

G-3. Tenir cura de la qualitat Ordenació
paisatgística dels espais
Proj.Urbanització
urbans, tant pel que fa a
Normativa
aspectes com la continuïtat,
els espais per a vianants i
bicicletes, el tractament de
la vegetació, etc., com per la
regulació acurada dels
elements d’urbanització, de
les façanes, les tanques,
mitgeres, etc.

Tots els vials a executar en
aquest ARE tindran les
mateixes característiques
d’acabat per tal de donar
una imatge d’uniformitat al
conjunt.

Tots els vials a executar en
aquest ARE tindran les
mateixes característiques
d’acabat per tal de donar
una imatge d’uniformitat al
conjunt.

Priorització del vianant,
màxim vialitat interior
prioritat invertida, voreres
amples i zones verdes.
Normativa específica

G-4. La definició, tractament Ordenació
i projectació dels diferents
Normativa
espais lliures de les ARE,
han d’esdevenir elements
d’integració de les qualitats
del paisatge del lloc.

Article IV.3.1 de les NNUUs

Article IV.3.1 de les NNUUs

Normativa específica

G-5. Ordenar els volums de
les edificacions en relació
amb les característiques del
terreny i del paisatge, tot
establint criteris per a la
seva disposició i orientació
pel que fa a la seva
percepció visual.

La proposta arquitectònica
segueix el model d’illes
tancades a l’entorn de Coll i
Pujol, i planteja davant la
zona verda blocs de PB+4
reforçats amb torres de
PB+6 i PB+10, per tal de
concentrar al màxim les
ombres sobre el gran espai
verd central. La disposició
dels volums a la façana a la

La proposta arquitectònica
tracta de generar una façana
de conjunt al carrer d’Abat
Escarré, orientada a sud-est,
molt present des de la C-31.

Ordenació
Normativa

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS
percepció de la proximitat al
Parc Fluvial.
El propi curs fluvial
constitueix el principal
element de valor paisatgístic
de l’àmbit, de tal manera
que s’ha previst la disposició
d’una franja de zona verda
paral·lelament al mateix, per
tal de reforçar-ne el caràcter
d’espai obert, així com
afavorir la connectivitat dels
vials i espais públics
adjacents per tal de
possibilitar-ne la percepció
amb diverses visions.
En els apartats anteriors
s’han descrit els principals
aspectes de l’ordenació de
l’àmbit que també
afavoreixen la continuïtat
dels espais públics, de la
mateixa manera que la
qualitat dels elements
d’urbanització es pot
comprovar en la
documentació del Projecte
d’urbanització.
La definició dels espais
lliures públics de l’àmbit amb
una clara vinculació a la
singularitat de la proximitat
al Parc Fluvial n’afavoreixen
la seva qualitat paisatgística.
D’altra banda, cal considerar
que el Projecte
d’Urbanització només inclou
els àmbits corresponents als
vials. En la resta d’àmbits
els corresponents Projectes
d’Urbanització posteriors
que els desenvolupin hauran
de precisar els criteris de
biodiversitat urbana.
S’ha plantejat l’ordenació
dels volums de l’àmbit de tal
manera que els cossos de
major alçada es recolzin en
el front fluvial, de manera
que la seva proporció està
en relació a l’amplitud
d’aquest espai obert. Mentre
que els edificis que
confronten amb la resta
d’illes del teixit urbà

LA BASTIDA

El principal valor paisatgístic
de la zona és el propi turó,
que constituirà el parc
forestal. Es dóna continuïtat
a aquest espai amb les
zones verdes situades més
al sud del sector.
Donat a l’ARE s’hi localitza
un possible jaciment, com a
mesura protectora es
proposa la presència d’un
arqueòleg a peu d’obra
mentre durin els moviments
de terra.
Veure resposta als objectius
G-1 i G-2.

La definició dels espais
lliures públics de l’àmbit
presenten una clara
vinculació a la vegetació
actual i del futur parc
forestal.

S’ha plantejat l’ordenació de
manera que la volumetria de
les edificacions són de
PB+4, ubicant-les al nord del
sector per tal de minimitzar
la seva percepció visual
sobre el turó, a la zona amb
menys pendent.

