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1. Introducció 

1.1. Context 

Barcelona és una de les ciutats més denses d’Europa, molt marcada per la forma amb què s’ha 

desenvolupat el Pla Cerdà. Per una banda, s’ha produït una implantació d’activitats a les intervies amb una 

intensitat i densitat molt superior a la prevista inicialment per Cerdà, i per l’altra banda, la xarxa de carrers 

ortogonals (més o menys isòtropa) ha permès anar absorbint relativament bé l’increment de trànsit de les 

darreres dècades.  

La ciutat s’ha anat densificant fins arribar a un punt on els avantatges socials de la ciutat compacta entren 

en crisi per la forta pressió exercida sobre l’espai públic de la ciutat. 

En aquest sentit, diversos indicadors dibuixen una Barcelona al límit de la seva capacitat en relació a la 

qualitat de vida de les persones, degut principalment als alts nivells de contaminació atmosfèrica 

(especialment emissions de NOx i PM), la manca d’espais verds, l’alta accidentalitat viària, el sedentarisme, 

la contaminació acústica i el canvi climàtic (emissions de CO2). 

Tanmateix, Barcelona és una ciutat amb oportunitats de regeneració i, en aquest sentit, el Programa 

Superilles vol definir un nou model que permeti reduir els impactes de la mobilitat motoritzada i recuperar 

espai públic per a les persones, millorant-ne la qualitat de vida, reforçant la cohesió social, millorant les 

condicions ambientals i fomentant la biodiversitat. 

Explicat de forma planera, el model es basa en la definició d’unes noves unitats veïnals més grans que una 

illa però més petites que un barri, denominades Superilles, delimitades pels carres bàsics (que articulen la 

mobilitat amb vehicle entre els diferents sectors de la ciutat), i estructurades amb una xarxa d’eixos verds 

(on, entre d’altres, es concentra una major activitat i equipaments, i s’ofereix una bona continuïtat per als 

vianants). 

La implantació del model Superilles ha requerit acotar els objectius d’aquesta transformació, establir les 

tipologies de classificació de l’espai públic del sistema viari i definir els criteris tècnics funcionals i de 

disseny de cada tipologia resultant, que són l’objecte principal del present document. 

1.2. L’espai públic com a focus del Programa Superilles 

El Programa Superilles en el present mandat vol enfocar les actuacions a la intervenció en l’espai públic, i 

molt especialment d’aquell corresponent al sistema viari de la ciutat. En aquest sentit, se’n proposa una 

definició que serveixi de marc per a la posterior formulació d’objectius de transformació. 

En la planificació i gestió de l’espai públic hi intervenen essencialment dues funcions urbanes bàsiques que 

esdevenen complementàries i indispensables per a conformar el model: circular i habitar. 

• Circular: transportar persones i béns d’un lloc a un altre. Esdevé una funció més centrada en els 

eixos i les xarxes, i com aquestes resolen l’accessibilitat als usos i activitats des de diferents escales 

(regió, ciutat, barri, Superilla...). Presenta un enfocament que tendeix a fer-se de fora cap a dins, 

de la xarxa cap a les activitats.  

• Habitar: acollir la vida de les persones en termes de descans, intimitat, socialització, vigilància, 

salut, esbarjo, etc. Esdevé una funció més centrada en la qualitat dels espais on les persones 

resideixen, treballen, es socialitzen, i com les persones resolen les seves necessitats a diferents 

escales (habitació, habitatge, comunitat, Superilla, barri, ciutat...). Presenta un enfocament que 

tendeix a fer-se de dins cap a fora, de les activitats cap a l’espai públic i cap a la xarxa. 

L’espai públic és l’àmbit intermedi entre la xarxa altament especialitzada i l’habitatge o edificació on més 

cal oferir una resposta integradora d’aquestes dues funcions (veure Figura 1). 

FIGURA 1. ESPAI PÚBLIC COM A ÀMBIT INTERMEDI ENTRE CIRCULAR I HABITAR 
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1.3. Objectius d’intervenció del model Superilles 

La necessitat d’intervenir l’espai públic del sistema viari es guia per 3 objectius generals relacionats amb 

cada un dels atributs principals d’aquest espai. 

Ordenar la mobilitat 

Una correcta definició de com cal resoldre l’accessibilitat pot aportar una visió positiva i integradora entre 

circulació (o capacitat de transportar) i habitabilitat (o capacitat d’acollir vida) en l’espai públic.  

Així doncs, l’element central de la planificació des del punt de vista de l’ordenació de la mobilitat, a part 

de reduir els impactes dels vehicles, esdevé garantir un alt nivell d’accessibilitat global de les persones i les 

mercaderies allà on estan localitzades les activitats (si més no aquelles que la ciutat vol preservar) amb un 

baix impacte sobre la qualitat de vida.  

En aquest sentit, donat que no tots els modes de transport tenen el mateix impacte (energètic, 

contaminant, de consum d’espai públic, d’accidentalitat, etc.), cal que es produeixi un transvasament 

progressiu dels modes amb més impacte sobre l’habitabilitat cap als modes amb menys impacte, no només 

en termes globals, sinó també en termes de gradient, és a dir, a mesura que ens apropem a les zones més 

sensibles de la ciutat (veure Figura 2).  

FIGURA 2. TRANSVASAMENT MODAL PER A REDUIR L’IMPACTE DEL TRÀNSIT MANTENINT L’ACCESSIBILITAT A TOTA LA XARXA 

 

 

Aquesta representació de l’accessibilitat no s’ha d’entendre únicament en termes de centre - perifèria, o 

fora Superilla – interior Superilla, sinó que és absolutament compatible amb un model d’eixos on 

conflueixen xarxes dedicades (p.ex. metro amb infraestructura pròpia) i xarxes compartides amb diferents 

nivells de segregació (p.ex. vies bàsiques de circulació on hi transcorren noves línies de bus de la xarxa 

ortogonal i carrils-bici segregats, o vies pacificades de plataforma única on conflueixen alguns vehicles amb 

bicicletes i vianants). 

 

Millorar l’Habitabilitat 

Tal i com s’ha definit anteriorment, es tracta de millorar les condicions per a acollir la vida de les persones 

en termes de descans, intimitat, socialització, vigilància, salut, esbarjo, etc. Esdevé una funció més 

centrada en la qualitat dels espais on les persones resideixen, treballen, es socialitzen, i com les persones 

resolen les seves necessitats a diferents escales (habitació, habitatge, comunitat, Superilla, barri, ciutat...). 

Fomentar el Verd i la biodiversitat 

En relació a aquest objectiu es busca millorar el confort ambiental i físic que la vegetació aporta a l’espai 

públic, així com millorar la capacitat de mantenir la viabilitat dels ecosistemes 

1.4. Diversificació de l’espai públic viari 

Les anàlisis de la documentació existent sobre el model Superilles, de l’espai viari i el funcionament dels 

diferents àmbits d’estudi dins i fora de l’Eixample, així com dels diversos plans existents en relació a la 

mobilitat, l’habitabilitat i el verd i la biodiversitat, han permès proposar una classificació de l’espai públic 

viari que considera les següents tipologies de vies i nodes. 

Vies 

El model Superilles fins al moment havia treballat amb dues tipologies de vies: 

• Via bàsica (VB): és el carrer de la xarxa que articula la distribució del trànsit a nivell de ciutat i 

defineix els límits de les Superilles. 

• Via veïnal (VV): és el carrer interior de les Superilles que garanteix l’accessibilitat veïnal a totes les 

destinacions. 

De les anàlisis realitzades apareix la necessitat d’incorporar una nova tipologia de via (la Via Local) i una 

qualificació complementària que es pot aplicar a les tres tipologies de vies (l’Eix Cívic): 

• Via local (VL): és el carrer de la xarxa  de distribució local que dóna resposta bàsicament a les 

següents necessitats que no quedaven resoltes anteriorment amb el model de Superilles: 

o La necessitat d’articular la distribució veïnal del trànsit per l’interior de grans Superilles 

que trobem sovint fora de la trama Cerdà. 

o La necessitat d'accedir a l'interior d'algunes Superilles amb més flexibilitat que el model 

bàsic de bucles, donat que les direccions de les vies bàsiques que envolten les Superilles, 

així com la configuració d'algunes de les interseccions principals, no permeten en molts 

casos una circulació perimetral contínua al voltant de la Superilla. 

o La necessitat de donar continuïtat a algunes línies d'autobús de ciutat, per a fer el sentit 

contrari en paral·lel i a prop de la via bàsica 

o La necessitat de continuïtat de molts itineraris ciclables bàsics de la ciutat, on cal oferir 

unes condicions de capacitat i velocitat atractives, així com de coherència en la solució de 

disseny en tot el seu traçat. 

Accessibilitat decreixent en 
vehicle privat motoritzat

Accessibilitat creixent en 
modes més sostenibles

Transvasament modal
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• Eix Cívic (EC): es tracta d’una qualificació complementària a les tipologies anteriors que permet 

articular de forma específica una xarxa d’eixos cívics a nivell de barri i ciutat on es concentren el 

comerç i els equipaments, els espais de passejada, la continuïtat especialment còmoda per a 

vianants, i on s’intensifica en molts casos la presència de natura dins l’espai públic de la ciutat, 

amb un especial interès per a incrementar-ne la biodiversitat.  

 

En aquest sentit, podem disposar de: 

o Via bàsica + Eix Cívic 

o Via Local + Eix Cívic 

o Via veïnal + Eix Cívic 

Nodes 

Es tracta d’espais viaris en l’entorn de les cruïlles, que per les seves característiques permeten concentrar 

algunes funcions i serveis que milloren el funcionament del model. Es distingeixen tres tipologies: 

• Node intermodal (NI): cruïlla entre dues vies bàsiques. 

• Node de serveis (NS): cruïlla entre una via bàsica i una via local o veïnal. 

• Node veïnal (NV): tota la resta, és a dir, cruïlles entre dues vies locals, una via local i una veïnal o 

dues vies veïnals. 

Cal tenir en compte algunes consideracions: 

• Generalment es fa referència a cruïlles de la trama Cerdà, que per la seva dimensió permeten 

repensar de forma profunda el seu funcionament i el seu disseny. 

• Es defineixen de forma preferent en les cruïlles de les vies descrites anteriorment, si bé en la seva 

aplicació a cada àmbit hauran de considerar preexistències importants com poden ser les parades 

i estacions del transport públic ferroviari o la localització de grans equipaments i espais comercials. 

Tot seguit, les figures 3 i 4 mostren exemples d’aplicació d’aquestes tipologies d’espais: 

FIGURA 3. EXEMPLE DE DIVERSIFICACIÓ FUNCIONAL DE LA XARXA VIÀRIA DE LA TRAMA CERDÀ 

 

FIGURA 4. EXEMPLE DE DIVERSIFICACIÓ FUNCIONAL DE LA XARXA VIÀRIA DELS BARIS D’HORTA, LA MATERNITAT-SANT RAMON I SANT 

GERVASI (D’ESQUERRA A DRETA). 
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2. Criteris tècnics per a la implantació de les Superilles a Barcelona 

2.1. Definició 

S’entén per criteris tècnics el conjunt de mesures de disseny funcional i físic de l’espai públic que 

incorporen i interioritzen els conceptes i pràctiques que proposa el Programa Superilles, enfocades cap al 

canvi sostenible de la gestió dels espais públics de la ciutat. 

2.2. Directrius  

La interpretació dels criteris tècnics definits en el present document s’ha de regir per les següents 

directrius: 

• La flexibilitat: els criteris són adaptables a les diferents zones de la ciutat, preexistències, al tipus 

d’espai i als usos actuals i previstos. 

• El marc de referència: els criteris són aspectes tècnics de referència, recomanables, orientatius i 

finalistes, que esdevenen una guia tècnica a seguir per aconseguir l’objectiu final. 

• La implantació progressiva: del conjunt de criteris per a cada tipus d’espai s’aplicaran els que 

siguin possibles en cada etapa del desenvolupament de la implantació. 

• La reflexió global a nivell ciutat: els criteris són generalistes i aplicables a tota la ciutat segons la 

tipologia d’espai. 

• La participació: es pretén aconseguir el consens tècnic i ciutadà sobre la viabilitat dels criteris. 

• L’avaluació: els criteris seran avaluats periòdicament mitjançant un sistema d’indicadors 

establerts pel Programa Superilles. 

