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MEMÒRIA

Característiques dels potencials impactes: tal com es pretén reflectir al present document, el
projecte objecte d’avaluació té un impacte potencial negatiu baix atenent l’entorn plenament urbà

1

en que es pretén implementar. Els majors efectes es donaran sobre la població de Sant Just i

Objecte del Projecte

La Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità i els Ajuntaments d'Esplugues de

Esplugues de Llobregat durant l’execució de les obres, mentre que la posada en servei de la línia

Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí, signen amb data de 25 de maig de 2017, un protocol de

de tramvia suposarà una millora significativa pel que fa a serveis públics de transport i pacificació

col·laboració per a l'ampliació de la xarxa del Trambaix als municipis d'Esplugues de Llobregat i Sant Just

de l’entorn de Laureà Miró.

Desvern, on s'acorda, entre altres, redactar els documents tècnics necessaris per poder dur a terme
l'ampliació del sistema tramviari del Baix Llobregat entre la rotonda de Plaça de Santa Magdalena

3

Antecedents

d'Esplugues de Llobregat i la parada de la Rambla de Sant Just Desvern fins al municipi d'Esplugues de

L’actual xarxa de TRAMBAIX connecta la zona nord-oest de la ciutat de Barcelona amb diferents municipis

Llobregat.

del Baix Llobregat.

L’objecte de l’estudi Informatiu és, doncs, el primer pas per donar compliment a l’esmentat acord, amb la

La connexió fins al municipi de Sant Feliu de Llobregat des de la carretera de Collblanc es fa a través de

definició, avaluació i comparació de diferents alternatives plantejades per donar solució a l’ampliació de la

l’avinguda de Cornellà i de l’Hospital Comarcal de Sant Joan Despí, allargant força el trajecte respecte una

xarxa en el tram esmentat.

connexió més directa a través del carrer de Laureà Miró.
Els documents on s'ha tractat aquesta connexió fins a la data son:

2

Motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental simplificada

Segons l’article 10.2 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, estableix la necessitat de la redacció d’un

DOCUMENT

DATA

RESUM CONTINGUT

estudi informatiu i d’un projecte constructiu, per a la construcció d’una infraestructura ferroviària, i

Oferta Base Trammet

1999

PDI 2001-2010

2002
2009

Estudi funcional ATM

2002

3 opcions d’implantació
Estudi de TRAM del 2012

2005
2012

PDI 2011-2020
Al·legacions PDI
2020

2011-

2013
2013

2013-

2015

Inclou el pas per Av. Laureà Miró amb dos parades, tram amb via única i tram amb
via doble. Existeix planta i seccions tipus. Llistat de traçat i valoració barrejada
amb la resta d’avantprojecte. (vegeu Annex 1).
En la versió aprovada al 2002 passava per Av. Laureà Miró, en l’actualització de
2009, es va recollir segons el traçat dels projecte constructius, sense passar per
Laureà Miró.
Modifica el traçat de l’oferta passant un tram a la banda muntanya, preveu
expropiació de nau de fàbrica de ceràmica (ja executada). Tot amb doble via.
Introdueix diferents explotacions possibles. (vegeu Annex 2)
Es dibuixen 3 possibles implantacions en planta. (vegeu Annex 3)
Inclou diferents operacions a estudiar. Inclou també una valoració de 17,3 M€.
Proposa dues ubicacions de parada. Via única i al mig de la plataforma en tot el
tram, excepte en les dues parades de via doble amb andana central. (vegeu Annex
4).
Inclou la connexió com l’actuació XT02 amb una valoració de 17,3M€.
L’Ajuntament d’Esplugues presenta un conjunt d’al·legacions al traçat per l’Av.
Laureà Miró. Principalment referents a la mobilitat i a la necessitat de construir en
l`àmbit també una estació de la línia 3 del metro.
Inclou la connexió com l’actuació XT02 del PDI.

condiciona el sotmetiment d’aquests a una Avaluació d’Impacte Ambiental en aquells casos que així ho
determini la legislació ambiental.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, inclou al seu annex II de “Proyectos sometidos
a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª”, grup 7 de projectes
d’infraestructures, lletra c), la “Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo
intermodal y de terminales intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I)”.
Atenent que el projecte objecte d’avaluació ambiental no es troba a l’annex I de la Ley i que es troba dins
l’annex II, li és d’aplicació l’avaluació ambiental simplificada.
Alhora, a l’annex III de la Ley “Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto del
anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria”, s’inclouen els següents criteris:


Característiques dels projectes: pel cas que ens ocupa, és un projecte de reduïdes dimensions, en

PMU
2018

Barcelona

el que es requereixen pocs recursos naturals, amb una generació de residus moderada i amb un
grau de contaminació i risc d’accidents baixos.


Ubicació dels projectes: el projecte es localitza en zona urbana, en un sòl ja ocupat per la xarxa
viària existent, sense recursos naturals rellevants i amb una capacitat de càrrega del medi elevada
atenent que no hi ha zones humides, zones costaneres properes, reserves naturals o parcs
naturals, són àrees de densitat demogràfica elevada, etc.
2
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Nota
tècnica
per
l’Avaluació
de
la
demanda de la connexió
per Av. Laureà Miró de
l’ATM
Resum executiu dels
programes d’actuació del
PDI 2011-2020

Juliol
2016

S’estima el increment de validacions de diferents escenaris d’operació, així i com
despeses d’operació. Es proposa com operació òptima, l’escenari 5 que suposa
introduir una línia T4 al TBX pel nou recorregut per Laureà Miró, el que suposa
augmentar el servei al terme de Sant Just Desvern i a la parada de Sant Feliu, de
cada 16 a 8 minuts.
L’ATM manté dins les actuacions a iniciar abans del 2020, la XT0, Connexió per Av.
Laureà Miró.

Juliol
2016

qualitat veïnal de l’eix Laureà Miró/Carretera Reial, també redueixen dràsticament l’accés de vehicles de
combustió interna i per tant es redueixen les emissions en el propi eix.
Tot segui es fa un petit recull dels diferents planejaments vigents
4.1

Pla Territorial Metropolità de Barcelona

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), en el seu punt 5.10 de Limitacions de les
infraestructures de transport, inclou un seguit de mancances que acompanyen a la xarxa ferroviària

Amb data de 21 de setembre de 2017, l'Autoritat del Transport Metropolità treu a licitació la Redacció de

existent en l’entorn metropolità de Barcelona, entre les que destaquen una saturació dels accessos a

l'estudi informatiu de l'ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant

Barcelona, una manca de connexions no radials, una manca d’intercanviadors entre línies i amb altres

Just Desvern.

mitjans de transport i de cobertura d’alguns territoris.

Amb data de 24 de gener de 2018, l'Autoritat del Transport Metropolità, adjudica a Técnica y Proyectos,

El PTMB detecta que la xarxa ferroviària interna estructurant es troba mancada de:

SA, la Redacció de l'estudi informatiu de l'ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues
de Llobregat i Sant Just Desvern.



infraestructura ferroviària haurien de facilitar la cohesió interna dels diferents sistemes urbans de

Amb data de 27 de desembre de 2017, l'Autoritat del Transport Metropolità treu a licitació la Redacció del
Document ambiental de l'ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i

Relacions en malla fora dels corredors radials existents. Aquestes relacions sobre nova
la regió.



Serveis de més intensitat sobre l’antiga xarxa de RENFE que es podrien assolir un cop aquesta es

Sant Just Desvern.

vagi alliberant dels serveis de llarg recorregut amb la posada en servei de les noves línies d’altes

Amb data de 14 de febrer de 2018, l'Autoritat del Transport Metropolità, adjudica a DAC ENVIRO, SL, la

prestacions.

Redacció del Document ambiental de l'ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de

En definitiva, es tracta de dotar de serveis de transport públic d’alta capacitat a totes aquelles parts del

Llobregat i Sant Just Desvern.

sistema urbà de la regió metropolitana que ja tenen unes “masses crítiques” i unes densitats urbanes
suficients avui o que les assoliran amb el desenvolupament de les propostes estratègiques del pla. Entre

4

Justificació del projecte

aquests serveis de transport públics hi trobem la xarxa del Trambaix.

Actualment, el Carrer Laureà Miró, emplaçament del futur eix tramviari, compleix dos funcions principals,

Amb l’objectiu de tractar aquests mancances, el planejament consta d’un total de 15 criteris que permeten

la primera com a eix viari molt concorregut, degut a que forma part de la carretera N-340, i connecta de

concretar una determinada visió territorial. Entre ells, tot seguit es fa referència a aquells que

forma fàcil diferents viles. Per altra banda, s’estructura com a eix comercial i de passeig important,

pronostiquen l’augment d’infraestructura de transport públic per al territori de Barcelona:

trobant-se molt concorregut per part dels vianants i essent un dels principals carrers comercials
d’Esplugues i de Sant Just.
En aquest sentit, l’execució del tramvia comportaria una pacificació del carrer i augmentaria la seva
funcionalitat com a eix comercial en detriment de la circulació viària.
Tots els planejaments vigents a l’àmbit d’estudi convergeixen en un mateix punt, la millora considerable de
la qualitat de vida dels veïns, així com la reducció dels nivells de contaminació de la Regió Metropolitana
de Barcelona, l’increment de l’ús del transport públic, etc.

11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.
12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments.
En el seu punt 7.4 de Sistema d’Infraestructures de mobilitat del document de Propostes, el PTMB fa
referència al Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 de l’ATM, on s’hi projecta aquelles línies de tramvia
que ara coneixem com a T1, T2, T3, T4, T5 i T6. El PTMB contempla el pas del tramvia pel carrer Laureà
Miró i per la carretera Reial.

Les actuacions de pacificació proposades en l’Estudi Informatiu de l’ampliació del tramvia diagonal-Baix
Llobregat entre Esplugues i Sant Just Desvern, milloren la connectivitat del transport públic, així com la
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4.2

Pla Director d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de
Barcelona 2011-2020

Pel municipi d’Esplugues de Llobregat també es defineix un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que recull
un conjunt d’actuacions a la ciutat per incentivar els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport

En el mateix context, l’ATM publica el 2013 el Pla Director d’Infraestructures del transport públic col·lectiu

públic, amb els objectius de configuració d’estratègies de mobilitat sostenible al municipi d’Esplugues de

de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020. Els punts de partida d’aquest PDI són l’anàlisi de les

Llobregat.

actuacions realitzades fins a la data en el marc del PDI 2001-2010, una diagnosi tècnica de l’estat de les
xarxes de transport públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona i una prospectiva de les

5

variables territorials i de mobilitat en l’horitzó 2020. Tot plegat permet evidenciar les necessitats existents

L’alternativa 0 es composa d’una carretera de doble sentit, amb dos carrils per sentit de velocitat 50km/h,

quant a reposició, ampliació de capacitat i millora.

tot i que està prevista la construcció d’un carril bici a l’eix, que faria canviar la composició de la carretera.

La proposta tramviària més destacada del PDI 2011-2020 és la penetració i unió pel centre de Barcelona
del Trambaix i el Trambesòs i com a actuació a executar la connexió dels traçats tramviaris per la Carretera
Reial i la Carretera de Collblanc a través del carrer Laureà Miró amb la finalitat de connectar la T3 de forma
més curta amb Barcelona.
L’actuació del present projecte es descriu en el PDI com una connexió de la línia T3 del Trambaix entre la

Característiques del projecte

 Alternativa 0
 Calçada circulació segregada 2+2 (50km/h)
 Carrils compartits amb diverses línies de bus
 Voreres segregades, amb diferents amplades segons el tram
 No existència de carril bici

rotonda de la Plaça Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat i la parada de Rambla de Sant Just al llarg

Les propostes de tramvia es concreten en un nou tram de tramvia. El nou tram de tramvia té una longitud

de l’avinguda Laureà Miró, amb l’objectiu de permetre uns menors temps de recorregut entre Barcelona i

aproximada d’un quilòmetre, el que planteja la necessitat d’incorporar una parada a l’inici i al final i una

l’Hospitalet.

parada intermèdia.

4.3

Les parades quedaran configurades de la següent manera:

Pla Director de Mobilitat (pdM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (2013-2018)

L’objectiu del pdM és el de planificar la mobilitat de la RMB tenint en consideració diversos factors: els
modes de transport, el passatge i les mercaderies, volent fomentar els desplaçaments dels modes no
motoritzats i desenvolupant en el territori de la RMB les Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1 de la
Llei 9/2003 ,de 13 de juny, de la mobilitat. La naturalesa del pla, degut a la coincidència temporal amb
altres plans de mobilitat, no planteja noves infraestructures viàries ni ferroviàries en l’àmbit de l’RMB, sinó
que proposa mesures d’optimització del seu ús i millora de la seva rendibilitat ambiental i social.
Així doncs, els objectius bàsics del pdM són: millorar la qualitat de vida, garantir l’accessibilitat de la
ciutadania i aconseguir una mobilitat sostenible i segura que col·labori també en la millora de la
competitivitat del teixit econòmic de l’RMB i de Catalunya per extensió.
4.4

Plans de mobilitat urbana

En l’àmbit de Sant Just Desvern es redacta el Pla de Mobilitat Urbana, un document bàsic per a configurar
les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.
L’elaboració d’aquests PMU són obligatoris per als municipis que hagin de prestar servei de transport
col·lectiu urbà de viatgers.
El PMU d’Esplugues proposa una reordenació urbanística de l’eix, plantejant conceptualment una
plataforma de transport públic.





Rambla Sant Just a l’inici del tram, a la zona de connexió dels dos ramals (parada existent).
Parada Pou d’en Fèlix, situada a la meitat aproximada del tram.
Parada de la plaça de Santa Magdalena.