SAFARETJOS
terrassa elevada a nivell de
l’avinguda de la Generalitat.
El propi curs fluvial
constitueix el principal
element de valor paisatgístic
de l’àmbit, de tal manera
que s’ha previst la disposició
d’una franja de zona verda
paral·lelament al mateix, per
tal de reforçar-ne el caràcter
d’espai obert, així com
afavorir la connectivitat dels
vials i espais públics
adjacents per tal de
possibilitar-ne la percepció
amb diverses visions.
En els apartats anteriors
s’han descrit els principals
aspectes de l’ordenació de
l’àmbit que també
afavoreixen la continuïtat
dels espais públics, de la
mateixa manera que la
qualitat dels elements
d’urbanització es pot
comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.
La definició dels espais
lliures públics de l’àmbit amb
una clara vinculació a la
singularitat de la proximitat
al Parc Fluvial n’afavoreixen
la seva qualitat paisatgística.
D’altra banda, cal considerar
que el Projecte
d’Urbanització només inclou
els àmbits corresponents als
vials. En la resta d’àmbits
els corresponents Projectes
d’Urbanització posteriors
que els desenvolupin hauran
de precisar els criteris de
biodiversitat urbana..
S’ha plantejat l’ordenació
dels volums de l’àmbit de tal
manera que els cossos de
major alçada es recolzin en
el front fluvial, de manera
que la seva proporció està
en relació a l’amplitud
d’aquest espai obert. Mentre
que els edificis que
confronten amb la resta
d’illes del teixit urbà
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OBJECTIUS I CRITERIS
AMBIENTALS

VIA D’INTEGRACIÓ
EN EL PLA

L’ESTRELLA

SANT CRIST

Rambla de Sant Joan
garanteix la connexió visual i
de vianants dels carrers de
Sant Gonçal i Maragall.

LA REMUNTA

FRONT RIU BESÒS
s’adeqüen a les alçades de
les mateixes, per tal de
respectar al màxim
l’harmonia i el ritme dels
itineraris interiors. La
disposició de l’edificació en
dos blocs paral·lels també
s’ha plantejat per tal
d’afavorir una distribució
d’assoleiament i ombres
variable i rica, que permeti
diferents percepcions en el
decurs del dia. D’aquesta
manera al matí
l’assoleiament i les ombres
incidiran en uns fronts,
mentre que a la tarda
s’invertirà la distribució dels
mateixos, amb les situacions
intermitges corresponents.

G-6. Dur a terme
tractaments específics
d’integració paisatgística
dels espais de vora amb els
sòls no urbanitzables.

Ordenació
Proj.Urbanització

L’ARE està tot envoltat de
terrenys urbans.

L’ARE està tot envoltat de
terrenys urbans.

G-7. Ordenar acuradament
els espais litorals i els
fluvials en aquells sectors
que limitin amb ells o que
siguin travessats pels
darrers.

Ordenació
Normativa

No s’escau

No s’escau

G-8. Establir entorns de
protecció paisatgística per
aquells elements d’interès
que ho requereixin.

Ordenació

No s’escau

No s’escau

G-9. Exigència d’un estudi
Normativa
d’impacte paisatgístic a
aquells projectes que puguin
afectar visualment els
elements i ambients

No s’escau

No s’escau

LA BASTIDA

SAFARETJOS

s’adeqüen a les alçades de
les mateixes, per tal de
respectar al màxim
l’harmonia i el ritme dels
itineraris interiors. La
disposició de l’edificació
recolzada fonamentalment
linealment en paral·lel a la
traça de l’avinguda de la
Generalitat i del carrer
d’Andreu Vidal, també s’ha
plantejat per tal d’afavorir
una distribució
d’assoleiament i ombres
variable i rica, que permeti
diferents percepcions en el
decurs del dia. D’aquesta
manera al matí
l’assoleiament i les ombres
incidiran en uns fronts,
mentre que a la tarda
s’invertirà la distribució dels
mateixos, amb les situacions
intermitges corresponents.
Enjardinament zones verdes La reserva de la zona verda La reserva de la zona verda La reserva de la zona verda
i espais limítrofs amb
en continuïtat amb la vora
dóna continuïtat al futur parc en continuïtat amb la vora
infraestructures naturalitzats fluvial constitueix el principal forestal.
fluvial constitueix el principal
i integrats paisatgísticament. tractament d’integració
tractament d’integració
paisatgística dels espais de
paisatgística dels espais de
vora amb els sòls no
vora amb els sòls no
urbanitzables de la llera del
urbanitzables de la llera del
riu.
riu.
El projecte no inclou cap
En la documentació
No hi trobem espais litorals En la documentació
espai litoral o fluvial.
corresponent a l’ordenació i ni fluvials al sector.
corresponent a l’ordenació i
a la normativa de l’ARE
a la normativa de l’ARE
s’han concretat els criteris
s’han concretat els criteris
descrits en els apartats
descrits en els apartats
anteriors vinculats amb
anteriors vinculats amb
l’especificitat de la proximitat
l’especificitat de la proximitat
del Parc Fluvial del Besòs.
del Parc Fluvial del Besòs.
S’ubiquen zones verdes a
Tal com s’ha descrit
No s’escau.
Tal com s’ha descrit
l’entorn del patrimoni
anteriorment, la reserva de
anteriorment, la reserva de
arquitectònic de la Remonta la zona verda en continuïtat
la zona verda en continuïtat
amb la vora fluvial
amb la vora fluvial
constitueix un àmbit de
constitueix un àmbit de
protecció paisatgística dels
protecció paisatgística dels
espais de vora fluvial, en
espais de vora fluvial, en
coherència amb els criteris
coherència amb els criteris
acordats amb l’ACA al
acordats amb l’ACA al
respecte.
respecte.
Normativa específica
No hi ha ambients
No s’escau.
No hi ha ambients
catalogats i/o protegits dins
catalogats i/o protegits
l’àmbit.
coneguts dins l’àmbit.