Els criteris no contemplen aspectes de manteniment ni gestió dels serveis que es puguin desenvolupar. De 

forma paral·lela i coordinada amb aquests criteris s’hauran de dur a terme estudis especialitzats en temes 

com: 

• Pla d’usos. 

• Plans d’infraestructures. 

• Estudis d’aparcament. 

• Plans de mobilitat turística. 

• Plans d’habitatge. 

• Plans d’adaptació de la gestió dels serveis a les noves condicions. 

• Etc. 

2.3. Atributs de l’espai públic 

Tal i com s’ha esmentat en apartats anterior, el model Superilles té 3 objectius d’intervenció relacionats 

amb 3 atributs de l’espai públic: 

• Ordenar la Mobilitat,  com a dret a l’accés de les persones als usos i activitats. 

• Millorar l’Habitabilitat, com a capacitat d’acollir vida d’un determinat carrer o plaça. 

• Fomentar el Verd i la biodiversitat, com a confort ambiental i físic de l’espai públic i com a 

capacitat de mantenir la viabilitat dels ecosistemes. 

2.4. Objectius en relació a l’espai/atribut 

La concreció de cada un dels objectius generals en cada un dels espais dóna lloc a objectius específics per 

a cada espai / atribut (veure taula 1) 
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TAULA 1. OBJECTIUS DE CADASCUNA DE LES TIPOLOGIES D’ESPAIS EN RELACIÓ ALS ATRIBUTS DE L’ESPAI PÚBLIC ANALITZATS. 

A
TR

IB
U

T 

O
B

JE
C

TI
U

 
G

EN
ER

A
L 

OBJECTIU ESPECÍFIC 

VIES NODES 

Via Bàsica  
(VB) 

Via Local  
(VL) 

Via Veïnal 
(VV) 

Eix Cívic  
(EC) 

Node Intermodal  
(VB+VB) 

Node de Serveis  
(VB+VL o VB+VV) 

Node Veïnal 
(VV+VV o VL+VV o VL+VL) 

1
. M

o
b

ili
ta

t 

O
rd

en
ar

 la
 m

o
b

ili
ta

t 

Garantir la distribució del 
trànsit en tots els modes a 

nivell de ciutat 

Garantir l'accés i la 
distribució dins la Superilla 

evitant el trànsit de pas. 
Oferir continuïtat de pas al 

transport públic i la  bicicleta 

Garantir l'accessibilitat a 
tots els orígens i 

destinacions 

Connectar a peu i en 
bicicleta els barris, els eixos 

comercials, els grans 
equipaments, els parcs 

urbans i les zones naturals 

Facilitar la intermodalitat 
entre modes de transport 

públic col·lectiu i individual 

Facilitar l'establiment de 
zones de serveis vinculats al 

viari (estacionament, 
mercaderies, residus, etc.) 

Garantir l'accessibilitat 
sense comprometre els usos 
d'estada ni l'increment del 

verd 

2
. H

ab
it

ab
ili

ta
t 

M
ill

o
ra

r 
l'h

ab
it

ab
ili

ta
t 

Garantir uns estàndards 
adequats de confort i punts 

de descans i espera 

Garantir uns estàndards 
adequats de confort i zones 

d'estada 

Garantir uns estàndards 
adequats de confort i zones 

d'estada i esbarjo 

Potenciar al màxim el 
confort i les zones d'estada 

en convivència amb una 
possible mobilitat elevada 

Garantir zones  d'espera i 
descans en convivència amb 

les parades de transport 
públic col·lectiu i individual 

Garantir zones d'estada en 
convivència amb les zones 

de serveis 

Generar noves places on es 
maximitzin els usos d'estada 

i esbarjo 

3
. V

er
d

 i 
b

io
d

iv
er

si
ta

t 

Fo
m

en
ta

r 
el

 v
er

d
 i 

la
 

b
io

d
iv

er
si

ta
t 

Incrementar la presència de 
verd prioritzant les funcions 

de delimitació i protecció 
davant del trànsit 

Incrementar la presència de 
verd prioritzant les funcions 

de confort i qualitat 
ambiental 

Incrementar la presència de 
verd prioritzant les funcions 

de confort i qualitat 
ambiental 

Estructurar el sistema 
d'espais verds i parcs 

prioritzant les funcions de 
connectivitat ecològica, 

confort i qualitat ambiental 

Incrementar la presència de 
verd prioritzant el seu paper 

de referència i de 
delimitació de zones 

Incrementar la presència de 
verd prioritzant el confort i 

la delimitació de zones 

Potenciar al màxim el verd 
prioritzant les funcions de 

confort, qualitat ambiental, 
socials i de millora de la 

biodiversitat 
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2.5. Fitxes i exemples d’aplicació 

Els criteris tècnics es presenten en fixes organitzades segons espai, atribut, element, criteris i paràmetres, 

amb l’estructura que es mostra a la Figura 5: 

FIGURA 5.  ESTRUCTURA DE LES FITXES DE CRITERIS. 

 

Tipologies d’espais: 

• Via bàsica. 

• Via local. 

• Via veïnal. 

• Eix cívic. 

• Node intermodal. 

• Node de serveis. 

• Node veïnal. 

Atributs de l’espai públic: 

• Mobilitat. 

• Habitabilitat. 

• Verd i biodiversitat. 

Elements analitzats per a cadascun dels atributs: 

• Mobilitat 

o Vianants. 

o Bicicletes. 

o Xarxa per a bus (ortogonal, convencional, interurbà, trambus i tramvia). 

o Autocars interurbans directes o semi directes. 

o Autocars discrecionals. 

o Bus de barri. 

o Taxi. 

o Cotxes i motos. 

o Distribució Urbana de Mercaderies (DUM). 

o Vehicles de serveis i emergències. 

• Habitabilitat 

o Usos de descans. Estada i relació (lleure, esport, etc.). 

o Confort acústic. 

o Confort lumínic. 

o Confort tèrmic. 

o Salut i qualitat de l’aire. 

o Percepció de l’espai. 

• Verd i biodiversitat 

o Vegetació. 

o Aigua. 

o Fauna. 

Els criteris responen a què es vol assolir per a cada tipus d’element, atribut i via, mentre que els paràmetres 

aclareixen la manera com s’han d’aplicar aquests criteris. 

A continuació es recullen les fitxes i els exemples d’aplicació dels criteris tècnics per a cada tipus de via i node, 

a partir de diferents solucions de tipus orientatiu que no pretenen oferir una solució concreta de disseny sinó 

orientar i inspirar al dissenyador que hagi de projectar l’espai. 

 



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Amplada útil de pas recomanable de 3,10m (mínim de 1,9 segons el codi d'accessibilitat).
1.2. Línies guia i semàfors per a invidents.

3.1. Afavorir la trajectòria rectilínia sempre que sigui possible.
3.2. Voreres passants en cruïlles amb vies veïnals.
-

4. Preferentment evitar ser itinerari per a camins escolars. 4.1. En cas d'esdevenir part d'un camí escolar, instal·lar senyalització horitzonal i vertical, 
especialment en els creuaments amb altres vies bàsiques.

1. Ser itinerari preferent per a bicicletes. 1.1. Preveure una regulació semafòrica favorable a la circulació en bicicleta.

3.1. Carril-bici prioritàriament fora de la vorera. En el cas excepcional que sigui en vorera, haurà de 
quedar delimitat de forma clara (materials, nivell, vegetació, etc.).
3.2. No interferència amb espais d'espera de les parades del transport públic.

5.1. En espais de cruïlla o altres espais disponibles fora de la vorera.
5.2. Solucions d'estacionament especialment segur en zones amb demanda d'estacionament de 
llarga durada, fora de l'espai públic (en edificis privats, equipaments o soterranis).

6. Oferir informació sobre itineraris principals. 6.1. Senyalització específica per a bicicletes.
1. Ser itinerari preferent dels serveis. 1.1. Preveure una regulació semafòrica favorable a la circulació d'aquests serveis.
2. Garantir una velocitat comercial elevada. 2.1. Carril-bus o plataforma tramvia.
3. Oferir una cobertura territorial elevada. 3.1. Tota la població a <350 metres d'una parada d'aquests serveis.
4. Facilitar el transbordament entre línies i la intermodalitat. 4.1. Parades el més properes possible a node intermodal i estacions de transport ferroviari (metro, 

FGC, Renfe, etc.).
1. Ser itinerari preferent. -
2. Garantir una velocitat comercial elevada. 2.1. Carril bus.
3. Reservar espai per a les parades. 3.1. Parades en ubicacions concretes on hi hagi disponibilitat d'espai.
4. Reservar espai per a les parades d'origen i final. 4.1. Origen i final en ubicacions concretes on hi hagi disponibilitat d'espai.
1. Ser itinerari preferent. -
2. Garantir una velocitat comercial elevada. 2.1. Carril bus.
3. Limitar l'encotxament i descotxament. 3.1. Es espais específics segons el tipus de servei (adaptats, escoles, turisme...).
1. Ser itinerari complementari. 1.1. Carril-bus si ja existeix.
2. Oferir una cobetura territorial de proximitat. 2.1. Tota la població a <250 metres d'una parada de bus de qualsevol tipus.
3. Facilitar el transbordament entre línies i la intermodalitat . 3.1. Quan calgui, en correspondència amb les parades de les línies de transport públic col·lectiu en 

superfície i ferroviari.
1. Ser itinerari preferent. 1.1. Carril bus-taxi.
2. Oferir parades de taxi únicament als nodes o en ubicacions amb disponibilitat d'espai. 2.1. Veure nodes.
3. Encotxament i descotxament als nodes o en ubicacions amb disponibilitat d'espai. 3.1. Veure nodes.

Mobilitat (1/2)VIA BÀSICA

Taxi

1.O
rde

nar
 la m

obi
lita

t

Vianants

Xarxa per a bus (ortogonal, 
convencional , interurbà, 

trambus i tramvia)

5. Garantir una oferta suficient d'estacionament per a bicicletes.

Bicicletes

3. Evitar conflictes segregant les bicicletes respecte als vianants.

1. Garantir el confort i l'accessibilitat en voreres i creuaments.

Bus de barri

Autocars interurbans directes o 
semi directes

Autocars discrecionals

4.1. Amplada recomanable per sentit de 2,0 + 0,3/0,8m de protecció en carrils unidireccionals i 1,2 + 
0,3/0,8m de protecció en bidireccionals (consultar manual de disseny de carrils bici).

2. Garantir la seguretat en creuaments on la velocitat és elevada. 2.1. Creuaments amb passos de vianants semaforitzats.

2. Garantir la seguretat amb segregació obligada respecte als vehicles. 2.1. Carril-bici segregat.

3. Oferir continuïtat d'itineraris de vianants.

4. Oferir capacitat i velocitat elevada per a les bicicletes.

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal
1 Mobilitat X
2 Habitabilitat
3 Verd públic i biodiversitat

CARRERS ESPAIS LLIURES



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1. Ser itinerari preferent per a cotxes i motos. 1.1. Sense usuaris restringits.

2.1. Intensitat Mitjana Diària de l'ordre de 16.000 vehicles/dia o 1.600 vehicles/hora punta.
2.2. Regulació semafòrica dirigida a maximitzar la seguretat.
2.3. Generalment 2 o més carrils.
3.1. Recorreguts continus i directes a nivell de ciutat.
3.2. Trajectòries rectilínies.
3.3. Sense elevacions ni obstacles a la calçada.
4.1. Velocitat màx. 30-50km/h, exceptuant Rondes.
4.2. Espais segregats per a vehicles, autobús, vianants i bicicletes.
4.3. Tots els encreuaments de vehicles han de ser semaforitzats.

5. Prioritàriament no permetre estacionament. -
1. Ser itinerari preferent. -

2.1. Permesa en àrees DUM associades a laterals de serveis.
2.2. Permesa en carrils multiús amb finestres horàries.

3. Permetre la càrrega i descàrrega en horari nocturn. 3.1. Permesa amb autorització específica.
4. Facilitar l'accés a les microplataformes (espais reservats per a la transferència de càrrega a vehicles 
de menor tonatge). 4.1. L'accés i la sortida de la microplataforma es farà preferentment en la via bàsica.

1.1. Absència de restriccions per a aquests vehicles.
1.2. Ubicar totes les tipologies de contenidors de recollida d'escombraries (selectiva i rebuig), 
garantint una cobertura adequada.

VIA BÀSICA Mobilitat (2/2)

2. Oferir la màxima capacitat per a la circulació de vehicles.

Vehicles de serveis i 
emergències 1. Garantir la circulació i el servei per aquestes vies.