De les parades esmentades, la parada de Sant Just ja és existent i operativa per a la línia T3. D’altra banda,
la parada Pou d’en Fèlix i la de la plaça de Santa Magdalena s’han de construir, i per tant són objecte del
projecte.
Com a secció tipus per a la integració del tramvia a la carretera Reial/ Laureà Miró es proposen 4
alternatives que comparteixen traçat:

 Alternativa 1
 Via única
 Parades en doble via
 Plataforma tramviària segregada amb revestiment de gespa.
 Calçada circulació segregada 1+1 (30km/h)
 Carril bici segregat
 Voreres segregades
 Alternativa 2
 Plataforma única
 Doble via compartida amb bus
4
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Carrils de circulació 1+1 (20 km/h)

 Alternativa 3
 Plataforma única
 Doble via compartida amb bus
 Zones de vianants i trànsit compartides
 Carrils de circulació 1+1 (10 km/h)
 Alternativa 4
 Plataforma única
 Doble via amb plataforma compartida amb bus
 Zones de vianants i trànsit compartides costat muntanya
 Carrils de circulació 1+1 (costat muntanya 10 km/h – costat mar 20 km/h)
Les diferents alternatives es descriuen de forma més ampliada en el punt 7 de la present memòria.
A banda d’altres elements comuns, les quatre alternatives incorporen l’obertura del raval de Sant Mateu,
millorant l’oferta de xarxa viària local i la connexió amb Barcelona.
6

Principals trets significatius del medi i altres condicionants

Pel que fa a la hidrologia superficial, en tractar-se d’un àmbit totalment impermeabilitzat, l’execució del
tramvia no suposa alteració de les taxes d’infiltració d’aigua al subsòl. Així mateix les línies de drenatge
superficial són pràcticament inexistents per estar totes elles canalitzades, excepte un petit tram del
Torrent d’en Ferré localitzat al Parc dels Torrents, a l’extrem Est de la intervenció avaluada, ja al terme
municipal d’Esplugues de Llobregat.
La dinàmica de les aigües subterrànies de la zona d’estudi no es veurà alterada atenent que no es
contempla l’execució de pous, túnels, excavacions o desmunts de fondària significativa, etc.
6.4

Descripció de la climatologia de la zona, la vegetació i la fauna urbanes

La climatologia de Sant Just i Esplugues és mediterrània amb un clima temperat i un estiu calorós i sec. La
temperatura mitjana anual varia entre 15 – 16 º C amb una pluviometria anual entre els 600 – 650 mm.
La vegetació natural present a la zona ha estat totalment transformada pels processos d’urbanització,
només quedant vestigis de vegetació en els parcs, jardins i en l’arbrat viari. Aquesta vegetació pot ser
vegetació autòctona inclosa dins als parcs de la ciutat o amb vegetació pròpia de jardins.
La fauna present a la zona d’estudi es la que s’ha adaptat a les condicions urbanes i als parcs i jardins de la
ciutat. Es tracta preferentment de fauna antropòfila, majoritàriament d’escàs interès.

6.1

Descripció del marc administratiu

L’eix tramviari objecte d’estudi transcorre els municipis d’Esplugues i Sant Just Desvern, tots dos municipis

6.5

Descripció de la qualitat atmosfèrica de l’àmbit

de la comarca del Baix Llobregat.

Per avaluar la qualitat de l’aire de la zona en que s’intervé, s’ha pres com a referència l’estació situada a
l’Avinguda de Torrent Gornal (l’Hospitalet de Llobregat) de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la

6.2

Descripció de les principals característiques de l’àmbit

L’ampliació del tramvia transcorrerà per sòls completament urbans e inclosos com a eixos viaris al Pla
General Metropolita de Barcelona.
Sant Just Desvern (17.494 habitants) té menys població que Esplugues de Llobregat (46.355 habitants),
alhora que Sant Just Desvern (2.239,9 hab./km2) és un municipi molt menys dens que Esplugues de
Llobregat (10.077,2 hab./ km2). Ara bé els habitatges de Sant Just Desvern presenten una ocupació major
que els d’Esplugues.
A l’entorn de la traça hi ha les següents zones verdes: Parc dels tres Torrents, Parc del Pou del Felix, Parc
de les Esplugues, Av i Jardins del Doctor Ribalta i els Jardins Robert Brillas. A més a més, l’eix format pel

Contaminació Atmosfèrica. La qualitat de l’aire avaluada segons l’Índex Català de Qualitat de l’Aire ha estat
de mitjana bona durant els últims 5 anys (2014 – 2018).
L’àmbit d’estudi se situa dins la zona 1 de protecció especial de l'ambient atmosfèric, fet que comporta
unes consideracions afegides de caràcter ambiental en el moment d’executar el projecte.
En termes generals i resumits, i per tal de veure quina és la qualitat de l’aire de la zona, es presenta el
darrer informe de qualitat de l’aire de la zona.
Es fa un estudi del ICQA dels últims 5 anys del punt de control de l’Avinguda de Torrent Gornal, a
l’Hospitalet de Llobregat ja que mesura els nivells de NOx i de PM10. De les mitjanes diàries es calcula el
promig anual del ICQA, que es mostra a la següent taula:

carrer Laureà Miró i la Carretera Reial presenta arbrat viari

Any

2014

2015

2016

2017

2018

6.3

ICQA

62

54

59

58

60

Descripció dels espais protegits

A l’àmbit d’estudi entorn el traçat proposat pel tramvia no hi cap espai natural protegit. Tampoc hi ha cap
element constitutiu del patrimoni geològic.

Figura 1.

Mitjanes anuals de l’índex de qualitat de l’aire mesurades a l’estació de l’Avinguda de Torrent Gornal
durant els últims cinc anys. Font: Generalitat de Catalunya
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La mitjana d’aquest valor pels últims cinc anys s’estableix en 58,6, pel que ens indica que la qualitat de
l’aire és bona.

6.7

S’adjunta també el gràfic de les mitjanes diàries de l’últim any de la zona emès per Medi Ambient.

Ambdós municipis (Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat) tenen un renda familiar disponible bruta

6.8

100

d’Interès Nacional, elements del Patrimoni Arqueològic i elements del Patrimoni Arquitectònic), ara bé la

60
Bona

40

Regular

20

Pobre
02/01/2018
20/01/2018
08/02/2018
26/02/2018
16/03/2018
03/04/2018
21/04/2018
09/05/2018
27/05/2018
14/06/2018
02/07/2018
20/07/2018
07/08/2018
25/08/2018
12/09/2018
30/09/2018
18/10/2018
25/11/2018
13/12/2018
31/12/2018

0

Promig

traça es troba prop del Jaciment Arqueològic de Can Modolell.
6.9

Sensibilitat del medi

En base als diferents aspectes fins aquí considerats, s’ha procedit a caracteritzar el medi segons el nivell de
sensibilitat, diferenciant entre:
Els criteris que defineixen la sensibilitat de les zones són:
BAIXA

Qualitat de l’aire mesurada a l’estació de l’Avinguda torrent de Gornal. Font: Generalitat de Catalunya.
Departament de Territori i sostenibilitat.

Zones denudades
Conreus d’horta

Com es pot veure en el gràfic superior, durant l’any 2018 hi va haver 87 dies en els que la qualitat de l’aire
va ser regular i 254 en els que l’índex va ser superior a 49 i, per tant, la qualitat de l’aire va ser bona. Dels
21 dies restants de l’any no van haver dades.

Zones obertes amb vegetació baixa formada per gespes, prats mediterranis, vegetació ruderal i brolles de
terra baixa degradades.
Grans eixos viaris amb zones verdes

Respecte l’ozó, dins la Campanya de Vigilància dels Nivells d’Ozó Troposfèric a Catalunya, l’any 2017 no
es va superar en cap cas el llindar d’alerta (mitjanes horàries superiors a 240 mg/m 3·h) ni el d’informació
pública (mitjanes horàries superiors a 180 mg/m3·h) a la ciutat de Sant Just.
6.6

Descripció del patrimoni cultural

El nou traçat del tramvia no afecta a cap element que sigui constitutiu del patrimoni cultural (Bé Cultural

80

Figura 2.

En ambdós municipis el principal sector econòmic són el Serveis, seguit a certa distància per l’Industria.
més elevada que la mitjana de la comarca del Baix Llobregat o que la mitjana de Catalunya.

ICQA

-20

Descripció del marc socioeconòmic

MITJANA
Zones forestals de pi blanc (Pinus halepensis) i alzines (Quercus ilex) de terra baixa, pinedes de pi blanc o pi
pinyer (Pinus pinea) sovint sense sotabosc i enjardinades, i marges forestals dels gran eixos viaris sovint en
pendent i poc accessibles.

Descripció de la qualitat acústica de l’àmbit

De les mesures puntuals de soroll dutes a terme, així com de les projeccions realitzades tant al carrer
Laureà Miró / Carretera Reial i dels carrers adjacents es desprèn que a l’escenari pre-operacional es

ALTA

superen, en alguns d’ells, els nivells d’immissió sonora establers en el Decret 176/2009.

Vegetació arbòria de ribera (alberedes i pollancredes de terra baixa, omedes i bardisses), vegetació
lacustre i dulciaqüícola (canyissars i herbassars graminoides higròfils de terra baixa) i els canyars de vores
d'aigua de substitució del bosc de ribera.

Els dos municipis que s’engloben en aquest projecte s’emmarquen al Pla d’Acció de l’Aglomeració del Baix
Llobregat per a la millora i recuperació de la qualitat acústica que, entre d’altres, determina les accions

Corredor ecològic d’abast local entre el sector de Santa Magdalena i el Parc dels Torrents (torrent de Santa
Magdalena).

prioritàries que cal realitzar en el cas se superin els objectius de qualitat acústica, especificats en el mapa
de capacitat acústica de cada municipi. A l’annex d’acústica s’estudien els aspectes acústics vinculats al

Veure plànol 3.15 de sensibilitat del medi

projecte.
7

Descripció de les alternatives plantejades

Es defineixen 5 alternatives, que s’avaluen a l’estudi informatiu per tal d’obtenir al millor solució per a la
connexió directe entre el Pont d’Esplugues i la Rambla de Sant Just.
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7.1

Alternativa 0

La llei d’avaluació d’impacte ambiental obliga a estudiar l’alternativa 0, es a dir, la situació actual a on es
desenvolupa el projecte.
La situació actual en l’Eix Laurà Miró es composa d’una carretera de doble sentit, amb dos carrils per
sentit de velocitat 50km/h, tot i que està prevista la construcció d’un carril bici a l’eix, que faria canviar la
composició de la carretera. Actualment els carrils estant compartits amb diverses línies de bus. Les
voreres estan segredades, amb diferents amplades segons el tram, sent en algun punt molt estretes. No
existeix cap carril bici a l’inici del projecte.

Figura 4.

7.2

Vista del carrer Laureà Miro a sota de la B-23

Alternativa 1

Per a l’alternativa 1 es planteja un únic carril central per al tramvia, deixant un carril de circulació al costat
mar i un carril de circulació més un carril bici bidireccional al costat muntanya.
Les parades es defineixen en via doble amb andana central.
En general, al llarg de tot el tram, la plataforma tramviària i la calçada mantenen la cota actual a una cota
inferior a les voreres. No obstant, al pas per sota de la B-23, on es situarà la parada del Pou d’en Fèlix, el
tramvia, la calçada i les voreres seran al mateix nivell, per evitar obtenir unes voreres d’amplada reduïda
Figura 3.

Vista del carrer Laureà Miro a l’inici del traçat

que deixen de ser funcionals. En aquest mateix tram, degut a la falta d’espai, el carril bici queda
interromput i les bicicletes hauran de circular per la calçada, compartint espai amb els vehicles
motoritzats.
En aquesta alternativa el tramvia circula en plataforma segregada, diferenciada mitjançant l’enjardinament
amb gespa de tota la plataforma. La plataforma enjardinada s’interromprà a les parades i els creuaments
amb les calçades de vehicles i passos de vianants on anirà aglomerada amb mescla bituminosa acolorida
per diferenciar-se del carrils de circulació de vehicles.
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Els diversos usos de la secció transversal, a cadascuna de les seccions característiques estudiades, es

En aquesta alternativa la plataforma tramviària, compartida amb els autobusos, es troba aglomerada amb

distribueixen segons la taula següent:

mescla bituminosa acolorida per diferenciar-se dels carrils de circulació de vehicles privats que no podran

Secció
Secció 26 metres

Amplad
a
26 m

Vorera
muntanya
6,46 m

Secció 22 metres

22 m

4,97 m

Secció Parada Pou d’en
Fèlix
Secció 20 metres

20 m
20 m

4,00 m

Secció Parada Sta.
Magdalena

35 m

+9,00 m

Calçada
muntanya
2,5 m (bici) + 3,20
m
2,5 m (bici) + 3,20
m
4,66 m
2,5 m (bici) + 3,20
m
3,20 m

Plataforma tramviària
4,16 m

Calçada
mar
3,20 m

Vorera
mar
6,48 m

4,16 m

3,15 m

3,00 m

3,45 m + 3,50 m + 3,45
m
4,16 m
3,45 m + 4.00 m +
3,45 m

4,96 m
3,20 m

2,95 m

3,20 m

3,00 m

Taula 1. Secció tipus alternativa 1.

compartir plataforma amb el tramvia.
Els carrils de la zona 20 seran amb acabat de mescla bituminosa per diferenciar-se de la vorera.
Secció

Vorera
muntanya
5,50 m

Calçada
muntanya
3,20 m

Plataforma tramviària

Secció 26 metres

Amplad
a
26 m

Secció 22 metres

22 m

3,24 m

3,20 m

Secció Parada Pou d’en
Fèlix
Secció 20 metres

20 m
20 m

2,83 m

3,20 m

3,45 m + 3,50 m + 3,45
m
7,33 m

Secció Parada Sta.
Magdalena

35 m

+9,00 m

3,20 m

4,66 m

7,33 m

Calçada
mar
3,20 m

Vorera
mar
6,77 m

7,33 m

3,20 m

4,52 m

3,45 m + 4.00 m + 3,45
m

4,96 m
3,20 m

3,44 m

3,20 m

3,00 m

Taula 2. Secció tipus alternativa 2.