Informe de Sostenibilitat Ambiental
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OBJECTIUS I CRITERIS
VIA D’INTEGRACIÓ
L’ESTRELLA
EN EL PLA
AMBIENTALS
catalogats i/o protegits.
Article IV.3.3 de les NNUUs
G-10. Exigència de la
Ordenació
integració visual en el
Normativa
paisatge urbà de les
instal·lacions de serveis
tècnics en superfície, amb el
seu soterrament sempre que
resulti possible,
especialment en el cas de
de les instal·lacions de
transport d’energia elèctrica i
similars.

SANT CRIST
Article IV.3.3 de les NNUUs

LA REMUNTA
Normativa genèrica PDU

Informe de Sostenibilitat Ambiental

FRONT RIU BESÒS
Es respectaran els
requeriments de foment de
l’exigència de la integració
visual en el paisatge urbà de
les instal·lacions establerts a
la normativa sectorial vigent.

LA BASTIDA
Totes les instal·lacions de
serveis tècnics seran
soterrades, tal com es pot
comprovar en la
documentació del Projecte
d’Urbanització.

SAFARETJOS
Es respectaran els
requeriments de foment de
l’exigència de la integració
visual en el paisatge urbà de
les instal·lacions establerts a
la normativa sectorial vigent.
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Annex 10.- Reportatge Fotogràfic
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Sector L’Estrella-Sant Crist

Fotografia 1. Vista de l’interior de la parcel·la de l’antiga fàbrica Can Llamas.

Fotografia 2. Vista del mur de la parcel·la de l’antiga fàbrica Can Llamas.

Reportatge Fotogràfic

Pàg. 1

Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

Fotografia 3. Vista del barri de Sant Crist.

Fotografia 4. Vista d’una zona d’aparcament del barri de Sant Crist.

Pàg. 2

Reportatge Fotogràfic

Pla Director Urbanístic
Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

Fotografia 5.Vista d’una plaça-aparcament del barri de Sant Crist.

Fotografia 6. Vista del barri de Sant Crist i del talús de la carretera C-31.

Reportatge Fotogràfic

Pàg. 3

Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

Fotografia 7.Vista d’uns dels habitatges del barri de Sant Crist.

Pàg. 4

Reportatge Fotogràfic
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Sector Front del Riu Besòs

Fotografia 8. Vista de les naus industrials del sector.

Fotografia 9. Vista de les naus industrials del sector.

Reportatge Fotogràfic

Pàg. 5

Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

Fotografia 10. Vista des del sud del sector.

Pàg. 6

Reportatge Fotogràfic

Pla Director Urbanístic
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Sector La Bastida

Fotografia 11. Vista de la carretera B-20 des del nord del sector.

Fotografia 12. Exemplar d’estepa blanca (Cistus albius) dins el sector.

Reportatge Fotogràfic

Pàg. 7

Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

Fotografia 13. Vista del torrent de dins el sector.

Pàg. 8

Reportatge Fotogràfic

Pla Director Urbanístic
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Fotografia 14. Vista des del sector cap al nord.

Fotografia 15. Vista des del sector cap a llevant.

Reportatge Fotogràfic

Pàg. 9

Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

Fotografia 16. Vista des del sector cap al barri Riera Alta.

Pàg. 10

Reportatge Fotogràfic
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Sector La Florida

Fotografia 17. Vista de les vivendes actuals del sector.

Fotografia 18. Vista de la plaça del centre del sector.

Reportatge Fotogràfic

Pàg. 11

Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

Fotografia 19. Vista dels blocs de pisos del sector.

Fotografia 20. Vista de l’Avinguda Catalunya, i de les edificacions del nord del sector.

Pàg. 12

Reportatge Fotogràfic
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Sector LaRemonta

Fotografia 21. Vista de les instal·lacions de la Remonta.

Fotografia 22. Vista de la façana est del sector.

Reportatge Fotogràfic

Pàg. 13

Àrees Residencials Estratègiques de la comarca del Barcelonès

Fotografia 23. Vista de les instal·lacions de la Remonta.

Fotografia 24. Vista de l’interior de les instal·lacions.

Pàg. 14

Reportatge Fotogràfic
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Sector Safaretjos

Fotografia 25. Vista de les edificacions existents al sector.

Fotografia 26. Vista de la franja oest del sector.

Reportatge Fotogràfic

Pàg. 15
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Fotografia 27. Vista de la franja nord-oest del sector.

Pàg. 16

Reportatge Fotogràfic
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Fotografia 28. Vista d’una parcel·la de l’interior del sector.

Reportatge Fotogràfic

Pàg. 17