1.O
rde

nar
 la m
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t

Distribució urbana de 
mercaderies (DUM)

4. Garantir la seguretat amb segregació obligada.

2. No permetre la càrrega i descàrrega en horari diürn excepte en hores específiques, carrils multiús 
o en hores vall.

Cotxes i motos
3. Oferir una continuïtat d'itineraris elevada.

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal1 Mobilitat X2 Habitabilitat3 Verd públic i biodiversitat
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Preveure freqüentment elements per a seure, sempre que sigui possible.
1.2. Oferir freqüentment fonts d'aigua, sempre que sigui possible.
1.3. Parades d'autobús confortables amb bancs i protecció climatològica.
-
2.2. Permetre terrasses en vorera sempre que garanteixin l'amplada útil de pas per a vianants.
2.3. Protecció màxima de zones d'estada existents amb elements de tipus vegetació o elements físics.
-
3.2. Protecció física del trànsit amb vegetació i elements físics, en cas d'existir-ne.
3.3. Barreres físiques que ofereixin una seguretat addicional a les zones de joc infantil (consultar el 
plec d'àrees de joc).
3.4. Incorporar a la senyalització de vianants la informació sobre zones d'esbarjo properes.
1.1. Valors d'immissió màxims diürn i vespre (7h a 21h, i 21h a 23h) = 65 dB.
En zones industrials 70 dB.
1.2. Valor d'immissió màxim noctun (23h a 7h) = 55 dB.
En zones industrials 60 dB.
1.3. Paviments sonoreductors obligatoris.

2. Sensibilitzar els usuaris de vehicles sorollosos. 2.1. Utilització d'elements tecnològics com radars pedagògics, mesuradors de soroll en temps real, 
etc.
1.1. Doble fanal (vorera - carril bici i calçada).
1.2. Lluminositat entorn als 30 lux.
1.3. Llum freda.
2.1. Lluminositat entorn als 20 lux.
2.2. Llum càlida. Consultar el Pla Director d'Il·luminació de Barcelona.

1. Oferir ombra prioritàriament en zones de circulació de vianants i bicicletes durant l'estiu. 1.1. 60% de la superfície del carrer o coberta ombrejada durant el període estival.
2. Afavorir l'assoleiament de les zones de circulació de vianants i bicicletes durant l'hivern. 2.1. Predominància d'espècies arbòries de fulla caduca.
3. Reduir significativament l'efecte illa de calor. 3.1. Ús de materials de paviment amb un índex de reflectància solar (IRS) mínim de 25.

1.1. Sistemes passius com vegetació i materials absorbents de contaminants per a paviments i 
façanes.
1.2. Compliment dels llindars que marca la Organització Mundial de la Salut.
1.3. Protecció addicional per als receptors més sensibles (hospitals, escoles, etc.).

2. Sensibilitzar els usuaris dels vehicles contaminants sobre els efectes de l'ús dels vehicles. 2.1. Utilització d'elements tecnològics com panells informatius sobre els nivells de contaminants.
Percepció de l'espai 1. Tractament diferenciat de l'acabat superficial del carrer. 1.1. Diferenciar materials i nivell dels àmbits de circulació  de vehicles respecte al de vianants.

VIA BÀSICA Habitabilitat
2.M

illo
rar 

l'ha
bita

bili
tat

Salut i qualitat de l'aire

Confort lumínic

1. Complir els nivells d'inmissió màxims de contaminants a l'interior dels habitatges.

Confort 
tèrmic

Usos d'espera i descans (lligats 
al transport públic i als 

recorreguts), d'estada (lligats 
als àmbits de confort) i espais 

de relació (lligats al joc, l'esport, 
l'activitat cultural o l'intercanvi)

1. Garantir punts per al descans i l'espera de les persones.

Confort acústic

2. No prioritzar la localització de zones d'estada, o protegir-les en cas d'existir.

3. No prioritzar la localització de zones de relació o protegir-les en cas d'existir.

1. Admetre una percepció mitjana del soroll (sensibilitat acústica de nivell B), excepte en zones 
industrials on pot ser alta.

2. Oferir un nivell de confort adequat en vorera.

1. Oferir un nivell màxim de seguretat en calçada i carril bici.

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal1 Mobilitat
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1. Protegir les persones respecte la contaminació atmosfèrica. 1.1. Vegetació arbustiva i espècies que absorbeixin òxids de nitrògen i partícucles en suspensió.

2.1. Espècies amb alta capacitat de fixació de carboni.
2.2. Arbres de gran port que maximitzin la fixació.
2.3. Paviments verds adequats al clima mediterrani, on sigui possible.

3. Reduir la velocitat dels conductors dels vehicles. 3.1. Alineació rectilínia amb estretaments visuals mitjançant l'apropament dels arbres al centre de la 
via en certs punts.
4.1. Espècies de gran port.
4.2. Escocells de gran format o correguts.
4.3. Mínim 10% d'espai en superfície dedicat a la vegetació.
5.1. Mitjançant vegetació arbustiva i arbòria.
5.2. Preveure punts d'interrupció de verd per garantir accessibilitat a guals.
5.3. Preveure àmbits d'andana per a descotxament.
6.1. Estrats verticals amb espècies herbàcies, arbustives i arbòries. Mínim 1-3 espècies diferents.
6.2. Escolles correguts i/o de gran format.
6.3. Seleccionar les espècies en funció de criteris com la necessitat de poda, al·lèrgies, atracció de 
fauna, etc.
1.1. Mínim 10% de superfície total del vial permeable.
1.2. Escocells de gran format o correguts.

- -
1.1. Connectors per creuar vies bàsiques properes a parcs naturals allà on puguin esdevenir corredors 
verds.
-
2.1. Plantar en els escossells.
-

VIA BÀSICA Verd i biodiversitat
3.Fo
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2. Optimitzar el consum d'aigua destinat a la vegetació. 2.1. Sistemes de reg intel·ligents, ajustats a les necessitats hídriques de cada vegetació.

Fauna
2. Potenciar la fauna en escossells i arbres.

Aigua

1. Evitar l'efecte barrera per a la fauna en zones connectades amb corredors verds.

1. Permetre un nivell d'infiltració cap al freàtic suficient.

Vegetació 4. Oferir qualitat visual a tots els usuaris i residents.

2. Mitigar l'efecte hivernacle (absorbir diòxid de carboni).

6. Incrementar la biodiversitat vegetal.

5. Protegir els vianants i ciclistes del trànsit.

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal1. Mobilitat
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VIA BÀSICA SECCIÓ 20M EXEMPLES D'APLICACIÓ

1

7. Fitxes dels elements d’ordenació
Exs: 
• C/Entença
• C/Mallorca
• C/Sepúlveda



VIA BÀSICA SECCIÓ 40M EXEMPLES D'APLICACIÓ
Ex: Av. Paral·lel



VIA BÀSICA SECCIÓ 40M EXEMPLES D'APLICACIÓ

Ex: Av. Paral·lel



1.1. Amplada útil de pas recomanable de 3,10m (mínim de 1,9 segons el codi d'accessibilitat).
1.2. Línies guia. En cas d'existència de semàfors, aquests hauran de ser adaptats per a invidents.
2.1. Creuaments de vianants sense semàfor per a calçades d'1 carril de vehicles motoritzats.
2.2. Passos de vianants semaforitzats per a calçades de 2 o més carrils o amb carril bus.
3.1. Afavorir la trajectòria rectilínia sempre que sigui possible.
3.2. Voreres passants en cruïlles amb vies veïnals.
-

4. Acollir itineraris per a camins escolars. 4.1. Senyalització horitzonal i vertical, especialment en els creuaments amb vies bàsiques.
1. Ser itinerari preferent per a bicicletes. 1.1. Preveure una regulació semafòrica favorable a la circulació en bicicleta.

2.1. Sentit de circulació dels vehicles: possible convivència o carril segregat.
2.2. Sentit contrari a la circulació dels vehicles: carril segregat.
3.1. Circulació prioritàriament fora de la vorera ja sigui en calçada zona 30 o en carril-bici fora de la 
vorera. En el cas excepcional que sigui en vorera, haurà de quedar delimitat de forma clara.
3.2. No interferència amb espais d'espera de les parades del transport públic.

5.1. Preferentment en calçada.
5.2. Solucions d'estacionament especialment segur en zones amb demanda d'estacionament de 
llarga durada, fora de l'espai públic (en edificis privats, equipaments o soterranis).

6. Oferir informació sobre itineraris principals.                                                                                                                                                                                                            
1. Ser itinerari complementari dels serveis. 1.1. Preveure una regulació semafòrica favorable a la circulació d'aquests serveis.
2. Garantir una velocitat comercial elevada. 2.1. Carril-bus en cas d'existència d'aquests serveis en la via.
3. Oferir una cobertura territorial elevada. 3.1. Tota la població a <350 metres d'una parada d'aquests serveis.
4. Facilitar el transbordament entre línies i la intermodalitat. 4.1. Parades el més properes possible a via bàsica, nodes intermodals i parades de transport 

ferroviari (metro, FGC, Renfe, etc.).
1. Ser itinerari complementari. -
2. Garantir una velocitat comercial elevada. 2.1. Carril-bus en cas d'existència d'aquests serveis en la via.
3. Preferentment, no permetre parades. -
4. Preferentment no permetre parades d'origen-final. -
1. Ser itinerari complementari. -
2. Garantir una velocitat comercial elevada. 2.1. Carril-bus en cas d'existència d'aquests serveis en la via.
3. Limitar l'encotxament i descotxament. 3.1. Es espais específics segons el tipus de servei (adaptats, escoles, turisme...).
1. Ser itinerari preferent del servei. 1.1. Convivència en zona 30 o carril-bus si ja existeix.
2. Oferir una cobetura territorial de proximitat. 2.1. Tota la població a <250 metres d'una parada de bus de qualsevol tipus.
3. Oferir parades pròpies per a incrementar la cobertura. 3.1. Preferentment ubicades en la proximitat als nodes intermodals o de serveis.
1. Ser itinerari complementari per al servei. 1.1. Carril bus-taxi o convivència en zona 30.
2. Oferir parades de taxi preferentment als nodes. 2.1. Veure nodes.
3. Encotxament i descotxament als nodes o en ubicacions amb disponibilitat d'espai. 3.1. Veure nodes.

VIA LOCAL Mobilitat (1/2)

4.1. Amplada recomanable per sentit de 2,0 + 0,3/0,8m de protecció en carrils unidireccionals i 1,2 + 
0,3/0,8m de protecció en bidireccionals (consultar manual de disseny de carrils bici).

3. Evitar conflictes segregant les bicicletes respecte als vianants.

Bicicletes

2. Garantir la seguretat en convivència amb vehicles a velocitat moderada.

3. Oferir una continuïtat elevada d'itineraris de vianants.

5. Garantir una oferta elevada d'estacionament per a bicicletes.

4. Oferir capacitat i velocitat moderada per a les bicicletes.

1.O
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Autocars interurbans directes o 
semi directes

Taxi

2. Garantir la seguretat en creuaments on la velocitat és moderada.Vianants

1. Garantir el confort i l'accessibilitat en voreres i creuaments.

Autocars discrecionals

Xarxa per a bus (ortogonal, 
convencional , interurbà, 

trambus i tramvia)

Bus de barri
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny

1. Ser itinerari complementari per a cotxes i motos. 1.1. Sense usuaris restringits.

2.1. Intensitat Mitjana Diària màxima de 5.000 vehicles/dia o 500  vehicles/hora punta.
2.2. Regulació semafòrica inexistent o dirigida a evitar el trànsit de pas, excepte quan passi el 
transport públic col·lectiu d'alta capacitat. Possible eliminació o addició de semàfors.
2.3. Generalment menys de 2 carrils, o bé 1 carril + carril bus.
3.1. Recorreguts continus dins la superilla però sense continuïtat entre superilles.
3.2. Trajectòries generalment rectilínies, com a mínim per al tranport públic.
3.3. Sense elevacions a calçada o només per a cotxes.
4.1. Velocitat màx. 30km/h.
4.2. Calçada zona 30 compartida entre vehicles i bicicletes.
4.3. Encreuaments amb STOP o semaforització per a prioritzar el transport públic.

5. Permetre prioritàriament l'oferta d'estacionament de la superilla. 5.1. Estacionament de cotxes tipus Àrea Blava o Verda, places per a Persones amb Mobilitat Reduïda 
(PMR) i motocicletes en calçada.