Figura 5.

Muntatge Laureà Miró 20m. Alternativa 1
Figura 6.

7.3

Muntatge Laureà Miró 20m. Alternativa 2

Alternativa 2

Per a l’alternativa 2 el tramvia circularà en doble via i les parades seran amb andana central.
En aquesta alternativa les voreres, carrils de circulació i tramvia seran al mateix nivell. Els carrils de
circulació de vehicles tindran la velocitat limitada a 20 km/h i seran compartits amb les bicicletes.
L’alternativa 2 també proposa compartir la plataforma tramviària amb els autobusos.
8
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7.4

Alternativa 3

L’alternativa 3 proposa la pacificació de tot el tram, convertint els carrils en zona 10 i mantenint els
autobusos per la plataforma tramviària.
En aquesta alternativa el pas sota el pont de la B-23, on s’ubica la parada del Pou d’en Fèlix, passa a
tipologia de parada amb andanes laterals, obtenint unes voreres de major amplada. Aquest canvi provoca

7.5

Alternativa 4

L’alternativa 4 completament és idèntica a l’alternativa 2 però el carril del costat muntanya passa a ser
zona 10 i es substitueix l’aglomerat per paviment de llambordes.

que els vehicles motoritzats no puguin travessar la B-23 i hagin de desviar-se pels carrers adjacents. Tot i

És a dir, el costat muntanya es trobarà completament pacificat, convertint l’espai en zona 10 i, en canvi, al

això, la utilització de la plataforma compartida entre el tramvia i els autobusos permet que aquests últims

costat mar es mantindrà la zona 20.

puguin seguir realitzant les rutes habituals i travessar la B-23 per la parada del Pou d’en Fèlix.

Secció

En aquesta alternativa només s’utilitza mescla bituminosa per a la plataforma tramviària i la zona

Secció 26 metres

Amplad
a
26 m

destinada a la circulació de vehicles motoritzats i bicicletes es pavimentarà amb llambordes, augmentant

Secció 22 metres

22 m

així la percepció de la zona 10 als conductors de vehicles motoritzats.

Secció Parada Pou d’en
Fèlix
Secció 20 metres

20 m
20 m

6,04 m

Secció Parada Sta.
Magdalena

35 m

Secció
Secció 26 metres

Ampla
da
26 m

Vorera - Bici
muntanya
8,70 m

Secció 22 metres

22 m

6,44 m

7,33 m

7,72 m

Secció Parada Pou d’en
Fèlix
Secció 20 metres

20 m

4,26 m

4,33 m

20 m

6,04 m

2,80 m + 5,90 m +
2,80 m
7,33 m

Secció Parada Sta.
Magdalena

35 m

+9,00 m

Calçada
muntanya

3,20 m

Plataforma
tramviària
7,33 m

3,45 m + 4.00 m +
3,45 m

Calçada
mar

Vorera – Bici
mar
9,97 m

Vorera - Bici
muntanya
8,70 m

+9,00 m

Calçada
muntanya

7,33 m

Calçada
mar
3,20 m

Vorera
mar
6,77 m

6,44 m

7,33 m

3,20 m

4,52 m

4,66 m

3,45 m + 3,50 m +
3,45 m
7,33 m
3,20 m

Plataforma tramviària

3,45 m + 4.00 m +
3,45 m

4,96 m
3,20 m

3,44 m

3,20 m

3,00 m

Taula 4. Secció tipus alternativa 4

6,64 m
3,20 m

3,00 m

Taula 3. Secció tipus alternativa 3

Figura 8.

Muntatge Laureà Miró 20m. Alternativa 4

En la taula següent es mostra una comparativa entre les 4 alternatives per a 5 conceptes:

Figura 7.

Muntatge Laureà Miró 20m. Alternativa 3





Demolició mescla bituminosa
Demolició de paviment vorera
Excavació caixa de paviment
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Les diferencies més rellevants entre elles s’estableixen a nivell de carrer, pel que fa a una major o menor

Reposició d’arbrat viari
Acabat de zones jardinades
Paviment de vorera
Paviment de calçada
Acabat superficial en zona verda

ocupació de la via pública amb xarxa de transport públic (autobús o tramvia) o privat (cotxe, moto) i en
conseqüència una major o menor disponibilitat d’espai públic per al lleure i oci de la població usuària
d’aquest àmbit. En definitiva, unes alternatives suposen un major pacificació del carrer que altres.
És, des d’aquesta perspectiva, que s’estimen com ambientalment millors les solucions que deixen més

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

16.879,40

16.879,40

16.879,40

16.879,40

és a dir, que fan el carrer Laureà Miró més amable per a la població de l’entorn.

Demolició paviment vorera (m )

13.062,23

13.062,23

13.062,23

13.062,23

En relació als diferents factors del medi considerats, els principals impactes identificats es detallen a

2

16.879,40

16.879,40

16.879,40

16.879,40

continuació:

1.200

890

890

890

1.123,83

941,00

941,00

941,00

8.166

6.805

7.838

7.838

13.985

13.879

7.519

10.556

1.934

1.751

1.751

1.751

2

Demolició mescla bituminosa (m )
2

Excavació caixa de paviment (m )
Reposició d’arbrat viaria (m)

espai de carrer per a la població, que incorporen carrils bici, que limiten el trànsit rodat i la seva velocitat,

1. Connectivitat ecològica per la fauna: les ocupacions temporals durant les obres poden suposar una
afecció indirecte a zones verdes d’Esplugues de Llobregat (Parc dels Torrents, Talussos de la B-23,

2

Acabat de zones enjardinades (m )
2

Paviment de vorera (m )
2

Paviment de calçada (m )

Jardins del Dr. Ribalta, etc).
2. Contaminació atmosfèrica: afectació a la població i a les zones verdes per alteració de la qualitat
de l’aire per increment de les partícules solides en suspensió (pols) o altres contaminants
(emissions gasoses associades a la maquinaria d’obra).

2

Acabat superficial en zona verda (m )

Taula 5. Taula comparativa de les diferents alternatives

De la taula anterior es desprèn que no hi ha diferencies significatives entre les diferents alternatives del
projecte, tot i que en general l’alternativa 1 queda lleugerament penalitzada.

3. Contaminació lumínica: Afectació a la població i a la fauna associades a les zones verdes per la
realització de les obres en horari nocturn.
4. Soroll i vibracions: emissions sonores fruit de la circulació del tramvies i variació de les mateixes
resultat de l’increment o reducció del transit de vehicles als carrers adjacents. Alteració de les
condicions actuals per circulació del tramvia i generació de vibracions.

8

Avaluació ambiental de les alternatives i justificació de l’alternativa seleccionada

L’alternativa 0, situació actual, a on no es preveu la pacificació de la trama urbana i es manté l’estat actual,
continua mantenint els nivells de soroll i de contaminació atmosfèrica en la zona, en una zona a on
l’exposició es important, al estar densament poblada. Addicionalment, si no s’executa l’ampliació del
Tramvia, no es donaria compliment al planejament urbanístic vigent, que contempla la pacificació del
trànsit mitjançant l’execució del tramvia. Cal remarcar també, que la llei i les polítiques ambientals dels
darrers anys preveuen una reducció de les emissions de CO2 que l’alternativa 0 no dóna compliment, i que
si que s’aconsegueix amb qualsevol de les altres alternatives que es planteja. Són per aquests motius que
es considera que l’alternativa 0 te un impacte sever.

5. Hidrologia superficial: afectació a la capacitat portant del torrent d’en Farré al parc dels Torrents
per ocupacions temporals del projecte.
6. Sòl: pèrdua de sòl disponible per a altres usos derivat de les ocupacions temporals i permanents.
7. Vegetació: pèrdua de la vegetació urbana de zones enjardinades i jardineres del carrer Laureà
Miró/ Carretera Reial i arbrat de carrers per on discorre la traça del tramvia.
8. Fauna: afectació de la fauna associada als parcs d’Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern, així
com a la fauna de l’arbrat viari del carrer Laureà Miró.
9. Canvi climàtic: emissions de gasos efecte hivernacle, riscos que es poden donar a la zona degut al
canvi climàtic.
10. Paisatge: modificació del paisatge actual fruit de la nova distribució d’usos a Laureà Miró i derivat

En relació a l’avaluació ambiental de les alternatives, cal dir en primera instància que les quatre solucions
plantejades es projecten en el mateix àmbit (no hi ha alternatives de traçat), tenen la mateixa longitud
(aproximadament 1 km) i contemplen la transformació d’un únic eix viari en tota la seva amplitud
(c/Laureà Miró). Aquests aspectes permeten concloure que les diferències entre alternatives són poc
significatives pel que fa als diferents factors del medi implicats (vegetació, fauna, hidrologia, soroll,

de la incorporació d’elements fins ara inexistents (catenària).
11. Patrimoni cultural: la traça afecta el que podria ser una extensió del Jaciment Arqueològic de Can
Modolell (Z.E.A.1).
12. Aspectes socials: tall de la continuïtat de carrils bici, línies de bus i carrers pacificats, així com altres
serveis (telefonia, aigua, gas, etc).

contaminació atmosfèrica, paisatge, etc).
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9

Justificació de l’alternativa seleccionada

Valoració de l’efecte de cada alternativa

Juntament amb els impactes fins aquí detallats, majoritàriament avaluats amb caràcter moderat en relació
als diferents factors del medi implicats, cal destacar els efectes positius que en fase d’explotació suposarà
la pacificació del carrer Laureà Miró. A banda de disposar de major espai lúdic per la població, cal destacar

Factor del Medi

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

























Medi socioeconòmic

també la reducció de soroll, la reducció d’emissions gasos associades al trànsit de vehicles per Laureà

Paisatge i visibilitat

Miró, etc.

Patrimoni cultural

L’avaluació que es fa de cada una de les alternatives és la següent:

Aspectes socials





Valoració global



Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Medi físic i biòtic

Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

Planejament urbanístic
Espais

protegits

i
















connectivitat
Qualitat

atmosfèrica

en











obres
Qualitat
Soroll
Vibracions
Hidrologia superficial
Hidrologia subterrània

Sòls
Vegetació
Fauna
Canvi climàtic

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

Tal com es desprèn del conjunt d’aspectes fins aquí detallats, la infraestructura projectada s’insereix en un
medi fortament antropitzat, caracteritzat per l’absència de valors naturals rellevants o d’interès, més enllà
de la vegetació de carrers i parcs que humanitza i pacifica la trama urbana de l’entorn. Pel que fa a la

atmosfèrica











explotació

Geologia

: Imp. positiu

població, major rellevància te els aspectes relacionats amb el soroll i tall de subministraments bàsics
durant l’execució de les obres i els efectes paisatgístics que la posada en servei del tramvia pot suposar.



















































Atenent aquest conjunt d’aspectes, a la taula anterior es fa la valoració global dels efectes ambientals que
cada un de les alternatives pot suposar, valorant com a mes favorables la solució 3 seguida de la 4, totes
dues amb efectes compatible - moderats, i quedant la 1 i la 2 com a menys favorables, amb efectes
moderats - severs.
10 Avaluació dels possibles impactes sobre el medi
L’estudi dels efectes que la obra projectada pot ocasionar als diferents factors del territori, es sintetitzen a
la taula d’avaluació ambiental del projecte, en la que per cada un dels factors s’estableix el grau d’afecció
que ocasiona el projecte amb i sense mesures correctores.
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11 Mesures preventives, correctores i compensatòries

Avaluació ambiental del projecte
Factor del Medi

Sense MC

Amb MC



























En relació al conjunt d’impactes identificats al capítol anterior, les mesures correctores a adoptar són les
relacionades a continuació:

Medi físic i biòtic
Espais protegits i connectivitat
Qualitat atmosfèrica en obres
Qualitat atmosfèrica explotació
Soroll en explotació
Vibracions
Hidrologia superficial
Hidrologia subterrània
Geologia
Sòls
Vegetació
Fauna
Canvi climàtic



 Evitar la fragmentació per ocupacions temporals de les zones verdes, tenint especial cura en:
Parc dels Torrents tallat pel carrer Laureà Miró, Talussos de la B-23, Parc de les Esplugues,
Jardins del Dr. Ribalta.
 Es minimitzarà l’àrea a ocupar per instal·lacions auxiliars i parc de maquinària.
 No s’afectarà la vegetació arbòria per les instal·lacions auxiliars i parcs de maquinària.
 En cas d’afectar a la vegetació arbustiva o herbàcia es procedirà a la seva replantació, ja sigui
amb la vegetació original o, en el seu defecte, amb la consensuada amb els serveis tècnics
municipals.
 No s’afectaran les instal·lacions de reg. En el cas d’afectar-se es durà a terme la seva reparació
o reposició.


 Regar periòdicament aquelles zones no asfaltades per evitar produir pols.
 Parar la maquinària sempre que hagi d’estar més de 3 minuts inactiva.
 Els vehicles de transport circularan tapats amb lones per evitar la dispersió de pols.
 En cas de vent fort, els acopis de materials pulverulents estaran tapats.

Aspectes socials









Valoració global





Patrimoni cultural

 Verificar el correcte manteniment de la maquinària utilitzada a l’obra.


: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

Contaminació lumínica:
 En cas de realitzar tasques en horari nocturn, s’haurà d’assegurar que la il·luminaria utilitzada
compleixi els requisits que s’estableixen per a les zones de protecció moderada (E3).
 A l’hora de triar les lluminàries es tindrà en compte la potència instal·lada, la direcció del flux
lluminós i les necessitats d’il·luminació.

Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu

Contaminació atmosfèrica:
 Reduir la velocitat dels vehicles en els possibles vials provisionals que no estiguin pavimentats.

Medi socioeconòmic
Paisatge i visibilitat

Connectivitat ecològica per la fauna:

 Les làmpades que s’han d’utilitzar són les que emeten majoritàriament radiacions visibles per a

: Impacte crític

l’ull humà i, entre aquestes, les de menys impacte ambiental sobre els ecosistemes; per tant,
cal fer servir làmpades que emetin llum majoritàriament en l’espectre dels grocs i limitin
l’emissió de llum en l’espectre proper dels blaus.

Tal com es desprèn de la taula anterior, l’execució del projecte comporta uns efectes compatible –
moderats sobre els diferents factors del medi que es poden veure afectats. Es tracta d’efectes dels que es
pot reduir la seva intensitat sense aplicar mesures correctores intensives. L’adopció de les mesures
correctores proposades al present document permeten millorar la majoria dels efectes identificats,
retornant a les condicions inicials del medi a curt-mig termini. És en aquest sentit que l’avaluació global
després d’aplicar les mesures correctores es considera com a compatible.

 Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiència
energètica A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les directives de la Unió
Europea.
 Al trobar-se la zona d’estudi en una zona E3 pel que fa a la contaminació lumínica el % màxim
de flux d’hemisferi superior serà del 5 %.


Soroll i vibracions:
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 Les mesures correctores a adoptar estan relacionades amb els elements que conformen la

 Analitzar la caracterització del sòl en la zona de la gasolinera de la Carretera Reial / Rambla de

superestructura del sistema de via, entre els que es poden citar la placa de recolzament en

Sant Just per assegurar que les restes excavades es porten a l’abocador correcte, segons les

poliamida, tacs de plàstic, placa base, placa guia, clip elàstic, pad d’assentament a la subjecció,

seves característiques.
 S’analitzaran les terres properes a la benzinera per tal de comprovar que no estan impactades.

etc.


 Les terres excavades es gestionaran correctament portant-les als abocadors pertinents segons

Hidrologia superficial:
 Les mesures a adoptar passen localitzar les instal·lacions auxiliars de l’obra fora de la llera del
torrent d’en Farré, evitant així la seva ocupació.



la seva tipologia.


 Les zones que s’ocupin per les instal·lacions auxiliars en fase d’obra hauran d’assegurar la no

Sòl:
 Com a mesures preventiva es procedirà a minimitzar les àrees ocupades per cada una de les

afectació a la vegetació de l’entorn.
 Previ a la tala de qualsevol exemplar arbori es sol·licitarà el permís de l'Ajuntament

actuacions.
 En el cas d’ocupar les zones verdes del Parc dels Torrents, el Parc de les Esplugues, el Jardins del

corresponent.
 Els exemplars d’arbrat viari 62 Platanus hispanica i 2 Celtis australis afectats per les obres, es

Dr Ribalta i els laterals de la B-23 es preservarà la vegetació arbòria. Un cop finalitzades les

reposaran d’acord amb parcs i jardins dels Ajuntaments de Sant Just Desvern i Esplugues de

obres es procedirà a la restauració vegetal de les zones afectades.
 Es reposaran de comú acord amb el serveis municipals el mobiliari urbà que s’hagi vist afectat

Llobregat. Els exemplars de nova plantació portaran un sistema de reg gota – gota per a
garantir la seva viabilitat.

per les obres.

 Un cop finalitzades les obres i a les àrees enjardinades objecte d’ocupació temporal, es

 Es durà a terme una correcta gestió, emmagatzematge, manipulació i aplicació dels productes

procedirà a la seva restauració edàfica i vegetal. La restauració es dura a terme amb les

bituminosos, combustibles, lubricants, etc.
 Es procedirà a la recollida segons fraccions dels residus generats durant les obres d'execució del
tramvia.

Vegetació:

espècies que hi havia originalment o d’acord amb el criteris de l'Ajuntament corresponent.


Fauna:

 El parc de maquinària i les instal·lacions de serveis auxiliars a l'obra estaran dotats de sistemes

 Les mesures correctores proposades van en la línia de minimització de les ocupacions

per la recollida i emmagatzematge dels efluents líquids. Els efluents líquids que compleixin les

temporals de les zones verdes de l’àmbit, així com la restauració edàfica i vegetal de les zones

disposicions establertes en el Reglament Metropolità sobre Abocaments d'aigües Residuals

afectades.
 Alhora totes aquelles mesures plantejades per a la protecció de la vegetació, també ho són per

seran evacuats a la xarxa de clavegueram.
 La gestió dels residus sòlids i efluents líquids que no puguin ser evacuats a la xarxa de
clavegueram es portarà a terme amb gestors autoritzats, quedant expressament prohibit el seu

a la protecció de la fauna.


 L’ampliació del tramvia és en si mateixa una mesura correctora, ja que amb la construcció del

abocament.
 Es dotarà l’àrea d’actuació de punts de neteja per a formigoneres. Aquests estaran ubicats en

perllongament es preveu una disminució en la quantitat de transit motoritzat a la zona, pel que

zones planes de fàcil accés, allunyades de línies d’escolament superficials o xarxes de
sanejament.

Canvi climàtic:

no es requereix cap mesura addicional correctora pel canvi climàtic.


Paisatge:

 En cas de vessament accidental (productes bituminosos, olis, carburants, formigons, etc.), es

 Tot i que s’estima que el paisatge urbà resultant de la incorporació del tramvia suposarà una

comunicarà immediatament a la direcció d’obra, qui prendrà les mesures oportunes en funció

millora respecte l’estat actual fruit d’una millor ordenació i pacificació de l’espai, l’execució de

de la magnitud de l’accident.

la catenària suposarà un relatiu impacte visual pel que s’hauran d’establir mesures tendents a

 Verificar que es disposa de material absorbent a l’obra per tal de netejar el sòl en cas que es

minimitzar la presència d’aquest element i les estructures de suport alineades amb l’arbrat

produeixin vessaments accidentals en l’obra.
 S’han de detectar les possibles activitats contaminants a la zona del projecte.

viari, buscant la homogeneïtzació amb les lluminàries de carrers i altres elements similars.


Patrimoni cultural:
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 Tenir cura en la localització de zones d’instal·lacions auxiliars de l’obra i zones d’abassegament
especialment:
 Parc dels Torrent de no afectar cap element de patrimoni arquitectònic.

13 Pla de vigilància ambiental
Per al seguiment ambiental de l’obra, i en concret, per assegurar la correcta aplicació de les mesures
correctores, la Direcció Ambiental d’Obra considerarà els aspectes i criteris relacionats a continuació.

 No afectar el jaciment arqueològic de Can Modolell
 No afectar el jaciment arqueològic de Carretera Reial, 69
 No afectar el jaciment arqueològic de Fàbrica Pujol i Bausis.
 A la zona d’expectativa arqueològica (Z.E.A.1) cal aplicar les següents mesures:
 Realització d'una actuació arqueològica intensiva, prèvia a l'execució del projecte
consistent en:



Realització de rases / cales arqueològiques de sondeig a la zona afectada pel projecte.
D'aquesta manera es comprovarà la presència o no d'estructures arqueològiques al
subsòl, alhora que es determinarà la seva potència estratigràfica, cronologia, tipologia
i grau de conservació.



Vigilància i seguiment ambiental en fase d’obra
Concepte
Actuació
Àrees de préstec
Abocadors
Àrees ocupades i
límits d’actuació
Recollida
selectiva de
residus

Si els resultats obtinguts fossin positius des del punt de vista de la localització de
restes arqueològiques seria necessari realitzar una excavació en extensió de la
totalitat de la zona directament afectada per les obres en tots els seus aspectes,

Freqüència

Condicions d’acceptació

Control documental de l’origen dels materials terris
de préstec
Control documental del destí dels materials terris
sobrants

Per tots els material terris
L’activitat extractiva haurà
procedents de préstec
d’estar degudament legalitzada
Per tots els materials que
L’abocador haurà d’estar
es destinin a abocador
degudament legalitzat.
A l’inici de les ocupacions i
Quan les ocupacions es
Inspecció visual dels límits de les àrees ocupades
posteriorment cada quinze
restringeixin a les previstes
dies
A l’inici de les obres i
Quan es verifiqui la suficiència
Control visual del nombre i tipologia de contenidors
posteriorment amb
quan a tipus i quantitat
presents als punts nets
freqüència quinzenal
Quan a fracció selectiva que es
realitzi atenent les tipologies
Seguiment de la separació de residus que es
dels residus contemplades en la
Freqüència quinzenal
practica
Llei 6/1993 i en l'ordenança
Reguladora del Medi Urbà.
Control documental del lliurament dels residus al
gestor autoritzat

Mensual

Existència de la documentació
corresponent

Excavació selectiva de la zona de la benzinera per a
determinar el tipus de residu (sòl contaminat o no)

Durant l’excavació

En cas de caracteritzar-se sol
contaminat, s’haurà de
gestionar correctament.

Control i seguiment dels abocaments al
clavegueram

Per tots els abocaments

Compliment del Reglament
Metropolità sobre Abocaments
d’aigües residuals en referència
a la qualitat físic química de
l'aigua

Inspecció dels elements de recollida i
emmagatzematge d’efluents líquids

A l’inici de les obres i
posteriorment amb
freqüència quinzenal

Verificació de la suficiència i
correcte estat dels elements

Control documental del lliurament dels residus
líquids al gestor autoritzat

Mensual

Àrea de neteja de
formigoneres

Inspecció de l’àrea destinada al efecte, prèvia
validació en fase de projecte.

Abans de l’inici de les
obres

Vehicles i
maquinaria d’obra

Verificar l’homologació i la realització de les
corresponents revisions periòdiques

Abans de l’inici de les
obres

Inspecció dels vehicles de transport de terres

Per cada vehicle

Reg i neteja a
pressió de vials
d’obra

Inspecció visual dels carrers i vials

Aleatòria

Quan no es doni generació de
pols al trànsit de vehicles

Protecció de la
vegetació

Verificar la identificació dels exemplars vegetals a
protegir així com de les mesures de protecció de
l’arbrat

Abans de l’inici de les
obres a les àrees afectades

Verificar que els exemplars
identificats son els que
realment s’han de protegir i la
correcta col·locació de les
mesures de protecció.

segons el procediment establert en el “Decret 78/2002”, de 5 de març de 2002, del
“Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic” de la Subdirecció
General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.


Aspectes socials:
 Les mesures a adoptar van en la línia d’establir itineraris alternatius i by pass que permetin
mantenir la funcionalitat dels diversos serveis potencialment afectats.

Recollida
d’efluents líquids

12 Resum del pressupost de l’alternativa seleccionada
El resum del pressupost de l’alternativa 3 inclòs a continuació incorpora aquelles mesures correctores no
considerades a l’Estudi informatiu. En aquest sentit cal destacar que el pressupost de l’estudi informatiu
incorpora partides com acabat superficial en zona verda, reposició d’arbrat afectat, reposició de serveis
afectats, etc, aspectes tots ells que es poden considerar mesures correctores a incorporar al present estudi
d’impacte.

Existència de la documentació
corresponent
Quan la localització i
condicionament de l’àrea sigui
l’adient per protegir el medi
Estar en disposició de la
documentació acreditativa.
Protecció del material
transportat amb lones
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14 Conclusions, data i signatura de l’autor de l’estudi

Vigilància i seguiment ambiental en fase d’obra
Concepte
Actuació
Restauració edàfica
i vegetal

Soroll i vibracions

Control de les restauracions realitzades en àrees
d’ocupació temporal

Seguiment i control de les emissions fòniques

Passos alternatius
per vianants

Inspecció visual de l’existència de passos que doni
permeabilitat a l’àrea d’actuació

Rutes alternatives
per vehicles

Inspecció de les alternatives proposades

Serveis afectats

Comprovació del manteniment dels serveis afectats

Paisatge urbà

Inspecció de la reposició de vegetació i mobiliari
urbà

Patrimoni cultural

Inspecció visual als fronts d’excavació

Qualitat de l’aire

Realització de rases / cales arqueològiques de
sondeig a la zona d’expectativa arqueològica (ZEA)
Inspecció documental de les inspeccions de
maquinària corresponents.
Supervisió tasques correctes durant episodi de
contaminació

Enllumenat

Determinació de les temperatures de color, que
hauran de ser inferiors a 4.200 k.

Freqüència

Condicions d’acceptació

Absència de restes d’obra i del
condicionament assimilable a
l’existent previ a les obres
Quan els horaris de treball a la
via pública compleixin l'horari
legalment establert (8-20 hores)
a l'article 15.3 de la Llei
Aleatòria
16/2002, de protecció contra la
contaminació acústica, o a les
ordenances municipals
adaptades a aquesta llei.
En cas contrari, supervisar la
gestió administrativa d’una
resolució de suspensió dels
objectius de qualitat acústica.
Quan la permeabilitat sigui
suficient per no alterar
Aleatòria
substancialment els hàbits de la
població
Quan s’ocasioni la mínima
Abans de l’inici de les
alteració del trànsit i existeixi la
obres a les àrees afectades
senyalització adequada
Abans de l’inici de les
Quan no es produeixin talls en
obres a les àrees
els serveis bàsics
d’actuació
Quan els diferents elements
En acabar les obres
estiguin integrats al medi urbà
en que es troben
No detecció de restes
Aleatòria
arqueològiques
Quan moviment de terres Segons resultats de l’excavació
en ZEA
preliminar
Al finalitzar les obres

Aleatòria

Documentació correcta

Quan episodi de
contaminació

Tasques correctes

Aleatòria

Compliment del marc legal (Llei
6/2001 i el Decret 190/2015)
per una zona E3

El present estudi d’impacte ambiental pretén compatibilitzar l’execució del tramvia Diagonal-Baix
Llobregat, entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern, amb la preservació o millora dels factors
ambientals que concorren a l’àmbit territorial en que es planteja el projecte.
A aquest efecte s’ha procedit a la caracterització del medi, a la identificació d’aquelles actuacions
associades al projecte que poden tenir incidència ambiental segons les diferents alternatives avaluades i a
definir les corresponents mesures correctores a adoptar. En aquest sentit s’estima que l’aplicació de les
mesures correctores proposades han de suposar uns efectes compatibles en relació al medi potencialment
afectat.
Realitzada l’avaluació s’ha seleccionat com alternativa ambientalment millor l’ALTERNATIVA 3, amb un
pressupost d’execució material de CINQUANTA QUATRE MIL CENT QUARATA UN EUROS AMB QUARANTA
UN CÈNTIMS (54.141,41 €)

Barcelona, abril de 2019

Pier Berglund i Viladevall
Enginyer agrònom

Isabel Cubero
Llicenciada en Ciències Ambientals
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ANNEX 1 PLANEJAMENT SECTORIAL, TERRITORIAL I MUNICIPAL
Els plans territorials vigents en l’àmbit del present estudi són el Pla Territorial Metropolità de Barcelona,
com a pla territorial i el Pla General Metropolità, que actua com a marc general urbanístic d’aquelles
localitats de les rodalies de Barcelona.
1

DESCRIPCIÓ DELS PLANEJAMENTS SECTORIALS I TERRITORIALS

1.1

11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.
12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes
d’assentaments.
En el seu punt 7.4 de Sistema d’Infraestructures de mobilitat del document de Propostes, el PTMB fa
referència al Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 de l’ATM, on s’hi projecta aquelles línies de tramvia
que ara coneixem com a T1, T2, T3, T4, T5 i T6. El PTMB contempla el pas del tramvia pel carrer Laureà
Miró i per la carretera Reial.