1. Ser itinerari preferent. -

3. Permetre la càrrega i descàrrega en horari nocturn. 3.1. Permesa amb autorització específica.
4. Permetre el repartiment última milla amb tricicles des de la microplataforma (espais reservats per 
a la transferència de càrrega a vehicles de menor tonatge) més propera. 4.1. L'accés i la sortida de la microplataforma es farà preferentment en la via bàsica.

1.1. Absència de restriccions per a aquests vehicles.
1.2. Ubicar totes les tipologies de contenidors de recollida d'escombraries (selectiva i rebuig), 
garantint una cobertura adequada.

Mobilitat (2/2)

Distribució urbana de 
mercaderies (DUM)

2. Permetre la càrrega i descàrrega en horari diürn. 2.1. Senyalització d'Àrea DUM amb capacitat suficient en funció de l'oferta comercial.

Vehicles de serveis i 
emergències 1. Garantir la circulació i el servei per aquestes vies.

1.O
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t
VIA LOCAL

4. Garantir la seguretat amb velocitat moderada i possibilitat de segregació.

Cotxes i motos
2. Oferir una capacitat mitjana per a la circulació de vehicles.

3. Oferir una continuïtat d'itineraris mitjana.
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Preveure freqüentment elements per a seure, sempre que sigui possible.
1.2. Oferir freqüentment fonts d'aigua, sempre que sigui possible.
1.3. Parades d'autobús confortables amb bancs i protecció climatològica.
2.1. Generar zones d'estada, guanyant  espai a la calçada si s'escau.
2.2. Reduir les terrasses o relocalitzar-les a la calçada en alguns trams per millorar l'amplada útil de 
pas en la vorera.
2.3. Protecció visual del trànsit i els  serveis amb vegetació.
-
3.2. Protecció física del trànsit amb vegetació i elements físics, en cas d'existir-ne.
3.3. Barreres físiques que ofereixin una seguretat addicional a les zones de joc infantil.
3.4. Incorporar a la senyalització de vianants la informació sobre zones d'esbarjo properes.
1.1. Valors d'immissió màxims diürn i vespre (7h a 21h, i 21h a 23h) = 60-65 dB
En zones industrials 70 dB.
1.2. Valor d'immissió màxim noctun (23h a 7h) = 50-55 dB.
En zones industrials 60 dB.
1.3. Paviments sonoreductors preferents.

2. Sensibilitzar els usuaris de vehicles sorollosos. 2.1. Utilització d'elements tecnològics com radars pedagògics, mesuradors de soroll en temps real, 
etc.
1.1. Possible doble fanal o fanal únic per a vorera, carril bici i calçada, en funció de l'amplada del 
carrer.
1.2. Lluminositat  entorn als 20 lux.
1.3. Llum freda.
2.1. Lluminositat entorn als 10 lux.
2.2. Llum càlida. Consultar el Pla Director d'Il·luminació de Barcelona.

1. Oferir ombra prioritàriament en zones de circulació de vianants i bicicletes durant l'estiu. 1.1. 80% del carrer o coberta ombrejada durant el període estival.
2. Afavorir l'assoleiament de les zones de circulació de vianants i bicicletes durant l'hivern. 2.1. Predominància d'espècies arbòries de fulla caduca.
3. Reduir notablement l'efecte illa de calor. 3.1. Ús de materials de paviment amb un índex de reflectància solar (IRS) mínim de 30.

1.1. Sistemes passius com vegetació i materials absorbents de contaminants per a paviments i 
façanes.
1.2. Compliment dels llindars que marca la Organització Mundial de la Salut.
1.3. Protecció addicional per als receptors més sensibles (hospitals, escoles, etc.).

- -
Percepció de l'espai 1. Tractament diferenciat de l'acabat superficial del carrer. 1.1. Diferenciar els materials i el nivell dels àmbits de circulació de vehicles respecte als de vianants i 

les zones d'estada.

VIA LOCAL Habitabilitat
2.M
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l'ha
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Usos d'espera i descans (lligats 
al transport públic i als 

recorreguts), d'estada (lligats 
als àmbits de confort) i espais 

de relació (lligats al joc, l'esport, 
l'activitat cultural o l'intercanvi)

1. Garantir punts per al descans i l'espera.

Confort 
tèrmic

Salut i qualitat de l'aire

Confort acústic

1. Complir els nivells de concentració de contaminants mitjans anuals en la zona.

2. Oferir un nivell de confort adequat en vorera.
Confort lumínic

1. Oferir un nivell de seguretat  elevat en calçada i carril-bici.

1. Admetre una percepció mitjana o baixa del soroll (sensibiltat acústica de nivell B o A), excepte en 
zones industrials on pot ser alta.

3. No prioritzar la localització de zones de relació, i protegir-les en cas d'existir.

2. Oferta mitjana d'espais d'estada.

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal1 Mobilitat2 Habitabilitat X3 Verd públic i biodiversitat
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
- -

2.1. Espècies amb alta capacitat de fixació de carboni.
2.2. Densitat elevada d'arbres si no poden ser de gran port.
2.3. Paviments verds adequats al clima mediterrani, on sigui possible.

3. Reduir la velocitat dels conductors dels vehicles. 3.1. Alineació rectilínia amb estretaments visuals mitjançant l'apropament dels arbres al centre de la 
via en certs punts.
4.1. Espècies de port gran o mitjà, depenent de l'amplada del carrer.
4.2. Escocells de gran format o correguts i parterres.
4.3. Mínim 20% d'espai en superfície dedicat a la vegetació.
5.1. Vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria amb estratificació vertical.
5.2. Preveure punts d'interrupció de verd per garantir accessibilitat a guals i serveis.
5.3. Preveure andanes de descotxament, si hi ha transport públic o zones d'estacionament.

6.2. Seleccionar les espècies en funció de criteris com la necessitat de poda, al·lèrgies, atracció de 
fauna, etc.
1.1. Mínim 20% de superfície total del vial permeable.
1.2. Paviments permeables en la zona d'estacionament.
1.3. Escocells de gran format o correguts i parterres.

- -

2.1. Plantar en els escossells.
-

-
2. Potenciar la fauna en escossells i arbres.

5. Augmentar el confort dels usuaris de la via i residents.

VIA LOCAL

2. Optimitzar el consum d'aigua destinat a la vegetació. 2.1. Sistemes de reg intel·ligents, ajustats a les necessitats hídriques de cada vegetació.
Aigua

1. Assolir un nivell d'infiltració cap al freàtic elevat.

6. Incrementar la biodiversitat vegetal.

Verd i biodiversitat

6.1. Estrats verticals amb espècies herbàcies, arbustives i arbòries. Mínim 1-3 espècies diferents.

4. Oferir qualitat visual a tots els usuaris i residents.
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t Vegetació

2. Mitigar l'efecte hivernacle (absorbir diòxid de carboni).

Fauna
-

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal1 Mobilitat2 Habitabilitat3 Verd públic i biodiversitat X

CARRERS ESPAIS LLIURES



VIA LOCAL AMB BUS (I), SECCIÓ 20M EXEMPLES D'APLICACIÓ

Exs:
C/ Villarroel
C/ Floridablanca



VIA LOCAL AMB BUS (II), SECCIÓ 20M EXEMPLES D'APLICACIÓ

Exs:
C/ Villarroel
C/ Floridablanca



VIA LOCAL SENSE BUS, SECCIÓ 16M EXEMPLES D'APLICACIÓ

Ex: carrer Eduard Toda



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Màxima amplada útil de pas possible.
1.2. Línies guia i línies per identificar els espais de circulació i creuament.
2.1. Creuaments de vianants permesos lliurement quan hi ha plataforma única.
2.2. Passos de vianants senyalitzats i elevats en vies sense plataforma única.
3.1. Afavorir la trajectòria rectilínia sempre que sigui possible.
3.2. Preferentment plataforma única en cruïlles entre vies veïnals.
-

4. Acollir itineraris per a camins escolars. 4.1. Senyalització horitzonal i vertical, especialment en els creuaments amb vies bàsiques.
1. Ser itinerari complemenari per a bicicletes. -

3.1. Convivència en l'espai, on la prioritat màxima és per als vianants.
3.2. Si cal, senyalitzar els recorreguts en alguns trams o cruïlles però sense segregació.

5.1. En calçada, en vorera o en plataforma única.
5.2. Solucions d'estacionament especialment segur en zones amb demanda d'estacionament de 
llarga durada, fora de l'espai públic (en edificis privats, equipaments o soterranis).

- -

1. Limitar el pas per aquestes vies. 1.1. Segons tipus de servei (adaptats, escolars, turístics...).
2. Limitar la velocitat per garantir la seguretat i l'habitabilitat. 2.1. Convivència en zona de prioritat de vianants.
3. Limitar l'encotxament i descotxament. 3.1. Es espais específics segons el tipus de servei (adaptats, escoles, turisme...).
1. Ser itinerari alternatiu del servei en cas necessari. 1.1. Convivència en zona de prioritat de vianants.
2. Oferir una cobetura territorial de proximitat. 2.1. Tota la població a <250 metres d'una parada de bus de qualsevol tipus.
3. Oferir parades alternatives per a incrementar la cobertura en cas necessari. 3.1. Preferentment ubicades en la proximitat als nodes intermodals o de serveis.
1. Ser itinerari complementari, especialment per servir els trajectes en origen i destinació. 1.1. Convivència en zona de prioritat de vianants.
2. No oferir parades de taxi. -
3. Encotxament i descotxament als nodes o en ubicacions amb disponibilitat d'espai. 3.1. Veure nodes.

Mobilitat (1/2)

-

3. Oferir una continuïtat màxima d'itineraris de vianants.

2. Garantir la seguretat en creuaments on la velocitat és baixa.
Vianants

1. Garantir el confort i l'accessibilitat en tota l'amplada del carrer.

Bus de barri

Taxi

VIA VEÏNAL

Autocars interurbans directes o 
semi directes 1. No permetre el pas per aquestes vies. -

1.O
rde

nar
 la m

obi
lita

t

5. Garantir una oferta elevada d'estacionament per a bicicletes.

4. Oferir capacitat i velocitat baixa per a les bicicletes. 4.1. Velocitat màx. 10-20km/h.

3. Evitar conflictes convivint amb vianants a molt baixa velocitat.
Bicicletes

2. Garantir la seguretat en convivència amb vehicles a baixa velocitat. 2.1. Convivència amb la resta de modes de transport en zona de prioritat de vianants amb circulació 
lliure de bicicletes en doble sentit.

Autocars discrecionals

Xarxa per a bus (ortogonal, 
convencional , interurbà, 

trambus i tramvia)
1. No permetre el pas per aquestes vies.

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal1 Mobilitat X
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1. Ser itinerari residual per a cotxes i motos, amb possibles restriccions per a no residents. 1.1. Amb possibilitat d'algunes restriccions horàries a certs usuaris (càrrega i descàrrega, etc.).

2.1. Intensitat Mitjana Diària màxima de 1.000 vehicles/dia o 100 vehicles/hora punta.
2.2. Regulació semafòrica inexistent o dirigida a pacificar.
2.3. Generalment 1 carril o espai compartit.
3.1. Recorreguts discontinus i generalització dels bucles.
3.2. Generalment trajectòries sinuoses.
3.3. Prioritat de vianants en tot el carrer.
4.1. Velocitat màx. 10-20km/h.
4.2. Preferentment espais de prioritat de vianants, no segregats entre vehicles, vianants i bicicletes.
4.3. Encreuaments amb senyal de "cediu el pas" o sense senyalitzar.

5. Oferir zones d'estacionament complementàries, si s'escau.
5.1. Possibilitat d'estacionament de cotxes tipus Àrea Verda, places per a Persones amb Mobilitat 
Reduïda i motocicletes en calçada o bé en grups de places d'estacionament discontinus i no alienats 
si existeix plataforma única .

1. Ser itinerari complementari d'origen-destí. -

3. No permetre la càrrega i descàrrega en horari nocturn. -
4. Permetre el repartiment última milla amb tricicles des de la microplataforma (espais reservats per 
a la transferència de càrrega a vehicles de menor tonatge) més propera.

4.1. Senyalització en zones de convivència on es permeti l'entrada d'aquests vehicles lleugers sense 
restricció diürna.
1.1. Absència de restriccions per a aquests vehicles.
1.2. Ubicar totes les tipologies de contenidors de recollida d'escombraries (selectiva i rebuig), 
garantint una cobertura adequada.