Pla Territorial Metropolità de Barcelona

El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) comprèn el territori que abasten les comarques de l’Alt
Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental,
amb una superfície de 3.236 km² repartits entre 164 municipis.
La província de Barcelona ha experimentat al llarg de les darreres dècades un doble procés de creixement i
de redistribució a nivell metropolità. Al seu costat, tant els equipaments com les infraestructures que els
donen suport i permeten la seva interrelació han anat evolucionant tot seguint les activitats i la població
en el seu procés de relocalització.
Físicament, aquests processos d’ocupació s’han traduït en un molt elevat consum de sòl, de manera que el
sòl transformat (sòl consolidat i sòl amb indicis d’urbanització) a la regió metropolitana ha passat de
56.314 hectàrees l’any 1977 a 76.884 hectàrees l’any 2000, el que representa un increment del 36,5%.
Bona part d’aquest increment prové de la situació existent i de les condicions establertes al llarg de la
dècada dels setanta, ja que a les 43.247 hectàrees consolidades l’any 1977 cal sumar 13.067 hectàrees
(30,2%) que ja presentaven indicis d’urbanització. Una altra part, però, ha iniciat el seu procés
urbanitzador al llarg de les darreres tres dècades.
El pla, en el seu punt 5.10 de Limitacions de les infraestructures de transport, detecta un seguit de
mancances que acompanyen a la xarxa ferroviària existent en l’entorn metropolità de Barcelona, entre
elles destaquen una saturació dels accessos a Barcelona, una manca de connexions no radials, una manca
d’intercanviadors entre línies i amb altres mitjans de transport i de cobertura d’alguns territoris.
En el seu punt 3.4.2 d’Infraestructures de transport, el PTMB preveu que la xarxa ferroviària interna
estructurant es troba mancada:


De relacions en malla fora dels corredors radials existents (metros del Vallès i Baix Llobregat,
rodalies RENFE al Maresme, etc). Aquestes relacions sobre nova infraestructura ferroviària haurien
de facilitar la cohesió interna dels diferents sistemes urbans de la regió.
 De serveis de més intensitat sobre l’antiga xarxa de RENFE que es podrien assolir un cop aquesta
es vagi alliberant dels serveis de llarg recorregut amb la posada en servei de les noves línies d’altes
prestacions.
En definitiva, es tracta de dotar de serveis de transport públic d’alta capacitat a totes aquelles parts del
sistema urbà de la regió metropolitana que ja tenen unes “masses crítiques” i unes densitats urbanes
suficients avui o que les assoliran amb el desenvolupament de les propostes estratègiques del pla. Entre
aquests serveis de transport públics hi trobem la xarxa del Trambaix.
Amb l’objectiu de tractar aquestes mancances, el planejament consta d’un total de 15 criteris que
permeten concretar una determinada visió territorial. Entre ells, tot seguit es fa referència a aquells que
pronostiquen l’augment d’infraestructura de transport públic per al territori de Barcelona:

Figura 1.

1.2

Actuacions proposades per infraestructures ferroviàries i de transport públic. Font: Generalitat de
Catalunya

Pla Director d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de
Barcelona 2011 – 2020.

En el mateix context, l’ATM publica el 2013 el Pla Director d’Infraestructures del transport públic
col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020. Els punts de partida d’aquest PDI són
l’anàlisi de les actuacions realitzades fins a la data en el marc del PDI 2001-2010, una diagnosi tècnica de
l’estat de les xarxes de transport públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona i una prospectiva
de les variables territorials i de mobilitat en l’horitzó 2020. Tot plegat permet evidenciar les necessitats
existents quant a reposició, ampliació de capacitat i millora.
El PDI consta de 4 objectius ambientals prioritaris i 3 de secundaris:

1
2
3
4

Prioritaris
Augmentar la quota del transport públic col·lectiu en els repartiments modals del transport de
passatgers.
Minimitzar el consum d’energia, la intensitat energètica i l’ús de combustibles derivats del petroli.
Minimitzar les emissions de GEH.
Minimitzar les emissions de NOx i PM10 d’acord amb els objectius normatius de qualitat atmosfèrica.
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Secundaris
Minimitzar l’efecte de les infraestructures de transport públic col·lectiu sobre la matriu territorial i la
5
funcionalitat ecològica.
6 Minimitzar l’impacte acústic de les infraestructures de transport públic col·lectiu en zona urbana.
7 Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat.

Per aquest tram, d’una longitud d’1,1 km, dos estacions i una demanda de 4.600 viatges/dia, preveu una
inversió de 17,3M€, un 6,7% de la inversió pendent d’actuacions de Metro, FGC i Tramvia.

La proposta tramviària més destacada del PDI 2011-2020 és la penetració i unió pel centre de Barcelona
del Trambaix i el Trambesòs i com a actuació a executar la connexió dels traçats tramviaris per la Carretera
Reial i la Carretera de Collblanc a través del carrer Laureà Miró amb la finalitat de connectar la T3 de forma
més curta amb Barcelona.

El traçat es proposa en un carrer principalment residencial, amb una carretera amb elevat trànsit tant de
transport privat com públic.

La qualificació del sòl segons el Mapa Urbanístic de Catalunya es defineix com a “Sistemes, viari, eixos
estructurants (SX1)”. Pel que fa a la classificació del sòl on es desenvolupa el projecte es tracta de sòl urbà
consolidat.

El present estudi es desenvolupa entre els municipis de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, tal com
s’indica en la figura següent.

L’actuació del present projecte es descriu en el PDI com una connexió de la línia T3 del Trambaix entre la
rotonda de la Plaça Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat i la parada de Rambla de Sant Just al llarg
de l’avinguda Laureà Miró, amb l’objectiu de permetre uns menors temps de recorregut entre Barcelona i
l’Hospitalet.

(3)

(2)
(1)
Figura 3.

Delimitacions dels municipis. En gris discontinu el traçat del nou tramvia. Font: Generalitat de Catalunya

S’inclou en el Document Nº 2 de Plànols del present estudi el plànol del PDI 2011-2020.
1.3

Pla Director de Mobilitat (pdM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (2013-2018)

L’objectiu del pdM és el de planificar la mobilitat de la RMB tenint en consideració diversos factors: els
modes de transport, el passatge i les mercaderies, volent fomentar els desplaçaments dels modes no
motoritzats. Desenvolupant en el territori de la RMB les Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1 de la Llei
Figura 2.

Actuació “XT02: T3 Pas per Laureà Miró” del PDI 2011-2020. Font: Generalitat de Catalunya

9/2003 ,de 13 de juny, de la mobilitat. La naturalesa del pla, degut a la coincidència temporal amb altres
plans de mobilitat, no planteja noves infraestructures viàries ni ferroviàries en l’àmbit de l’RMB, sinó que

En el PDI es defineixen dos parades noves: una a la plaça de Santa Magdalena (1) i una segona vora el pont
de l’autopista AP-2 (2).

proposa mesures d’optimització del seu ús i millora de la seva rendibilitat ambiental i social.

La primera parada està situada en el centre neuràlgic d’esplugues, en una zona de densitat mitjana amb
forta activitat econòmica i de serveis.

Els objectius bàsics del pdM són:

La segona està situada en un àmbit de densitat mitjana-baixa, amb un ús preferentment residencial i ús
comercial de proximitat. Aquesta parada enllaçarà amb la següent (3), ja situada a ja existent, situada a la
Carretera Reial amb la Rambla de Sant Just Desvern sobre el traçat actual.

Objectius bàsics
1 Millorar la qualitat de vida
2 Garantir l’accessibilitat de la ciutadania
3 Aconseguit una mobilitat sostenible i segura
3
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4 Que la mobilitat col·labori en la millora de la competitivitat del teixit econòmic de l’RMB.
Per a la seva avaluació, el pdM es dota d’una bateria d’indicadors per a valorar el desenvolupament dels
seus objectius operatius, socials i ambientals. El sistema d’indicadors consta de més de 200 indicadors que
s’estructuren d’aquesta manera:


Objectius operatius: 15 indicadors vinculats específicament a cadascun dels objectius operatius del Pla.



Nucli d’indicadors: 36 indicadors de caire global que fan referència a factors essencials de la mobilitat que
permeten complementar la interpretació dels objectius operatius analitzats.



Ràtios d’impacte ambiental: s’inclouen els valors absoluts i les ràtios per veh-km i per habitant del consum
energètic i les emissions de CO2, NO, NO2 i PM10.



Indicadors de seguiment ambiental (ISA): indicadors específics per al seguiment ambiental que formen part
de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar.



Aportació ambiental del sistema del transport públic: indicadors sobre els desplaçaments del sistema
metropolità de transport públic i els valors absoluts dels seus impactes ambientals.



Valors de seguiment de les mesures: per a cada mesura s’han escollit un o diversos indicadors que permetin
valorar el compliment dels objectius que en motiven el desenvolupament.



Grau d’execució global i ritme d’execució global del pdM: per al conjunt del pdM es defineixen també
indicadors específics que mesuren el seu grau de desenvolupament i el seu ritme per eixos.



1.4

Observatori de la mobilitat: conjunt d’indicadors sintètics de la mobilitat que l’ATM publica en el seu web.

Plans de mobilitat urbana

En l’àmbit de Sant Just Desvern es redacta el Pla de Mobilitat Urbana (2009), un document bàsic per a
configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.
L’elaboració d’aquests PMU són obligatoris per als municipis que hagin de prestar servei de transport
col·lectiu urbà de viatgers.

Figura 4.

Pel municipi d’Esplugues de Llobregat també es defineix un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (2016),
que recull un conjunt d’actuacions a la ciutat per incentivar els desplaçaments a peu, en bicicleta o en
transport públic, amb els objectius de configuració d’estratègies de mobilitat sostenible al municipi
d’Esplugues de Llobregat.
Els objectius de caire ambiental que persegueix són:

Els objectius que persegueix són:






Realitzar una diagnosi de les disfuncions del sistema de mobilitat a l’àrea urbana de Sant Just
Desvern, incorporant les percepcions dels problemes per part de la ciutadania.
Proposar els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat al municipi,
d’acord amb els principis directors de la mobilitat establerts per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la
mobilitat, i buscant el major consens possible entre la ciutadania, les entitats i representants
sectorials.
Proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i estratègies del pla, i formular un
programa d’actuació a 6 anys.
Establir indicadors i mecanismes de seguiment i avaluació del pla, així com realitzar l’avaluació
ambiental estratègica del pla d’acord amb el Departament de Medi Ambient i el que estableix la
legislació comunitària.

En aquest pla ja es fa referència a una possible millora del servei de tramvia TRAMBAIX. L’objectiu de
millora que s’estableix en el PMU proposa emfatitzar i fer el seguiment amb l’ATM perquè la línia passi per
Laureà Miro i així obtenir un recorregut més directe cap a Barcelona.

Propostes d’actuació per la mobilitat en transport públic que es presenten en el PMU de Sant Just
Desvern. Font: Sant Just Desvern..

1.
2.
3.
5.
6.
7.
11.

Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles
Incrementar l'eficiència del sistema de transport
Minimitzar la distància dels desplaçaments
Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport
Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic
Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat
Reduir la contaminació acústica

En aquest cas no es fa referència a l’ampliació del tramvia.
1.5

Avaluació d’impactes

El projecte de l’ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just
Desvern dóna compliment al planejament vigent, en quan segueix els seus objectius ambientals:
1. Preservar els valors naturals: La construcció de la nova línia de tramvia haurà de protegir la
funcionalitat ecopaisatgística. És a dir, preservar la diversitat dels valors naturals, així com el
paisatge que els conforma i el seu patrimoni cultural.
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2. Racionalitzar el model d’ocupació del sòl. La ocupació de la nova línia haurà de ser respectuosa
amb el planejament vigent i la funcionalitat que tinguin els sòls, tant en la fase d’explotació com
en la fase d’obra (acopis, camins, etc.)
3. Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenibles. La mobilitat sostenible és un dels punts més
debatuts en el planejament, promogut majoritàriament per una motivació de caire ambiental.
4. Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i energètics. Tot i l’impacte positiu mencionat
anteriorment, en la seva etapa de construcció el projecte suposa un impacte ambiental negatiu, ja
que tota obra genera unes emissions de contaminants, soroll, vibracions i diverses tipologies de
residus. És per aquest motiu que, en ordre de donar compliment a aquest objectiu, s’haurà de dur
a terme un seguiment ambiental de l’obra.
Planejament territorial

2
2.1

PLANEJAMENT URBANÍSTIC LOCAL
Descripció

El Pla General Metropolità de Barcelona (PGM) s'erigeix l'any 76 integrat per diferents municipis
pertanyents a l'extinta Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona. Tot i el seu àmbit pluriconsistorial,
s'integra en el sistema de planejament urbanístic atès la seva jurisprudència.
Entre aquests 27 municipis que s’integren en el PGM de Barcelona es troben els municipis objecte
d’aquest document, Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern.
Degut a la seva antiguitat, no formen part d’ell conceptes com la mobilitat sostenible, o l’estalvi de
recursos
A l’àmbit del carrer Laureà Miró, el PGM, ha passat per 5 modificacions, els expedients de les quals són:

Ocupacions permanents de la trama urbana per execució del tramvia.
Descripció:

Ocupacions del sòl en trama urbana, on el Pla Director d’Infraestructures de
Transport i el Pla de mobilitat urbana de Sant Just preveu una nova
infraestructura ferroviària.