VIA VEÏNAL Mobilitat (2/2)
1.O

rde
nar

 la m
obi

lita
t

2.1. Senyalització de finestres horàries diürnes en zones de convivència.

4. Garantir la seguretat amb baixa velocitat sense segregació.

Cotxes i motos

2. Oferir la capacitat mínima però suficient per a vehicles.

3. Oferir una continuïtat d'itineraris baixa.

Distribució urbana de 
mercaderies (DUM)

2. Permetre la càrrega i descàrrega en horari diürn.

Vehicles de serveis i 
emergències 1. Garantir la circulació i el servei per aquestes vies.

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal1 Mobilitat X
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Generar àmplies zones d'estada utilitzant les zones més adequades en tota la secció del carrer.
1.2. Controlar la superfície de les terrasses per permetre també zones de descans i d'esbarjo.
1.3. Generar racons per a la lectura i la contemplació.
1.4. Generar espais per a la socialització, l'educació a l'aire lliure, events culturals de petit format, etc.
1.5. Integració amb la resta d'usos i la circulació.
3.1. Prioritzar la generació de noves zones de relació en les cruïlles i/o al propi carrer.
3.2. Utilització de vegetació com a recurs per a la ordenació del trànsit veïnal i generar aquests 
espais.
3.3. Localització d'espais de joc, esport i altres activitats fixes o temporals.
3.4. Senyalització específica de l'accés a àrees de relació singulars.
1.1. Valors d'immissió màxims diürn i vespre (7h a 21h, i 21h a 23h) = 55-60 dB.
1.2. Valor d'immissió màxim noctun (23h a 7h) = 45-50 dB.
1.3. Paviments sonoreductors no necessaris per fluxos de trànsit petits i a baixa velocitat.

2. Sensibilitzar tots els usuaris de la via generadors de soroll, incloent els vianants. 2.1. Utilització d'elements tecnològics com radars pedagògics, mesuradors de soroll en temps real, 
etc.
1.1. Fanal únic preferentment amb regulació intel·ligent per reduir la lluminositat quan no hi circulen 
persones.
1.2. Lluminositat entorn als 15 lux.

1. Garantir ombra prioritàriament en zones d'estada i relació/intercanvi durant l'estiu. 1.1. 90% de la superfície pavimentada o coberta ombrejada durant el període estival.
2. Afavorir l'assoleiament de les zones d'estada i esbarjo durant l'hivern. 2.1. Predominància d'espècies arbòries de fulla caduca.
3. Reduir lleugerament l'efecte illa de calor. 3.1. Ús de materials de paviment amb un índex de reflectància solar (IRS) mínim de 35.

1.1. Presència de paviments verds sempre que sigui possible.
1.2. Compliment dels llindars que marca la Organització Mundial de la Salut.
-

- -
Percepció de l'espai 1. Tractament homogeni de l'acabat superficial del carrer. 1.1. No caldrà diferenciar els materials ni nivells dels diferents àmbits d'itineraris de vehicles, 

vianants i àrees de relació.

VIA VEÏNAL Habitabilitat
2.M

illo
rar 

l'ha
bita

bili
tat

Usos d'espera i descans (lligats 
al transport públic i als 

recorreguts), d'estada (lligats 
als àmbits de confort) i espais 

de relació (lligats al joc, l'esport, 
l'activitat cultural o l'intercanvi)

Confort 
tèrmic

Salut i qualitat de l'aire 1. Complir els nivells de concentració de contaminants mitjans anuals en la zona.

1. Oferta elevada d'espais d'estada.

1.3. Llum càlida. Consultar el Pla Director d'Il·luminació de Barcelona.
Confort lumínic 1. Oferir un alt nivell de confort i una sensació de gran calidesa en tot l'espai del carrer.

Confort acústic
1. Protegir especialment del soroll (sensibilitat acústica de nivell A).

2. Oferta elevada de zones de relació.
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
- -

2.1. Espècies amb alta capacitat de fixació de carboni.
2.2. Densitat elevada d'arbres si no poden ser de gran port.
2.3. Paviments verds adequats al clima mediterrani.

3. Contribuir a la pacificació màxima de la circulació. 3.1. Prioritzar una disposició de la vegetació que ajudi a no donar continuïtat al pas de vehicles.
4.1. Espècies de port mitjà.
4.2. Escocells de gran format o correguts i parterres.
4.3. Distància màxima entre plantacions de 8m.
4.4. Mínim 30% d'espai en superfície dedicat a la vegetació.
5.1. Vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria amb estratificació vertical.
5.2. Preveure punts d'interrupció de verd per garantir accessibilitat a guals i serveis.

6.2. Seleccionar les espècies en funció de criteris com la necessitat de poda, al·lèrgies, atracció de 
fauna, etc.
1.1. Mínim 30% de superfície total del vial permeable.
1.2. Paviments permeables en zones d'estacionament.
1.3. Escocells de gran format o correguts i parterres.

- -

2.1. Plantar en els escossells.
-

VIA VEÏNAL Verd i biodiversitat

6. Incrementar la biodiversitat vegetal.
6.1. Estrats verticals amb espècies herbàcies, arbustives i arbòries. Mínim 1-3 espècies diferents.

5. Augmentar el confort dels usuaris de la via i residents.

4. Oferir qualitat visual a tots els usuaris i residents.

3.Fo
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nta
r el

 ver
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ver
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t Vegetació

2. Mitigar l'efecte hivernacle (absorbir diòxid de carboni).

Fauna
- -
2. Potenciar la fauna en escossells i arbres.

2. Optimitzar el consum d'aigua destinat a la vegetació. 2.1. Sistemes de reg dinàmics, ajustats a les necessitats hídriques de cada vegetació.
Aigua

1. Maximitzar el nivell d'infiltració cap al freàtic.
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VIA VEÏNAL SECCIÓ 20M EXEMPLES D'APLICACIÓ

Exs:
C/ Borrell
C/ Consell de Cent



VIA VEÏNAL SECCIÓ 14M EXEMPLES D'APLICACIÓ

Ex: carrer Pau Alcover



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Es recomana una amplada útil de pas mínima de referència de 5m.
1.2. Línies guia i semàfors segons tipologia viària.
2.1. Solució de creuaments segons tipologia viària.
2.2. En cas d'existència de semàfors, temps generós per al creuament.
3.1. Afavorir la trajectòria rectilínia sempre que sigui possible.
-
3.3. Senyalització específica d'itineraris d'interès per a vianants.

4. Acollir itineraris per a camins escolars. 4.1. Senyalització horitzonal i vertical, especialment en els creuaments amb vies bàsiques.
1. Jerarquia segons tipologia viària. -

-
3.2. No interferència amb espais d'espera de les parades del transport públic.

5.1. En vorera o en plataforma única.
5.2. Solucions d'estacionament especialment segur en zones amb demanda d'estacionament de 
llarga durada, fora de l'espai públic (en edificis privats, equipaments o soterranis).

6. Oferir informació sobre itineraris principals. 6.1. Senyalització específica per a bicicletes.

1. Limitar el pas per aquestes vies. 1.1. Segons tipus de servei (adaptats, escolars, turístics...).
2. Limitar la velocitat per garantir la seguretat i l'habitabilitat. -
3. Limitar l'encotxament i descotxament. 3.1. Es espais específics segons el tipus de servei (adaptats, escoles, turisme...).

1. Segons tipologia viària. -
- -
3. Encotxament i descotxament als nodes o en ubicacions amb disponibilitat d'espai. 3.1. Veure nodes.

EIX CÍVIC Mobilitat (1/2)

Autocars discrecionals

Xarxa per a bus (ortogonal, 
convencional , interurbà, 

trambus i tramvia)

1.O
rde

nar
 la m
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lita

t

-

2.1. Segons tipologia viària.

3. Oferir una continuïtat elevada d'itineraris de vianants.

2. Garantir la seguretat i una alta fluïdesa per a vianants.
Vianants

1. Garantir el confort i l'accessibilitat, així com capacitat per absorbir grans fluxos de vianants.

1. Segons tipologia viària. -

1. Segons tipologia viària. -

4. Oferir capacitat i velocitat segons tipologia viària, garantint en tot moment la seguretat dels 
vianants.

3. Evitar conflictes amb segregació o convivència segons tipologia viària.
Bicicletes

2. Garantir la seguretat amb segregació o convivència segons tipologia viària.

Bus de barri

Autocars interurbans directes o 
semi directes

Taxi

5. Garantir una oferta elevada d'estacionament per a bicicletes.

1. Segons tipologia viària. -
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1. Jerarquia segons tipologia viària. -

2.1. Intensitat Mitjana Diària en funció de la tipologia viària.

5. Preferentment no permetre l'estacionament. -

1.1. Absència de restriccions per a aquests vehicles.
-

EIX CÍVIC Mobilitat (2/2)

3. Continuïtat segons tipologia viària.Cotxes i motos

2.2. Preferentment en tots els casos.
2. Limitar la capacitat màxima per a vehicles per conviure amb la resta d'usos i el flux de vianants i 
ciclistes.

1.O
rde

nar
 la m

obi
lita

t

Vehicles de serveis i 
emergències 1. Garantir la circulació i el servei per aquestes vies.

1.1. Senyalització de zones i restriccions horàries segons tipologia viària.

3.1. Segons tipologia viària.

4. Segregació segons tipologia viària. 4.1. Segons tipologia viària.

Distribució urbana de 
mercaderies (DUM)

1. Limitar la càrrega i descàrrega a certes franges horàries per a no afectar els grans fluxos de 
vianants i bicicletes i les zones d'estada.

EIX (+)
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Preveure freqüentment elements per a seure, sempre que sigui possible.
1.2. Oferir freqüentment fonts d'aigua, sempre que sigui possible.
-
2.1. Generar zones d'estada d'acord amb la tipologia viària.
2.2. Controlar la superfície de les terrasses per garantir l'espai de circulació de vianants.
2.3. Integració amb la resta d'usos i la circulació.
3.1. Prioritzar la connectivitat a peu i amb bicicleta.

3.3. Senyalització específica en l'accés a àrees d'estada singulars.
1.1. Valors d'immissió màxims diürn i vespre (7h a 21h, i 21h a 23h) = 65 dB.
1.2. Valor d'immissió màxim noctun (23h a 7h) = 55 dB.
1.3. Paviments sonoreductors preferents i senyalització de zona sensible.

2. Sensibilitzar tots els usuaris de la via generadors de soroll, incloent els vianants. 2.1. Utilització d'elements tecnològics com radars pedagògics, mesuradors de soroll en temps real, 
etc., incloent control de soroll de vianants.

2.1. Lluminositat entorn als 20 lux.
2.2. Llum càlida.  Consultar el Pla Director d'Il·luminació de Barcelona.

1. Garantir ombra prioritàriament en zones  de circulació de vianants i bicicletes i zones d'estada 
durant l'estiu. 1.1. 90% de la secció de carrer amb ombra a l'estiu.
2. Afavorir l'assoleiament de les zones de circulació de vianants i bicicletes, i les zones d'estada, 
durant l'hivern. 2.1. Tot tipus d'espècies arbòries perennes i caduques.
3. Reduir lleugerament l'efecte illa de calor. 3.1. Ús de materials de paviment amb un índex de reflectància solar (IRS) mínim de 40.

1.1. Barreres passives complemetàries per als espais d'estada.
1.2. Compliment dels llindars que marca la Organització Mundial de la Salut.
1.3. Protecció addicional per als receptors més sensibles (hospitals, escoles, etc.).

- -
Percepció de l'espai 1. Tractament segons tipologia de via. 1.1. Caldrà tenir en compte el caràcter identitari de l'eix.

2. Oferta mitjana d'espais d'estada.

2.M
illo

rar 
l'ha

bita
bili

tat

Usos d'espera i descans (lligats 
al transport públic i als 

recorreguts), d'estada (lligats 
als àmbits de confort) i espais 

de relació (lligats al joc, 
l'esport, l'activitat cultural o 

l'intercanvi)

1. Oferta màxima de punts per al descans de les persones.

1.1. Tipus de fanal, nivell de lluminositat i temperatura segons tipologia viària.

Confort 
tèrmic

Salut i qualitat de l'aire 1. Oferir un nivell de protecció addicional a la contaminació atmosfèrica.

2. Oferir un elevat nivell de confort a les zones de vianants.
Confort lumínic

1. Oferir un alt nivell de seguretat adequat a la tipologia viària.

EIX CÍVIC

3.2. Protecció segons tipologia viària.

Confort acústic
1. Admetre una percepció mitjana del soroll (sensibilitat acústica de nivell B).

3. Oferta mitjana d'àrees de relació, garantint grans fluxes de vianants i bicicletes.

Habitabilitat
Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal

1 Mobilitat2 Habitabilitat X3 Verd públic i biodiversitat



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1. Protegir les persones respecte la contaminació atmosfèrica. 1.1. Sistemes passius d'absorció segons tipologia viària.

2.1. Espècies amb alta capacitat de fixació de carboni.
2.2. Densitat i port dels arbres segons tipologia viària.
2.3. Paviments verds adequats al clima mediterrani, sempre que sigui possible.

3. Reduir l'agressivitat dels conductors dels vehicles. 3.1. Segons tipologia viària.
4.1. Espècies de tots els ports.
4.2. Escocells de gran format o correguts i parterres.
4.3. Distància màxima entre plantacions de 8m.
4.4. Mínim 40% d'espai en superfície dedicat a la vegetació.
5.1. Vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria amb estratificació vertical.
5.2. Preveure punts d'interrupció de verd per garantir accessibilitat a guals i serveis.

6.2. Seleccionar les espècies en funció de criteris com la necessitat de poda, al·lèrgies, atracció de 
fauna, etc.
1.1. Mínim 40% de superfície total del vial permeable.

1.3. Escocells de gran format o correguts i parterres.

- -
1.1. Espècies vegetals significatives per a l'alimentació de la fauna.
-
2.1. Senyalització d'itineraris o petits recorreguts pedagògics.
-

2.1. Sistemes de reg dinàmics, ajustats a les necessitats hídriques de cada vegetació.

1.2. Tipus de paviment segons tipologia viària.

2. Optimitzar el consum d'aigua destinat a la vegetació.
Aigua

EIX CÍVIC Verd i biodiversitat

6.1. Estrats verticals amb espècies herbàcies, arbustives i arbòries. Màxim d'espècies diferents.

5. Augmentar el confort dels usuaris de la via i residents.

4. Oferir qualitat visual a tots els usuaris i residents.
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t Vegetació

2. Mitigar l'efecte hivernacle (absorbir diòxid de carboni).

1. Atraure la fauna en zones connectades amb corredors verds.
2. Sensibilitzar sobre els cicles naturals i la gestió sostenible dels recursos.

Fauna

1. Maximitzar el nivell d'infiltració cap al freàtic.

6. Maximitzar la biodiversitat vegetal.
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EIX CÍVIC SECCIÓ 20M EXEMPLES D'APLICACIÓ

Ex: carrer Londres 



EIX CÍVIC SECCIÓ 50M EXEMPLES D'APLICACIÓ
Ex: Passeig Sant Joan 



EIX CÍVIC SECCIÓ 50M EXEMPLES D'APLICACIÓ
Ex: Passeig Sant Joan 



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Amplada útil de pas recomanable de 3,10m (mínim de 1,9 segons el codi d'accessibilitat).
1.2. Línies guia i línies per identificar els espais de circulació i creuament.

3.1. Afavorir els serveis viaris per davant de la trajectòria rectilínia en cruïlles amb vies bàsiques.
-
-

4. Senyalitzar el pas dels camins escolars. 4.1. Senyalització horitzonal i vertical obligatòries.
- -

2.1. Carril-bici protegit.
2.2. Trajectòries amb la màxima continuïtat i seguretat (fitxes H-3a a H-3f del manual de disseny de 
carrils bici).
3.1. Carril-bici prioritàriament fora de la vorera. En el cas excepcional que sigui en vorera, haurà de 
quedar delimitat de forma clara.
3.2. No interferència amb espais d'espera de les parades del transport públic.
4.1. Semaforització específica per a ciclistes.
4.2. Zona avançada per a ciclistes per permetre el gir a la dreta amb semàfor en fase de vermell, quan 
sigui necessari.

- -
1. Ser itinerari preferent. 1.1. Preveure una regulació semafòrica favorable a la circulació d'aquests serveis.
2. Garantir una velocitat comercial elevada. 2.1. Carril-bus o plataforma tramvia.
3. Situar les parades en ubicacions que afavoreixein la intermodalitat. 3.1. Parades el més properes possible a estacions de transport ferroviari (metro, FGC, Renfe, etc.).
4. Facilitar el transbordament entre línies i la intermodalitat. 4.1. Senyalitzar els itineraris per realitzar els transbordaments entre els diferents modes que 

convergeixen al node.
1. Ser itinerari preferent. -
2. Garantir una velocitat comercial elevada. 2.1. Carril bus.
3. Pemetre les parades. 3.1. Parades en ubicacions concretes on hi hagi disponibilitat d'espai.
4. Permetre les parades d'origen i final. 4.1. Origen i final en ubicacions concretes on hi hagi disponibilitat d'espai.
1. Ser itinerari preferent. -
2. Garantir una velocitat comercial elevada. 2.1. Carril bus.
3. Limitar l'encotxament i descotxament. 3.1. Es espais específics segons el tipus de servei (adaptats, escoles, turisme...).
1. Ser itinerari complementari. 1.1. Carril bus.
2. Situar les parades en ubicacions que afavoreixein la intermodalitat. 2.1. Parades el més properes possible a altres parades de transport públic col·lectiu i estacions de 

transport ferroviari (metro, FGC, Renfe, etc.).
- -
- -
2. Parades de taxi situades en els nodes o a la calçada, en funció de la disponibilitat d'espai. 2.1. Amb accés des de i sortida cap a una via bàsica.
3. Encotxament i descotxament en els nodes o a la calçada, en funció de la disponibilitat d'espai. -

Bus de barri

Bicicletes

NODE INTERMODAL

2.1. Creuaments amb passos de vianants semaforitzats.

3. Oferir una continuïtat mitjana d'itineraris de vianants.

2. Garantir la seguretat en creuaments on la velocitat és elevada.

5.1. Estacionament o estacions Bicing en calçada.

4. Oferir capacitat i velocitat elevada per a les bicicletes.

2. Garantir la seguretat amb segregació obligada respecte als vehicles i zones d'espera i descans.

3. Evitar conflictes segregant les bicicletes respecte als vianants.

5. Garantir una oferta suficient d'estacionament per a bicicletes.

Vianants

1. Garantir el confort i l'accessibilitat en voreres, plataformes i creuaments.

Mobilitat (1/2)
1.O

rde
nar

 la m
obi

lita
t

Autocars interurbans directes o 
semi directes

Taxi

Autocars discrecionals

Xarxa per a bus (ortogonal, 
convencional , interurbà, 

trambus i tramvia)

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal1 Mobilitat X
2 Habitabilitat3 Verd públic i biodiversitat

ESPAIS LLIURESCARRERS



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
- -

2.1. Intensitat Mitjana Diària (IMD) màxima de l'ordre de a 32.000 vehicles/dia o 3.200 vehicles/hora 
punta.
2.2. Coordinació semafòrica per a prioritzar el pas del transport púlic d'alta capacitat.

3.1. Es permeten tots els creuaments de vehicles.
3.2. Trajectòries rectilínies en cruïlla.
3.3. Elevació de la calçada en confluència amb vies veïnals.
4.1. Velocitat màx. 30-50km/h.
4.2. Espais segregats per a vehicles, autobús, vianants i bicicletes.
4.3. Tots els encreuaments de vehicles han de ser semaforitzats.

5. Oferir zones d'estacionament complementàries, si s'escau. 5.1. Permetre motosharing o estacionament de motos en calçada després de prioritzar els usos 
intermodals.

- -

3. Permetre la càrrega i descàrrega en horari nocturn. 3.1. Permesa amb autorització específica.
4. Preferentment sense microplataformes (espais reservats per a la transferència de càrrega a 
vehicles de menor tonatge). -

1.1. Absència de restriccions per a aquests vehicles.
1.2. Ubicar totes les tipologies de contenidors de recollida d'escombraries (selectiva i rebuig), 
garantint una cobertura adequada.

Vehicles de serveis i 
emergències

3. Oferir una continuïtat d'itineraris elevada.

2. Permetre el pas de vehicles amb la capacitat aportada per les vies de la cruïlla.

2.1. Senyalització d'Àrea DUM complementària.Distribució urbana de 
mercaderies (DUM)

Cotxes i motos
2.3. Segons tipologies viàries que intersecten.

NODE INTERMODAL Mobilitat (2/2)

1. Garantir la circulació i el servei per aquestes vies.

2. Limitar la càrrega i descàrrega per no afectar els usos intermodals.

4. Garantir la seguretat amb segregació obligada.

1.O
rde

nar
 la m

obi
lita

t

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal
1 Mobilitat X2 Habitabilitat
3 Verd públic i biodiversitat

ESPAIS LLIURESCARRERS



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Preveure freqüentment elements per a seure, sempre que sigui possible.
1.2. Generar espais d'espera a prop de les parades de taxi.
1.3. Veure parades en via bàsica.
-
2.2. Limitar la superfície de les terrasses per garantir l'espai de circulació de vianants i els espais 
d'estada.
2.3. Protecció màxima de zones d'estada existents amb elements de tipus vegetació o elements físics.
-
3.2. Protecció física del trànsit amb vegetació i elements físics en cas d'existir-ne.
3.3. Barreres físiques que ofereixin una seguretat addicional a les zones de joc infantil.
3.4. Incorporar a la senyalització de vianants la informació sobre zones d'esbarjo properes.
1.1. Valors d'immissió màxims diürn i vespre (7h a 21h, i 21h a 23h) = 65 dB.
En zones industrials 70 dB.
1.2. Valor d'immissió màxim noctun (23h a 7h) = 55 dB.
En zones industrials 60 dB.
1.3. Paviments sonoreductors obligatoris.

2. Sensibilitzar els usuaris de vehicles sorollosos. 2.1. Utilització d'elements tecnològics com radars pedagògics, mesuradors de soroll en temps real, 
etc.
1.1. Doble fanal (vorera - carril bici i calçada).
1.2. Lluminositat entorn als 35 lux.
1.3. Llum freda.
2.1. Lluminositat entorn als 20 lux.
2.2. Llum càlida. Consultar el Pla Director d'Il·luminació de Barcelona.

1. Oferir ombra prioritàriament en zones d'estada durant l'estiu. -
2. Afavorir l'assoleiament de les zones d'estada durant l'hivern. 2.1. Predominància d'espècies arbòries de fulla caduca.
3. Reduir significativament l'efecte illa de calor. 3.1. Ús de materials de paviment amb un índex de reflectància solar (IRS) mínim de 25.

1.1. Sistemes passius com vegetació i materials absorbents de contaminants per a paviments i 
façanes.
1.2. Compliment dels llindars que marca la Organització Mundial de la Salut.
1.3. Protecció addicional per als receptors més sensibles (hospitals, escoles, etc.).

2. Sensibilitzar els usuaris dels vehicles contaminants sobre els efectes de l'ús dels vehicles. 2.1. Utilització d'elements tecnològics com panells informatius sobre els nivells de contaminants.
Percepció de l'espai 1. Manteniment de l'estructura actual de la cruïlla. 1.1. Caldrà diferenciar clarament els materials i el nivell dels àmbits de pas de vehicles, recorreguts 

de vianants i zones d'estada.

1. Complir els nivells d'inmissió màxims de contaminants a l'interior dels habitatges.

2.M
illo

rar 
l'ha

bita
bili

tat

Usos d'espera i descans (lligats 
al transport públic i als 

recorreguts), d'estada (lligats 
als àmbits de confort) i espais 

de relació (lligats al joc, l'esport, 
l'activitat cultural o l'intercanvi)

1. Integrar punts per al descans i espera a les parades del transport públic.

1. Oferir un nivell màxim de  seguretat en calçada i carril bici.

2. Oferir un nivell de confort adequat en vorera.
Confort lumínic

Confort acústic
1. Admetre una percepció mitjana del soroll (sensibilitat acústica de nivell B), excepte en zones 
industrials on pot ser alta.

3. No prioritzar la localització de zones de relació/intercanvi, i protegir-les en cas d'existir.

Confort 
tèrmic

Salut i qualitat de l'aire

2. Oferta baixa  d'espais d'estada.

NODE INTERMODAL Habitabilitat
EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal1 Mobilitat

2 Habitabilitat X3 Verd públic i biodiversitat
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1. Protegir les persones respecte la contaminació atmosfèrica. 1.1. Vegetació arbustiva i espècies que absorbeixin òxids de nitrògen i partícules en suspensió.