Caracterització:

A1, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L

Avaluació:

Compatible

1985/604/B
1986/2077/B
1986/4010/M
1987/772/B
1993/644/M
2009/36126/M

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Tabla 2. Matriu d’impacte ambiental sobre planejament sectorials i territorials

1.6

Diferència entre alternatives

Si analitzem l’alternativa 0, es a dir l’estat actual i la seva evolució si no s’executés el tramvia de Laureà
Miró no donaria compliment al PDI, ni al PMU dels municipis, ja que no es potencia un sistema de
transport més sostenible, ni es minimitza el nivell de soroll i contaminació associats al sistema de transport
de vehicle privat. Per aquest motiu, es considera que l’alternativa 0 te uns efectes moderats- sever.
Les diferents alternatives estudiades es projecten per un únic eix viari, el del carrer Laureà Miró i la
Carretera Reial, proposant diferents solucions dins aquest àmbit, però sense sortir d’ell.
En aquest sentit, a efectes d’ocupacions permanents associada a la infraestructura, no es poden establir
diferencies entre elles, avaluant els efectes amb caràcter compatible, atenent que el planejament
territorial i sectorial contempla la seva execució.
1.7

Mesures preventives i/o correctores

El nou traçat del tramvia discorre per trama urbana on el planejament territorial preveu noves
infraestructures ferroviàries, per tant, en relació al planejament no correspon l’adopció de mesures
correctores.

Figura 5.

Plànol urbanístic i fitxa urbanística del Carrer Laureà Miró Font: Mapa Urbanístic de Catalunya.
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2.2

Avaluació d’impactes.

Els PMUs definits en el punt anterior també formen part del planejament urbanístic local, ja que són Plans
enfocats per cada municipi.
Aquests plans són el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible d’un municipi.
Planejament urbanístics municipal
Ocupacions permanents de la trama urbana per execució del tramvia.
Descripció:

Ocupacions del sòl en trama urbana, segons previsions incloses als Plans de
Mobilitat Urbana dels municipis afectats i obertura del Raval de Sant Mateu.

Caracterització:

A1, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L

Avaluació:

Compatible

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Tabla 3. Matriu d’impacte ambiental sobre planejament local

2.3

Diferència entre alternatives

Les diferents alternatives estudiades es projecten per un únic eix viari, el del carrer Laureà Miró i la
Carretera Reial, proposant diferents solucions dins aquest àmbit, però sense sortir d’ell. Alhora les quatre
alternatives incorporen l’obertura del raval de Sant Mateu, millorant l’oferta de xarxa viària local i la
connexió amb Barcelona.
En aquest sentit, a efectes d’ocupacions permanents associada a la infraestructura, no es poden establir
diferencies entre elles, avaluant els efectes amb caràcter compatible.
2.4

Mesures preventives i/o correctores

El nou tramvia discorrerà per sòl qualificat com a vial segons el Pla General Metropolità i en el que el Pla
de mobilitat urbana (en aquest cas de Sant Just) hi preveu l’execució de la infraestructura, per tant, no es
precisen de mesures correctores.
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ANNEX 2:

ESPAIS PROTEGITS I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

Document Ambiental de l’ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern

1

2

DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS PROTEGITS ................................................................................................. 2
1.1

AVALUACIÓ D’IMPACTES .................................................................................................................................. 4

1.2

DIFERÈNCIA ENTRE ALTERNATIVES ................................................................................................................. 4

1.3

MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES ................................................................................................... 4

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA ................................................................................................................... 4
2.1

AVALUACIÓ D’IMPACTES .................................................................................................................................. 5

2.2

DIFERÈNCIA ENTRE ALTERNATIVES ................................................................................................................. 6

2.3

MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES ................................................................................................... 6

1

Document Ambiental de l’ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern

ANNEX 2 ESPAIS PROTEGITS I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
1

DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS PROTEGITS

Pla d’Espais d’Interès Natural
Al nord de la zona d’estudi, trobem el PEIN Serra de Collserola (codi: 1090) de 8295 ha, situat a la serra de
Collserola i que forma part de la Serralada Litoral, compresa entre els rius Besòs i Llobregat. Separa el pla
de Barcelona de la depressió del Vallès. Collserola és el pulmó de l’àrea metropolitana de Barcelona, on hi
viuen més de 3 milions de persones, i és per aquest motiu que hi ha un alt interès de protecció per a
aquest espai.
El consorci de Collserola enumera tres grans funcions de Collserola: ecològica, productiva i social.
Ecològica:






Funció de pulmó verd: alliberant O2 i fixant CO2.
Regulador natural del cicle hidrològic: les plantes retenen l’aigua i l’alliberen de forma progressiva,
frenant el risc d’inundacions. A més de retenir, els boscos emmagatzemen i purifiquen l’aigua i
quan aquesta es transpirada es genera pluja.
Reducció de l’erosió: la vegetació té un paper clau en la retenció i fixació del sòl, les arrels de les
plantes protegeixen el sòl de l’erosió en cas de pluges i escorrenties.
Biodiversitat: els espais naturals són la font de la diversitat biològica i de manteniment d’algunes
plantes d’ús humà tradicional (remeieres).
Regulació del microclima urbà: la presència d’espais naturals a les proximitats d’una metròpolis
ajuda a atenuar les temperatures extremes, tant màximes com mínimes.

Figura 1. Espais del PEIN i Xarxa Natura 2000 presents a l’àmbit d’estudi, entre Sant Just Desvern i Esplugues. En color vermell, el
traçat proposat per al nou tramvia. En color blau, la xarxa hidrològica superficial. Font: Generalitat de Catalunya.

Productiva:

Xarxa Natura 2000

La natura és un recurs vital en l’economia mundial. Els hàbitats naturals i conreus formen part del nostre
paisatge, i els recursos que en podem extreure són renovables.

La Xarxa Natura 2000 és una xarxa coherent d’espais naturals a nivell europeu per a la conservació dels
hàbitats naturals i les espècies en el marc d’un desenvolupament sostenible segons descriu l’article 3 de la
Directiva d’Hàbitats.

Els espais naturals ens ofereixen un gran nombre de recursos, però no són inesgotables si se’n fa un abús.
Cal imposar uns criteris tècnics i uns mètodes productius que tendeixin cap a un aprofitament dels
recursos que resulti compatible amb la conservació dels sistemes naturals.
Social:
El parc de Collserola té un seguit de valors paisatgístics, culturals i d’espai de descoberta difícils de trobar
en una metròpolis com Barcelona.

Està formada per les zones especials de conservació (ZEC) i per les zones d’especial protecció per a les aus
(ZEPA). Alguns dels espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 coincideixen amb determinats Espais d’Interès
Natural. La Xarxa inclou a més, els espais fluvials que contenen elements d’interès com boscos de ribera,
meandres, etc.
El projecte de construcció de l’Eix Laureà Miró/Carretera Reial del Tramvia, no travessa cap espai de la
Xarxa Natura 2000. Només cal fer esment de la presència al nord de la zona d’estudi, de l’espai de
muntanya litoral de Collserola, una ZEC (codi: ES5110024) de quasi 8.300 ha.
En el Document Nº2 s’inclou el plànol 3.3 corresponent a Espais Protegits – Xarxa Natura 2000.
A la zona on es preveu la construcció de l’Eix Laureà Miró del Tramvia, no hi ha cap Àrea d’Interès
Faunístic o Florístic.
El Mapa de les Àrees d’Interès Faunístic i Florístic és un mapa elaborat amb la suma de les àrees més
crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals es disposa d’una informació
especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres i atles de distribució de les
espècies en tot el territori català.
Per altra banda, la zona d’estudi, no pertany a cap Àrea Important per a les Aus (IBAs), segons
SEO/BirdLife.
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Tal i com es pot veure al plànol, la zona d’estudi no és una àrea prioritària de reproducció, alimentació,
dispersió i concentració local d'aus amenaçades. Així mateix, tampoc travessa cap ZEPA o àmbit de
recuperació del trencalòs, el bitó o la gavina corsa.

Hàbitats d’Interès Comunitari
A la zona d’estudi no hi ha cap Hàbitat d’Interès Comunitari –HIC- catalogat segons la Directiva 67/97/CE.

Figura 3. Mapa d’hàbitats d’interès comunitari propers a la zona d’estudi. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat,
Generalitat de Catalunya.
Figura 2. Àrees d’interès per a les aus properes a la zona on es preveu la construcció de l’Eix Laureà Miró del Tramvia. En color
verd, les ZEPA. En color rosa, àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local d'aus amenaçades.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.

Així mateix no pertany a les Zones de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos
d'electrocució (juliol 2009).

Zones humides
A l’àmbit d’estudi no hi ha cap zona humida de l’Inventari de Zones Humides de la Generalitat de
Catalunya del 2011.
Aqüífers protegits
Segons el Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel que s’estableixen normes de protecció i addicionals en
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, la zona objecte d’estudi no
pertany a cap aqüífer protegit, tot i la proximitat de l’àmbit amb l’aqüífer protegit del Delta del Llobregat.
Patrimoni geològic protegit
La zona d’influència del projecte no afecta a cap zona catalogada com a patrimoni d’interès geològic
segons la cartografia consultada.
Espais Naturals de Protecció Especial
A la zona d’estudi no hi ha espais naturals de protecció especial com parcs naturals, parcs nacionals,
reserves de fauna, etc. Així mateix, a banda i banda de la zona afectada per la construcció de l’Eix Laureà
Miró del Tramvia no trobem cap d’aquests espais naturals d’interès.
Camins ramaders
D’acord amb la cartografia elaborada en el marc del projecte "Camins ramaders i transhumància a
Catalunya" de la Fundació del Món Rural, a la zona d’estudi no hi cap camí de transhumància documentat.
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Pel que fa als camins ramaders classificats (juny 2013), als municipis d’Esplugues de Llobregat i Sant Just
Desvern no n’hi ha.
1.1

Segons el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, la major part de la zona per on es preveu la construcció
de l’Eix Laureà Miró del Tramvia dins la comarca del Baix Llobregat està classificat com a zona urbana
(sense espais de protecció jurídica supramunicipal o especial, ni connectors o corredors fluvials).

Avaluació d’impactes

Espais naturals protegits o catalogats.
Ocupacions territorials del projecte, desmunts i terraplens, tala i esbrossada de la vegetació
present, abocadors d’obra i àrees de préstec.
Descripció:

Tota la traça del tramvia discorre per trama urbana, no afectant a espais
protegits o catalogats.

Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F, G1, H1, I, J, K, L.

Avaluació:

Compatible

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Tabla 1. Matriu d’impacte ambiental sobre els espais protegits

1.2

Diferència entre alternatives

Tant l’alternativa 0, com les quatre alternatives que es projecten per l’eix Laureà Miró/Carretera Reial no
afectant espais protegits o catalogats. És des d’aquesta perspectiva que els efectes de les quatre solucions
plantejades s’avaluen amb caràcter compatible respecte els espais protegits.
L’alternativa 0, al esta en zona urbana, no variarà els seus valors ecològics en l’execució del projecte, per
tant, també es considera compatible.
1.3

Figura 4. Espais amb valor connector segons el Pla Territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la zona d’estudi (Baix
Llobregat) Font: Departament de Territori i sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

Tot i l’absència de connectors segons el Pla, cal tenir en compte que la xarxa de torrents i rieres de tota la
zona d’estudi també actuen com a corredors secundaris, de caràcter local. Aquests cursos d’aigua duen
una vegetació associada, no tan desenvolupada i extensa com la pròpia de cursos de major entitat com el
Llobregat, però suficient per facilitar el pas de la fauna i oferir-li un cert refugi (la pròpia hidromorfologia
sovint hi col·labora) com passa a llevant dels Edificis Símbol, al torrent d’en Farré, on la vegetació
associada al mateix i també al Parc dels Torrents, facilita el desplaçament i aixopluc de la fauna present.
El document No 2 del present estudi, inclou el plànol 3.4 de Fauna i Connectivitat.

Mesures preventives i/o correctores

Al no afectar a espais protegits o catalogats no es proposen mesures correctores especifiques per aquests
components del medi.
2

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

Parlant de fauna, els connectors biològics –o corredors- són llocs que permeten als animals migrar,
desplaçar-se o dispersar-se per buscar noves fonts d’aliment, llocs de reproducció, etc. A tota Europa,
s’està impulsant la definició de xarxes ecològiques, en el marc de l’Estrategia Panaeuropea de la diversidad
biológica y paisajística (1995). Això suposa la definició de zones nucli, corredors biològics i àrees
d’influència (espais contigus als perímetres dels espais naturals d’interès i dels corredors biològics).
Aquells espais identificats al territori pel seu valor connector van passar a formar part del “espais de
protecció especial del sistema d’espais oberts” del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (aprovat pel
Govern de la Generalitat de Catalunya el 20 d’abril de 2010; DOGC n.º 5627 - 12/05/2010).
Figura 5.

Extracte plànol 3.4 de Fauna i Connectivitat Font: Pròpia
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Figura 7.