2.1. Espècies amb alta capacitat de fixació de carboni.
2.2. Densitat elevada d'arbres si no poden ser de gran port.
2.3. Paviments verds adequats al clima mediterrani, sempre que sigui possible.

3. Reduir la velocitat dels conductors dels vehicles. 3.1. Alineació rectilinia seguint el xamfrà.
4.1. Espècies de port gran o mitjà.
4.2. Escocells de gran format o correguts i parterres.
4.3. Mínim 20% de la superfície de les voreres del node dedicada a la vegetació.
5.1. Vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria amb estratificació vertical.
5.2. Preveure punts d'interrupció de verd per garantir accessibilitat a guals, encotxaments i càrrega i 
descàrrega.

6.2. Seleccionar les espècies en funció de criteris com la necessitat de poda, al·lèrgies, atracció de 
fauna, etc.
1.1. Mínim 20% de superfície total del vial permeable.
1.2. Tipus de paviment en zona de circulació segons tipologia viària.
1.3. Paviments permeables en zones d'estacionament compatibles (estacions Bicing, parades de taxi, 
etc.).
1.4. Escocells de gran format o correguts i parterres.

- -
1.1. Connectors per creuar vies bàsiques properes a parcs naturals allà on puguin esdevenir corredors 
verds .
-
2.1. Plantar en els escossells.
-2. Potenciar la fauna en escossells i arbres.

2. Optimitzar el consum d'aigua destinat a la vegetació.

NODE INTERMODAL Verd i biodiversitat

6.1. Estrats verticals amb espècies herbàcies, arbustives i arbòries. Mínim 1-3 espècies diferents.

5. Augmentar el confort dels usuaris de la via i residents.

4. Oferir qualitat visual a tots els usuaris i residents.

2.1. Sistemes de reg dinàmics, ajustats a les necessitats hídriques de cada vegetació.

1. Assolir un nivell d'infiltració cap al freàtic elevat.3.Fo
me

nta
r el

 ver
d i l

a bi
odi

ver
sita

t

Vegetació

2. Mitigar l'efecte hivernacle (absorbir diòxid de carboni).

6. Incrementar la biodiversitat vegetal.

Fauna

Aigua

1. Evitar l'efecte barrera per a la fauna en zones connectades amb corredors verds.

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal1 Mobilitat
2 Habitabilitat3 Verd públic i biodiversitat X

ESPAIS LLIURESCARRERS
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7. Fitxes dels elements d’ordenació



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Amplada útil de pas recomanable de 3,10m (mínim de 1,9 segons el codi d'accessibilitat).
1.2. Línies guia i línies per identificar els espais de circulació i creuament.

3.1. Afavorir la trajectòria rectilínia sempre que sigui possible.
-
-

4. Senyalitzar el pas dels camins escolars 4.1. Senyalització horitzonal i vertical, especialment en els creuaments amb vies bàsiques.
- -

2.1. Solucions segons tipologies viàries que intersecten.
2.2. Trajectòries amb la màxima continuïtat i seguretat (fitxes H-3a a H-3f del manual de disseny de 
carrils bici).
3.1. Solucions segons tipologies viàries que intersecten.
-
4.1. Semaforització específica per a ciclistes quan existeixi semaforització.
4.2. Zona avançada per a ciclistes per permetre el gir a la dreta amb semàfor en fase de vermell, 
quan sigui necessari.
5.1. Preferentment en calçada o en noves plataformes guanyades a la calçada.
5.2. Solucions d'estacionament especialment segur en zones amb demanda d'estacionament de 
llarga durada, fora de l'espai públic (en edificis privats, equipaments o soterranis).

- -
1. Ser itinerari complementari 1.1. Preveure una regulació semafòrica favorable a la circulació d'aquests serveis.
2. Garantir una velocitat comercial elevada. 2.1. Carril-bus o plataforma tramvia.
3. Situar les parades en ubicacions que afavoreixein la intermodalitat. 3.1. Parades el més properes possible a node intermodal i estacions de transport ferroviari (metro, 

FGC, Renfe, etc.).
4. Facilitar el transbordament entre línies i la intermodalitat. 4.1. Senyalitzar els itineraris per realitzar els transbordaments entre els diferents modes que 

convergeixen al node.
1. Ser itinerari complementari -
2. Garantir una velocitat comercial elevada. 2.1. Carril bus.
3. Preferentment, no permetre parades. -
4. No permetre les parades d'origen i final.
1. Ser itinerari complementari -
2. Garantir una velocitat comercial elevada. 2.1. Carril bus.
3. Limitar l'encotxament i descotxament. 3.1. Es espais específics segons el tipus de servei (adaptats, escoles, turisme...).
1. Ser itinerari preferent. 1.1. Convivència en zona 30 o carril-bus si ja existeix.
2. Situar les parades en ubicacions que afavoreixein la intermodalitat. 2.1. Parades el més properes possible a altres parades de transport públic col·lectiu, nodes 

intermodals i estacions de transport ferroviari (metro, FGC, Renfe, etc.).
- -
- -
2. Parades de taxi situades en els nodes o a la calçada, en funció de la disponibilitat d'espai. 2.1. Amb accés des de i sortida cap a una via bàsica.
3. Encotxament i descotxament en els nodes o a la calçada, en funció de la disponibilitat d'espai. -

1.O
rde

nar
 la m

obi
lita

t

Autocars interurbans directes o 
semi directes

4. Oferir capacitat i velocitat moderada per a les bicicletes.

5. Garantir una oferta elevada d'estacionament per a bicicletes.

Bus de barri

Taxi

NODE DE SERVEIS Mobilitat (1/2)

2.1. Segons tipologies viàries que intersecten.
Vianants

1. Garantir el confort i l'accessibilitat en voreres, plataformes i creuaments.

Autocars discrecionals

Xarxa per a bus (ortogonal, 
convencional , interurbà, 

trambus i tramvia)

2. Garantir la seguretat en convivència amb vehicles a velocitat moderada i zones d'estada.

3. Evitar conflictes segregant les bicicletes respecte als vianants.

3. Oferir una continuïtat elevada d'itineraris de vianants.

Bicicletes

2. Garantir la seguretat en creuaments on la velocitat és moderada.

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal
1 Mobilitat X
2 Habitabilitat
3 Verd públic i biodiversitat

ESPAIS LLIURESCARRERS



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
- -

2.1. Intensitat Mitjana Diària (IMD) màxima de 21.000 vehicles/dia o 2.100 vehicles/hora punta.
2.2. Regulació semafòrica inexistent (si no hi ha bus) o dirigida a evitar el trànsit de pas.

3.1. Es permet el  creuament de tots els vehicles en via bàsica però només el transport públic en via 
local.
3.2. Trajectòries generalment rectilínies, com a mínim per al tranport públic.
3.3. Elevació de la calçada en confluència amb vies veïnals.
4.1. Segons tipologies de vies que intersecten.
-
-

5. Oferir zones d'estacionament complementàries, si s'escau.
5.1. Permetre motorsharing, estacionament de motos, places per a Persones amb Mobilitat Reduïda 
o zona blava en calçada després de prioritzar la resta de serveis a la cruïlla. Control horari per 
esdevenir espais d'estada durant certes hores del dia.

- -

3. Permetre la càrrega i descàrrega en horari nocturn. 3.1. Preferentment en àrea DUM per evitar bloquejar el pas.
4. Ubicar microplataformes (espais reservats per a la transferència de càrrega a vehicles de menor 
tonatge), preferentment en edificis fora de l'espai públic.

4.1. Preferentment edificis amb accés des de i sortida cap a una via bàsica per evitar camions dins la 
superilla.
1.1. Absència de restriccions per a aquests vehicles.
1.2. Ubicar totes les tipologies de contenidors de recollida d'escombraries (selectiva i rebuig), 
garantint una cobertura adequada.

1. Garantir la circulació i el servei per aquestes vies.

1.O
rde

nar
 la m

obi
lita

t

Vehicles de serveis i 
emergències

2.3. Segons tipologies viàries que intersecten.
Cotxes i motos

2. Concentrar prioritàriament l'activitat de càrrega i descàrrega de la superilla. 2.1.  Senyalització d'Àrea DUM amb capacitat suficient en funció de l'oferta comercial.

4. Garantir la seguretat amb velocitat moderada i possibilitat de segregació.

Distribució urbana de 
mercaderies (DUM)

3. Oferir una continuïtat d'itineraris mitjana.

2. Permetre el pas de vehicles amb la capacitat aportada per les vies de la cruïlla.

NODE DE SERVEIS Mobilitat (2/2)
EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal

1 Mobilitat X
2 Habitabilitat
3 Verd públic i biodiversitat

ESPAIS LLIURESCARRERS



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Generar espais d'estada allunyades de la càrrega i descàrrega.

1.2. Tractar les zones d'estacionament amb restricció horària amb un caràcter d'urbanització que 
faciliti la seva polivalència per als usos d'estada.
1.3. Generar zones d'estada, guanyant  espai a la calçada sempre que sigui possible.
1.4. Controlar la superfície de les terrasses.
1.5. Integració amb la resta d'usos.
-
3.2. Protecció física del trànsit amb vegetació i elements físics en cas d'existir-ne.
3.3. Barreres físiques que ofereixin una seguretat addicional a les zones de joc infantil.
3.4. Incorporar a la senyalització de vianants la informació sobre zones de relació properes.
1.1. Valors d'immissió màxims diürn i vespre (7h a 21h, i 21h a 23h) = 60-65 dB.
En zones industrials 70 dB.
1.2. Valor d'immissió màxim noctun (23h a 7h) = 50-55 dB.
En zones industrials 60 dB.
1.3. Paviments sonoreductors preferents.

2. Sensibilitzar els usuaris de vehicles sorollosos. 2.1. Utilització d'elements tecnològics com radars pedagògics, mesuradors de soroll en temps real, 
etc.
1.1. Segons les tipologies viàries que intersecten.
-
-
2.1. Segons les tipologies viàries que intersecten.
-

1. Oferir ombra prioritàriament en zones d'estada durant l'estiu. -
2. Afavorir l'assoleiament de les zones d'estada durant l'hivern. 2.1. Tot tipus d'espècies arbòries perennes i caduques.
3. Reduir notablement l'efecte illa de calor. 3.1. Ús de materials de paviment amb un índex de reflectància solar (IRS) mínim de 30.

1.1. Sistemes passius com vegetació i materials absorbents de contaminants per a paviments i 
façanes.
1.2. Compliment dels llindars que marca la Organització Mundial de la Salut.
1.3. Protecció addicional per als receptors més sensibles (hospitals, escoles, etc.).

- -
1.1. A la via bàsica, cal diferenciar el pas de vehicles de la zona dedicada als vianants.
1.2. Ala zona dedicada als vianants, cal distingier els diferents usos del node sense diferència de 
nivell.

Usos d'espera i descans (lligats 
al transport públic i als 

recorreguts), d'estada (lligats 
als àmbits de confort) i espais 

de relació (lligats al joc, 
l'esport, l'activitat cultural o 

l'intercanvi)

2.M
illo

rar 
l'ha

bita
bili

tat

Confort lumínic

NODE DE SERVEIS

1. Oferta mitjana d'espais d'estada.

Percepció de l'espai

2. No prioritzar la loclaització de zones de relació/intercanvi, i protegir-les en cas d'existir.

Confort 
tèrmic

Salut i qualitat de l'aire

1. Oferir un nivell de seguretat  elevat en calçada i carril-bici.

2. Oferir un nivell de confort adequat en vorera.

Confort acústic
1. Admetre una percepció mitjana o baixa del soroll (sensibiltat acústica de nivell B o A), excepte en 
zones industrials on pot ser alta.

Habitabilitat

1. Complir els nivells de concentració de contaminants mitjans anuals en la zona.

1. Tractament segons tipologia de via.

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal
1 Mobilitat
2 Habitabilitat X
3 Verd públic i biodiversitat
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
- -

2.1. Espècies amb alta capacitat de fixació de carboni.
2.2. Densitat elevada d'arbres si no poden ser de gran port.
2.3. Paviments verds adequats al clima mediterrani.