Pont sota el Carrer de Laureà Miró a l’extrem oriental de la zona d’estudi. Foto: Alfred Encuentra.

Vid. Plànol de Mesures correctores (passos de fauna).
Fer esment al corredor faunístic secundari que és el pont situat sota el Carrer Laureà Miró (Figura 7),...
Accidents amb grans vertebrats
Al voltant de la zona on es preveu la construcció de l’Eix Laureà Miró del Tramvia, no hi ha constància
d’accidents amb ungulats.
2.1

Avaluació d’impactes

L’absència de veritables corredors biològics, fa que les minses línies de drenatge (torrent d’en Farré, com a
mes representatiu) serveixin de connexió per petita fauna entre les escasses zones verdes existents (com
és al Parc dels Torrents). En un entorn urbà (sense zones forestals i espais oberts) els parcs i jardins i
l’arbrat viari es converteixen en hàbitats per a la fauna antropòfila present.

Figura 6.

Marges arbrats a tocar de l’autopista, pràcticament al límit entre els termes d’Esplugues i Sant Just Desvern. Foto:
Alfred Encuentra.

L’execució del tramvia en qualsevol de les seves alternatives, ocupant carrers de la trama urbana de Sant
Just i Esplugues, no ha de suposar efectes rellevants sobre els relatius corredors existents, corresponent
l’avaluació d’efectes que es detalla a continuació:
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Connectivitat Ecològica
Ocupacions territorials del projecte, abassegaments de materials, tala i esbrossada de la
vegetació present, abocadors d’obra i àrees de préstec.
Descripció:

Afectació indirecte a zones verdes d’Esplugues de Llobregat (Parc dels
Torrents, Talussos de la B-23, Jardins del Dr. Ribalta, etc) per ocupacions
temporals durant la fase d’obres.

Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F1, G, H1, I, J, K, L.

Avaluació:

Compatible -moderat

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Tabla 1. Matriu d’impacte ambiental sobre la connectivitat ecològica

2.2

Diferència entre alternatives

L’absència de veritables corredors biològics a l’àmbit en que es projecta el tramvia, i les ocupacions tant
temporals com permanents de les diferents solucions plantejades, permet estimar que les diferencies
entre alternatives seran molt poques, cas de que n´hi hagi, no poden establir preferències d’elecció entre
elles, inclosa l’alternativa 0.
2.3

Mesures preventives i/o correctores

A fi d’evitar la fragmentació de les zones verdes (que tenen funció d’habitat) properes a la traça, caldrà
tenir especial cura en la no ocupació dels següents espais:





Parc dels Torrents tallat pel carrer Laureà Miró (amb relativa funció connectora).
Talussos de la B-23 (amb funció d’hàbitat)
Parc de les Esplugues (amb funció d’hàbitat)
Jardins del Dr. Ribalta (amb funció d’hàbitat)

En el cas que s’hagin d’ocupar temporalment es duran a terme les següents mesures:





Es minimitzarà l’àrea a ocupar.
No s’afectarà la vegetació arbòria.
En cas d’afectar a la vegetació arbustiva o herbàcia es procedirà a la seva replantació, ja sigui amb
la vegetació original o, en el seu defecte, amb la consensuada amb els serveis tècnics municipals.
No s’afectaran les instal·lacions de reg. En el cas d’afectar-se es durà a terme la seva reparació o
reposició.
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ANNEX 3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I BALANÇ DE MATERIALS
1

Descripció del projecte

En l’annex següent es dur a terme una descripció de les alternatives que es descriuen a la memòria de
l’Estudi Informatiu de l’Ampliació del Tramvia Diagonal Baix Llobregat entre Esplugues i Sant Just Desvern.
1.1

Les alternatives de traçat

Les diverses alternatives plantejades es basen en les diferents configuracions de la secció transversal per
donar solució a la integració del tramvia a la trama existent i a la interacció d’aquest amb la resta de
modes de transport.
La situació actual, l’alternativa 0, actualment es una carretera de doble sentit, amb dos carrils per sentit
de velocitat 50km/h, tot i que està prevista la construcció d’un carril bici a l’eix, que faria canviar la
composició de la carretera.

 Alternativa 0
 Calçada circulació segregada 2+2 (50km/h)
 Carrils compartits amb diverses línies de bus
 Voreres segregades, amb diferents amplades segons el tram
 No existència de carril bici
Les alternatives inclouen diverses opcions de configuració de la calçada: segregada, al mateix nivell,
compartida amb autobusos, carril bici..., però totes les alternatives comparteixen la idea de delimitar els
espais destinats a cada mode de transport, ja sigui mitjançant la segregació a les alternatives no
pacificades o bé delimitar els espais mitjançant diferents tipologies de paviment que permetin identificar
amb claredat els diferents espais de les alternatives més pacificades.

 Alternativa 1
 Via única
 Parades en doble via
 Plataforma tramviària segregada.
 Calçada circulació segregada 1+1 (30km/h)
 Carril bici
 Voreres segregades
 Alternativa 2
 Plataforma única
 Doble via compartida amb bus
 Carrils de circulació 1+1 (20 km/h)
 Alternativa 3
 Plataforma única
 Doble via compartida amb bus
 Zones de vianants i trànsit compartides
 Carrils de circulació 1+1 (10 km/h)
 Alternativa 4
 Plataforma única

Doble via amb plataforma compartida amb bus
Zones de vianants i trànsit compartides costat muntanya
Carrils de circulació 1+1 (costat muntanya 10 km/h – costat mar 20 km/h)

 Opció 5
 Doble via
 Plataforma tramviària segregada.
 Calçada circulació segregada 1+1 (30km/h)
De bon començament, s’havia plantejat una 5a opció que consistia en una doble via, amb una plataforma
tramviària segregada i una circulació segregada 1+1 (30 km/h), que de primeres es descarta per la falta
d’espai disponible que repercutiria en disminuir l’amplada de les voreres, reduint l’espai disponible per als
vianants. Per la qual cosa no s’arriba a desenvolupar ni presentar
La principal diferència entre les alternatives 2, 3 i 4 es el grau de pacificació de l’eix Laureà Miró – carretera
Reial, essent l’alternativa 3 la de major pacificació.
Parades
El nou tram de tramvia té una longitud aproximada d’un quilòmetre el que planteja la necessitat
d’incorporar una parada a l’inici i al final i una parada intermèdia.
Les parades es trobaran a l’inici del traçat Rambla de Sant Just, al final del traçat a la plaça de Santa
Magdalena i a un punt intermig Parada Pont B – 23.
Alternativa 1
Per a l’alternativa 1 es planteja una plataforma de via única central per al tramvia, deixant un carril de
circulació al costat mar i un carril de circulació més un carril bici bidireccional al costat muntanya.
Les parades es defineixen en via doble amb andana central.
En general, al llarg de tot el tram, la plataforma tramviària i la calçada mantenen la cota actual a una cota
inferior a les voreres. No obstant, al pas per sota de la B-23, on es situarà la parada del Pou d’en Fèlix, el
tramvia, la calçada i les voreres seran al mateix nivell, per evitar obtenir unes voreres d’amplada reduïda
que deixen de ser funcionals. En aquest mateix tram, degut a la falta d’espai, el carril bici queda
interromput i les bicicletes hauran de circular per la calçada, compartint espai amb els vehicles
motoritzats. Per tal de protegir a vianants i ciclistes en aquest tram la velocitat és limitarà a 10 km/h.
En aquesta alternativa el tramvia circula en plataforma segregada, diferenciada mitjançant l’enjardinament
amb gespa de tota la plataforma. La plataforma enjardinada s’interromprà a les parades i els creuaments
amb les calçades de vehicles i passos de vianants on anirà aglomerada amb mescla bituminosa.
El carril bici tindrà un acabat de color vermell per diferenciar-se clarament de la calçada destinada a
vehicles motoritzats que s’executarà mitjançant mescla bituminosa sense acolorir.
En aquesta alternativa el tramvia s’integra a la trama existent eliminant les zones d’aparcament de tot el
carrer i només perdent un carril de circulació en sentit Barcelona; mantenint la continuïtat dels carrils al
llarg de tot el tram.
Al costat muntanya, les parades d’autobús mantenen la tipologia de les implantades recentment, amb
plataformes d’accés modulars sobre el carril bici, mentre que al costat mar es mantenen sobre vorera.
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Figura 1.

Figura 2.

Muntatge Laureà Miró 20 m. Alternativa 1

Els diversos usos de la secció transversal, a cadascuna de les seccions característiques estudiades, es
distribueixen segons la taula següent:
Secció
Secció 26 metres

Amplada
26 m

Vorera muntanya
6,46 m

Calçada muntanya
2,5 m (bici) + 3,20 m

Plataforma tramviària
4,16 m

Calçada mar
3,20 m

Vorera mar
6,48 m

Secció 22 metres
Secció Parada Pou
d’en Fèlix

22 m

4,97 m

2,5 m (bici) + 3,20 m

4,16 m

3,15 m

3,00 m

Secció 20 metres
Secció Parada Sta.
Magdalena

20 m

4,00 m

2,5 m (bici) + 3,20 m

4,16 m

3,20 m

2,95 m

35 m

+9,00 m

3,20 m

3,45 m + 4.00 m + 3,45 m

3,20 m

3,00 m

20 m

4,66 m

3,45 m + 3,50 m + 3,45 m

4,96 m

Muntatge Laureà Miró 20 m. Alternativa 2

Els diversos usos de la secció transversal, a cadascuna de les seccions característiques estudiades, es
distribueixen segons la taula següent:
Secció

Amplada

Vorera muntanya

Calçada muntanya

Plataforma tramviària

Calçada mar

Vorera mar

Secció 26 metres

26 m

5,50 m

3,20 m

7,33 m

3,20 m

6,77 m

Secció 22 metres

22 m

3,24 m

3,20 m

7,33 m

3,20 m

4,52 m

Secció Parada Pou
d’en Fèlix

20 m

Secció 20 metres
Secció Parada Sta.
Magdalena

Taula 1. Secció tipus alternativa 1.

4,66 m

3,45 m + 3,50 m + 3,45 m

4,96 m

20 m

2,83 m

3,20 m

7,33 m

3,20 m

3,44 m

35 m

+9,00 m

3,20 m

3,45 m + 4.00 m + 3,45 m

3,20 m

3,00 m

Taula 2. Secció tipus alternativa 2.

Alternativa 2

Alternativa 3

Per a l’alternativa 2 el tramvia circularà en doble via i les parades seran amb andana central.

L’alternativa 3 proposa la pacificació de tot el tram, convertint els carrils en una zona 10 de convivència
amb vianants i trànsit d’accés veïnal i mantenint els autobusos per la plataforma tramviària.

En aquesta alternativa les voreres, carrils de circulació i tramvia seran al mateix nivell. Els carrils de
circulació de vehicles tindran la velocitat limitada a 20 km/h i seran compartits amb les bicicletes.
L’alternativa 2 proposa compartir la plataforma tramviària amb els autobusos, tot i que les parades
d’aquests, inicialment es planegen fora de la plataforma. En aquest sentit, es disposarà d’una peça
separadora que sigui franquejable pels autobusos, per poder sortir de la plataforma i accedir a les seves
parades.
En aquesta alternativa la plataforma tramviària, compartida amb els autobusos, es troba aglomerada amb
mescla bituminosa acolorida per diferenciar-se dels carrils de circulació de vehicles privats que no podran
compartir plataforma amb el tramvia.
Els carrils de la zona 20 seran amb acabat de mescla bituminosa per diferenciar-se de la vorera.

En aquesta alternativa el pas sota el pont de la B-23, on s’ubica la parada del Pou d’en Fèlix, passa a
tipologia de parada amb andanes laterals, obtenint unes voreres de major amplada. Aquest canvi provoca
que els vehicles motoritzats no puguin travessar la B-23 i hagin de desviar-se pels carrers adjacents. Tot i
això, la utilització de la plataforma compartida entre el tramvia i els autobusos permet que aquests últims
puguin seguir realitzant les rutes habituals i travessar la B-23 per la parada del Pou d’en Fèlix. Les parades
d’autobusos, inicialment es planegen fora de la plataforma. En aquest sentit, es disposarà d’una peça
separadora que sigui franquejable pels autobusos, per poder sortir de la plataforma i accedir a les seves
parades.
En aquesta alternativa només s’utilitza mescla bituminosa per a la plataforma tramviària i la zona
destinada a la circulació de vehicles motoritzats i bicicletes es pavimentarà amb llambordes, augmentant
així la percepció de la zona 10 als conductors de vehicles motoritzats.
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Secció
Secció 26
metres
Secció 22
metres
Secció Parada
Pou d’en Fèlix
Secció 20
metres
Secció Parada
Sta. Magdalena

Amplada

Vorera - Bici muntanya

Calçada muntanya

Plataforma tramviària

Calçada mar

Vorera mar

26 m

8,70 m

7,33 m

3,20 m

6,77 m

22 m

6,44 m

7,33 m

3,20 m

4,52 m

20 m

4,66 m

3,45 m + 3,50 m + 3,45 m

20 m

6,04 m

7,33 m

3,20 m

3,44 m

3,45 m + 4.00 m + 3,45 m

3,20 m

3,00 m

35 m

+9,00 m

3,20 m

4,96 m

Taula 4. Secció tipus alternativa 4

1.2

Definició geomètrica

Tot i que a l’estudi d’alternatives es plantegen 4 opcions, les alternatives de traçat tramviari són 3:

 Via única, que correspon a l’Alternativa 1.
 Doble via amb andana central sota el pont de la B-23, que correspon a les Alternatives 2 i 4.
 Doble via amb andanes laterals sota el pont de la B-23, que correspon a l’Alternativa 3.
Figura 3.

Es defineix un traçat per una velocitat punta de 50 km/h i el traçat en alçat s’adapta a la rasant actual de la
calçada.