3. Reduir la velocitat dels conductors dels vehicles. 3.1. Alineació rectilinia o amb estretaments visuals.
4.1. Espècies de port gran o mitjà.
4.2. Escocells de gran format o correguts i parterres.
4.3. Mínim 30% d'espai en superfície dedicat a la vegetació.
5.1. Vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria.
5.2. Preveure punts d'interrupció de verd per garantir accessibilitat a guals i serveis.

6.2. Seleccionar les espècies en funció de criteris com la necessitat de poda, al·lèrgies, atracció de 
fauna, etc.
1.1. Mínim 30% de superfície total del node permeable.
1.2. Tipus de paviment en zona de circulació segons tipologia viària.
1.3. Paviments permeables en zones d'estacionament compatibles.
1.4. Escocells de gran format o correguts i parterres.

- -

2.1. Plantar en els escossells.
-

2. Mitigar l'efecte hivernacle (absorbir diòxid de carboni).

Vegetació

Fauna
2. Potenciar la fauna en escossells i arbres.

6.1. Estrats verticals amb espècies herbàcies, arbustives i arbòries. Mínim 1-3 espècies diferents.

Aigua

5. Augmentar el confort  dels usuaris de la via i residents.

1. Assolir un nivell d'infiltració cap al freàtic elevat.

6. Incrementar la biodiversitat vegetal.

2. Optimitzar el consum d'aigua destinat a la vegetació. 2.1. Sistemes de reg intel·ligents ajustats a les necessitats hídriques de cada vegetació.

NODE DE SERVEIS Verd i biodiversitat

-

4. Oferir qualitat visual a tots els usuaris i residents.

-
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7. Fitxes dels elements d’ordenació



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Màxima amplada útil de pas possible.
1.2. Línies guia i línies per identificar els espais de circulació i creuament.

3.1. Afavorir els itineraris lliures per tota la superfície del node, sempre que sigui possible.
-
-

4. Senyalitzar el pas dels camins escolars 4.1. Senyalització horitzonal i vertical.
- -

3.1. Solucions segons tipologies viàries que intersecten.
-

5.1. Possible en vorera o en plataforma única.
5.2. Solucions d'estacionament especialment segur en zones amb demanda d'estacionament de 
llarga durada, fora de l'espai públic (en edificis privats, equipaments o soterranis).

- -
1. Limitar el pas per aquests nodes. 1.1. Només en cas de presència de via local.
2. Limitar la velocitat per garantir la seguretat i l'habitabilitat. -
3. Situar les parades en ubicacions que afavoreixein la intermodalitat. 3.1. Senyalitzar els itineraris per realitzar els transbordaments entre els diferents modes que 

convergeixen al node.
4. Facilitar el transbordament entre línies i la intermodalitat. 4.1. Parades el més properes possible a node intermodal i estacions de transport ferroviari (metro, 

FGC, Renfe, etc.).
1. Limitar el pas per aquests nodes. 1.1. Només en cas de presència de via local.
2. Limitar la velocitat per garantir la seguretat i l'habitabilitat. -
3. Preferentment, no permetre parades. -
4. No permetre les parades d'origen i final.
1. Limitar el pas segons tipus de servei. 1.1. Només serveis imprescindibles (adaptats, escolars, etc.), no turístics.
2. Limitar la velocitat per garantir la seguretat i l'habitabilitat. 2.1. Convivència en zona de prioritat de vianants.
3. Limitar l'encotxament i descotxament. 3.1. No reservar espais específics.
1. Limitar el pas per aquests nodes. 1.1. Només en cas de presència de via local.
2. Preferentment no permetre parades. -
- -
- -
2. No permetre parades de taxi. -
3. Encotxament i descotxament en els nodes o a la calçada, en funció de la disponibilitat d'espai. -

NODE VEÏNAL Mobilitat (1/2)

Vianants

1. Garantir el confort i l'accessibilitat en tot l'espai.

4.1. Velocitat màx. 10-20km/h.
3. Evitar conflictes convivint amb vianants a molt baixa velocitat.
2. Garantir la no interferència de les bicicletes amb els espais d'estada i relació. 2.1. Solucions segons tipologies viàries que intersecten.

3. Oferir una continuïtat màxima d'itineraris de vianants.

4. Oferir capacitat i velocitat baixa per a les bicicletes.Bicicletes

2. Garantir la seguretat en creuaments on la velocitat és baixa. 2.1. Segons tipologies viàries que intersecten.

5. Garantir una oferta elevada d'estacionament per a bicicletes.

Bus de barri

Taxi

1.O
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Autocars discrecionals

Xarxa per a bus (ortogonal, 
convencional , interurbà, 

trambus i tramvia)

Autocars interurbans directes o 
semi directes

EIX (+)
Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal

1 Mobilitat X
2 Habitabilitat
3 Verd públic i biodiversitat
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
- -

2.1. Intensitat Mitjana Diària màxima des de 10.000 vehicles/dia o 1.000 vehicles/hora punta, fins als 
nodes més pacificats, amb Intensitat Mitjana Diària Màxima de 2.000 vehicles/dia o 200 
vehicles/hora punta.
2.2. Regulació semafòrica inexistent o dirigida a pacificar.

3.1. Es permet el  creuament de tots els vehicles en via local però no en via veïnal.
3.2. Generalment trajectòries no rectilínies, excepte en el cas de vies locals.
3.3. Elevació de la calçada en confluència amb vies veïnals.
4.1. Segons tipologies de vies que intersecten.
-
-

5. No permetre estacionament en la cruïlla -
- -

3. No permetre la càrrega i descàrrega en horari nocturn. -
4. Sense microplataformes (espais reservats per a la transferència de càrrega a vehicles de menor 
tonatge). -

1.1. Absència de restriccions per a aquests vehicles.
1.2. Ubicar totes les tipologies de contenidors de recollida d'escombraries (selectiva i rebuig), 
garantint una cobertura adequada.

NODE VEÏNAL Mobilitat (2/2)

2. Permetre el pas de vehicles amb la capacitat aportada per les vies de la cruïlla.

1. Garantir la circulació i el servei per aquestes vies.Vehicles de serveis i 
emergències

1.O
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t

2.3. Segons tipologies viàries que intersecten.Cotxes i motos

2. Limitar la càrrega i descàrrega per no afectar les zones d'estada i relació. 2.1. Senyalització de finestres horàries diürnes en zones de convivència.

4. Garantir la seguretat amb baixa velocitat sense segregació.

Distribució urbana de 
mercaderies (DUM)

3. Oferir una continuïtat d'itineraris baixa.

EIX (+)
Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal

1 Mobilitat X
2 Habitabilitat
3 Verd públic i biodiversitat

ESPAIS LLIURESCARRERS



Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
1.1. Generar espais per a la socialització, l'educació a l'aire lliure, events culturals de petit format, 
etc.
1.2. Generar àmplies zones d'estada utilitzant les zones més adequades en tota la secció del carrer.
1.3. Controlar la superfície de les terrasses per permetre també àrees de descans.
1.4. Integració amb la resta d'usos.
3.1. Prioritzar la generació de noves zones d'esbarjo en les cruïlles i antigues calçades.
3.2. Utilització de vegetació per a interferir la circulació del trànsit i generar aquests espais.
3.3. Localització d'espais de joc fixes o temporals en la calçada.
3.4. Senyalització específica en l'accés a àrees de relació singulars.
1.1. Valors d'immissió màxims diürn i vespre (7h a 21h, i 21h a 23h) = 55-60 dB.
1.2. Valor d'immissió màxim noctun (23h a 7h) = 45-50 dB.
1.3. Senyalització de zona sensible.

2. Sensibilitzar tots els usuaris de la via generadors de soroll, incloent els vianants. 2.1. Utilització d'elements tecnològics com radars pedagògics, mesuradors de soroll en temps real, 
etc., incloent control de soroll de vianants.
1.1. Segons les tipologies viàries que intersecten.
-
-
-
-

1. Garantir ombra prioritàriament en zones d'estada i relació durant l'estiu. 1.1. 90% de la secció de carrer amb ombra a l'estiu.
2. Afavorir l'assoleiament de les zones d'estada i esbarjo durant l'hivern. 2.1. Tot tipus d'espècies arbòries perennes i caduques.
3. Reduir lleugerament l'efecte illa de calor. 3.1. Ús de materials de paviment amb un índex de reflectància solar (IRS) mínim de 40. Fomentar 

concentracions de vegetació que afavoreixin l'increment de la humitat relativa.
1.1. Presència de paviments verds.
1.2. Compliment dels llindars que marca la Organització Mundial de la Salut.
-

- -
1.1. En nodes amb presència de via local, cal diferenciar el pas de vehicles de la zona dedicada als 
vianants.
1.2. En nodes sense presència de via local, cal distingier els diferents usos del node sense diferència 
de nivell.

NODE VEÏNAL Habitabilitat

Confort 
tèrmic

Salut i qualitat de l'aire

Usos d'espera i descans (lligats 
al transport públic i als 

recorreguts), d'estada (lligats 
als àmbits de confort) i espais 

de relació (lligats al joc, 
l'esport, l'activitat cultural o 

l'intercanvi)

1. Oferir un alt nivell de confort i una sensació gran calidesa en tot l'espai.Confort lumínic

2. Oferta elevada de zones de relació.

Confort acústic
1. Protegir especialment del soroll (sensibilitat acústica de nivell A).

1. Oferta elevada d'espais d'estada.

2.M
illo

rar 
l'ha

bita
bili

tat

1. Tractament segons tipologia de via.

1. Complir els nivells de concentració de contaminants mitjans anuals en la zona.

Percepció de l'espai

EIX (+)
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Atribut Element Criteri Paràmetre de disseny
- -

2.1. Espècies amb alta capacitat de fixació de carboni.
2.2. Densitat elevada d'arbres i de tots els ports possibles.

3. Contribuir a la pacificació màxima de la circulació. 3.1. Prioritzar una disposició de la vegetació que ajudi a no donar continuïtat al pas de vehicles.
4.1. Espècies de tots els ports.
4.2. Escocells de gran format o correguts i parterres.
4.3. Distància màxima entre plantacions de 8m.
4.4. Mínim 40% d'espai en superfície dedicat a la vegetació.
5.1. Vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria amb estratificació vertical.
5.2. Preveure punts d'interrupció de verd per garantir accessibilitat a guals i serveis.
6.1. Estrats verticals amb espècies autòctones herbàcies, arbustives i arbòries. Màxim d'espècies 
diferents.

6.3. Seleccionar les espècies en funció de criteris com la necessitat de poda, al·lèrgies, atracció de 
fauna, etc.
-
1.2. Paviments permeables, que en zona de circulació de vehicles només hagin de  suportar trànsit 
de vehicles lleugers.
1.3. Paviments permeables en zones de serveis compatibles (zones d'estada, de joc, esport, etc.).
1.4. Generalitzar els paviments verds en tota la zona, sempre que sigui possible.
2.1. Sistemes de reg intel·ligents ajustats a les necessitats hídriques de cada vegetació.
2.2. Articular un sistema que aprofiti l'escorrentia natural per distribuir la pluja entre els diferents 
espais verds.

3. Contribuir a generar petits hàbitats per a la fauna. 3.1. Crear làmines d'aigua en àrees properes a parcs naturals, parcs lineals o espais verds de gran 
format.
1.1. Espècies vegetals significatives per a l'alimentació de la fauna en zones connectades amb 
corredors verds.
1.2. Creació de petits hàbitats per a insectes, aus i petits mamífers.
2.1. Senyalització d'itineraris o petits recorreguts pedagògics.
2.2. Projectes d'horts autogestionats pel veïnat i compostatge a l'aire lliure.

NODE VEÏNAL Verd i biodiversitat

6.2. Projectes d'horts autogestionats pel veïnat.

Aigua

5. Augmentar el confort dels usuaris de la via i residents.

2. Optimitar la gestió de l'escorrentia superficial i del consum d'aigua destinat a la vegetació.

1. Maximitzar el nivell d'infiltració cap al freàtic.

Vegetació
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1. Atraure la fauna en zones connectades amb corredors verds.

2. Sensibilitzar sobre els cicles naturals i la gestió sostenible dels recursos.
Fauna

6. Maximitzar la biodiversitat vegetal i promoure l'horticultura.

2. Mitigar l'efecte hivernacle (absorbir diòxid de carboni).

4. Oferir qualitat visual a tots els usuaris i residents.

EIX (+)Via Bàsica Via Local Via Veïnal Cívic-Verd N. Int N. Serveis N. Veïnal1 Mobilitat2 Habitabilitat3 Verd públic i biodiversitat X
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