Muntatge Laureà Miró 20 m. Alternativa 3

Els diversos usos de la secció transversal, a cadascuna de les seccions característiques estudiades, es
distribueixen segons la taula següent:
Secció
Secció 26
metres
Secció 22
metres
Secció Parada
Pou d’en Fèlix
Secció 20
metres
Secció Parada
Sta. Magdalena

Amplada

Vorera - Bici muntanya

Calçada muntanya

Plataforma tramviària

Calçada mar

Vorera – Bici mar

26 m

8,70 m

7,33 m

9,97 m

22 m

6,44 m

7,33 m

7,72 m

20 m

4,26 m

2,80 m + 5,90 m + 2,80 m

4,33 m

20 m

6,04 m

7,33 m

6,64 m

35 m

+9,00 m

3,20 m

3,45 m + 4.00 m + 3,45 m

3,20 m

Els condicionants més destacats alhora de la definició geomètrica són:
Urbanisme: El projecte se situa a l’avinguda Laureà Miró i la Carretera Reial entre el pont d’Esplugues i la
parada Rambla de Sant Just de la T3.
Degut a les restriccions d’espai que suposa un carrer amb una calçada actual de 9.2 metres d’amplada en
la major part del traçat, en totes les alternatives s’haurà d’estudiar l’impacte sobre el trànsit de vehicles
privats i autobusos que tingui la implantació de la plataforma tramviària.

3,00 m

Taula 3. Secció tipus alternativa 3

Alternativa 4
L’alternativa 4 completament és idèntica a l’alternativa 2 però el carril del costat muntanya passa a ser
zona 10 i es substitueix l’aglomerat per paviment de llambordes. És a dir, el costat muntanya es trobarà
completament pacificat, convertint l’espai en zona 10 i, en canvi, al costat mar, es mantindrà la zona 20
permetent el trànsit de pas en sentit Barcelona. El pas sota la B-23 serà zona 10 en ambdós costats.
La plataforma tramviària es compartida amb els autobusos, per tant de la mateixa manera que a les
alternatives 2 i 3, es disposarà d’una peça separadora que sigui franquejable pels autobusos, per poder
sortir de la plataforma i accedir a les seves parades.
Els diversos usos de la secció transversal, a cadascuna de les seccions característiques estudiades, es
distribueixen segons la taula següent:

La plataforma tramviària amb una única via té una amplada mínima de 4,50 metres i amb dues vies té una
amplada mínima de 7.32 metres. En la secció típica d’amplada 20 metres la plataforma ocupa fins a un
36% de la secció fet que restringeix l’espai disponible per a vianants i bicicletes, vehicles privats i
autobusos. L’entrada a la plaça de Sta. Magdalena i la zona del pont de la B-23 són zones que el traçat està
marcat per deixar suficient espai entre la plataforma i les façanes per a unes voreres suficientment
espaioses.
Un altre condicionant derivat de l’amplada del carrer és que a les alternatives on tota la secció està al
mateix nivell, l’alçat del tramvia ha d’adequar-se a la rasant de les voreres actual per a evitar esglaons amb
les entrades a edificacions.
Xarxa existent del Tramvia: L’ inici del projecte és just al final de l’andana de la parada de Rambla de Sant
Just i el final del traçat de la connexió és just al pont d’Esplugues. En tots dos casos hi haurà un cisallament
de les vies i s’hauran d’instal·lar aparells de via.
Parades: La ubicació de les noves parades de Plaça Santa Magdalena i Pou d’En Fèlix, així com la seva
tipologia amb andana central es un altre condicionant a l’hora de definir el traçat, en primer lloc, per la
situació d’aquestes respecte la secció del carrer i en segon lloc per la variació de l’entreeix de les vies en
les transicions a l’entrada i sortida de les parades.
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Explotació tramviària: La solució ha de permetre la compatibilitat de l’explotació de l’actual xarxa de
tramvia i el nou ramal. També s’intentarà reduir les afectacions a la xarxa existent durant la construcció del
projecte.

de planxes metàl·liques que cobreixen els forats entre les ales i animes donant un aspecte molt més estètic
als mateixos. Tanmateix les mènsules tenen un aspecte tubular que junt amb els elements de subjecció i
fixació del fil de contacte conformen un conjunt estètic i gens agressiu amb l’entorn.

S’estudia l’efecte en l’explotació de realitzar el nou tram en via doble o bé en via única i via doble a les
estacions.

Als trams de via doble, sempre que ha estat possible, els pals es situen a l’eix del traçat minimitzant la seva
quantitat i donant un aspecte homogeni al conjunt. En el cas de l’eix Carretera Reial/Lauerà Miró, donada
l’amplada de la secció existent, això no es possible, per la qual cosa es platejarien suports laterals o bé
tensors a façanes.

1.3

Superestructura

El sistema escollit, permet a la seva vegada no hipotecar el sistema d’alimentació, donat que si en un futur
es fa la connexió per diagonal i sense catenària, aquesta es durà a terme amb un tercer carril embegut de
captació contínua.

Aquest tipus d’alimentació amb catenària és l'element del Sistema que te menor integració al paisatge
urbà. El conjunt de pals de sustentació, els feeders d'acompanyament, el fil de contacte i els cables de
suspensió i tesat, envaeixen la visió de l'horitzó al llarg de tot el traçat.

El carril contemplat és el carril de gola tipus 60R2 segons la norma EN-14811, d’acer no alat (C-Mn); el grau
d’acer serà com a mínim R260 amb un rang de duresa (HBW) de 260 a 300, segons la EN 14811. Les
característiques geomètriques principals són les següents:

Aquest sistema te menor impacte visual i afavoreix el pas de vehicles especials com bombers, tot i així es
deixa per a fases posteriors, durant el desenvolupament del projecte constructiu, la elecció del sistema
d’alimentació.

 Alçada: 180mm
 Amplada del patí: 180mm
 Pes per metre lineal: 59,75 kg/m
La gran massa d’aquest carril té com a principal avantatge la durabilitat. Quan més gran, més desgast pot
assolir sense que quedi afectada la seva capacitat resistent. Tenint en compte els temps cada cop mes
reduïts per la realització del manteniment i les altes freqüències de pas en la xarxa completa un cop
realitzat tot el projecte, i encara que si bé la inversió inicial és una mica més cara, l’elecció d’un tipus de
carril mes pesant a la llarga millora la disponibilitat de la infraestructura.
Un altre factor a tenir en compte es mantenir la compatibilitat amb els aparells de via, també de carril
60R2.

1.5

Mobilitat

La implantació del tramvia a l’eix Ctra. Reial – Laureà Miró, entre l’avinguda de Cornellà i la Rambla de
Sant Just comportarà canvis en el model de mobilitat d’Esplugues de Llobregat i de Sant Just Desvern. La
nova infraestructura afectarà tots els modes de transport i molt particularment la mobilitat en vehicle
privat. Molts dels vehicles que transiten actualment per la que és una de les principals vies d’ambdós
municipis es veuran obligats a buscar alternatives de pas, a la vegada que alguns d’aquest usuaris seran
captats pels altres modes de transport gràcies a una millor oferta.
Per a aquest estudi s’han considerat els quatre escenaris E1, E2, E3, E4 futurs següents, corresponents a
cadascuna de les alternatives 1, 2, 3, 4, respectivament:



Escenari E1: representa un escenari de mobilitat on l’afectació sobre el vehicle privat és la menor
possible. Es planteja com un vial amb una implantació del tramvia en via única i on es mantenen
2 carrils de circulació per al vehicle privat (un per cada sentit) més el carril bici recentment
implantat, ambdós segregats de la vorera. En aquest cas el vehicle privat i l’autobús comparteixen
la calçada com ho fan actualment.



Escenari E2: representa un escenari de mobilitat on l’afectació sobre el vehicle privat sigui la
menor possible però assolint a la vegada una certa pacificació de l’eix Ctra. Reial – Laureà Miró,
prevista en els PMUS. Es considera en aquest escenari l’eix Ctra. Reial – Laureà Miró com un vial
de zona 20 en plataforma única que permet la circulació en els dos sentits i es permet el trànsit
de pas a l’alçada del pont de la B-23. El tramvia circula amb via doble i comparteix la plataforma
amb les línies d’autobús. Les bicicletes comparteixen circulació amb els vehicles.



Escenari E3: és l’escenari de mobilitat que suposa més canvis respecte a la situació actual. Es
planteja l’eix Ctra. Reial – Laureà Miró com un bulevard pacificat on el transport públic i els
modes no motoritzats més sostenibles tenen una clara prioritat respecte al vehicle privat. La
circulació de vehicles dins l’àmbit es planteja en una plataforma compartida amb vianants i
bicicleta. Es contempla l’accés dels vehicles exclusivament per a l’accés als guals i a un màxim de
10 km/h. El trànsit de pas es veu impedit a l’alçada de pont de la B-23 pels dos sentits de
circulació, a l’alçada del carrer Bonavista en sentit Sant Just i a l’alçada del carrer Joaquim Rosal
en sentit Barcelona on els vehicles són “expulsats” fora de l’eix Ctra. Reial – Laureà Miró. El
tramvia circula amb via doble i comparteix espai amb les línies d’autobús.

S’escull també el 60R2 en comptes del R1, per comptar amb un radi de 13mm en la corba entre el cap de
carril i la gola, mantenint-se així la compatibilitat amb el carril de la xarxa actual, Ri55NK i amb les rodes
del material mòbil circulant a l’actualitat.
El carril serà aïllat elèctricament, a més de pels components del sistema de via, de forma preventiva a base
de pintura de poliuretà d’alt aïllament.
Per a radis menors de 80 metres el corbat dels carrils es realitzarà a taller i es dotaran de tractament antigrinyol i anti-desgast.
El sistema de via escollit es el de fixació directa a llosa en mode de recolzament discontinu, sistema que fa
compatible el sistema de via amb el d’alimentació elèctrica sense catenària per tercer carril, en cas què
aquest sistema es decideixi implementar en un futur, com per exemple amb la futura connexió de les
xarxes tramviàries.
1.4

Sistema d’Alimentació

El sistema d’alimentació al material rodant actual al TramBaix, és una catenària de tipus tramviària,
composada amb un únic fil de contacte amb compensació mecànica. Com la secció conductora del fil de
contacte és baixa, és necessari un cable subterrani paral·lel (feeder) al llarg de tot el recorregut.
En general s’utilitzen pals d’aspecte rodó que permeten la integració en la seva coronació de l’enllumenat
públic. No obstant, les característiques mecàniques d’alguns trams han fet que sigui necessari emprar
elements reforçats, i és en aquest casos on s’han escollit perfils normalitzats tipus HEB. Aquests disposen
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Escenari 4: representa un esquema de transició entre l’escenari E2, de cert grau de pacificació
però permetent trànsit de pas, i l’escenari E3, amb el grau màxim de pacificació. En aquest
escenari E3 es permet la circulació de vehicles en sentit Barcelona, incloent el trànsit de pas sota
el pont de la B-23, a través d’un carril de circulació pel costat mar en plataforma única. Pel costat
muntanya es permet exclusivament el trànsit veïnal perquè els vehicles puguin accedir al domicili
propi. La demanda de vehicle privat a l’eix en sentit Barcelona és més important i les opcions de
vials alternatius a restringir la circulació en aquest sentit són menors o tenen menor capacitat. El
tramvia circula amb via doble i comparteix espai amb les línies d’autobús.

Escenari

Sentit Sant Just Desvern

Sentit Barcelona

E2

Una captació del 11% aplicada als 8.700 veh/dia que
circulen per Laureà Miró en sentit Sant Just a l’alçada
de la Plaça de Santa Magdalena equival a una
reducció de 1.000 veh/dia. La IMD resultant en
veh/dia a Laureà Miró en aquest mateix punt i en el
mateix sentit és de 2.400 veh/dia aproximadament.
És a dir que hi ha 5.300 veh/dia que transitaran per
vies alternatives més 1.200 veh/dia generats pel
centre comercial que es distribueixen com segueix:

Aplicant la captació del 11% als 6.800 veh/dia que
transiten actualment per la Ctra. Reial en sentit
Barcelona a l’alçada de la Rambla de Sant Just
dóna com a resultat una reducció de 800 veh/dia.
La demanda resultant a la Carretera Reial en
aquest mateix punt i en el mateix sentit és de
2.500 veh/dia. Implica doncs, que 3.500 vehicles
buscaran alternatives de pas pels vials de Sant
Just Desvern:
Rambla Modolell: increment de 1.100 veh/dia.
B-23: increment de 500 veh/dia.
Avinguda del Baix Llobregat: increment de 900
veh/dia.
Carrer Major: increment de 1.000 veh/dia.
La Rambla de Modolell juntament amb l’avinguda
del Baix Llobregat són les principals alternatives
de pas, concentrant del 58% dels vehicles
desplaçats. Per altra banda, la manca
d’alternatives reals al nord de Sant Just Desvern
converteix al carrer Major en la única possibilitat
pels vehicles de la zona. Finalment, l’augment de
la B-23 és més discret degut a la congestió que
pateix en hora punta i que la converteix en un vial
poc atractiu.

Per a cadascun dels escenaris s'analitzen els impactes que té la implantació del tramvia en la xarxa viària,
tant en el sentit Sant Just com en el sentit Barcelona

B-23: increment de 800 veh/dia.

Escenari

Sentit Sant Just Desvern

Sentit Barcelona

Av. Jacint Esteve i Fontanet (Col·legi Alemany):
increment de 1.000 veh/dia.

E1

Una captació de l’1% del tramvia respecte el vehicle
privat aplicat als 8.700 veh/dia que transiten per
Laureà Miró (Plaça Sant Magdalena) en sentit Sant
Just equival a una reducció de 100 veh/dia. La IMD
resultant en veh/dia a Laureà Miró en aquest punt i en
el mateix sentit és de 4.100 veh/dia aproximadament.
És a dir que hi ha 4.500 veh/dia que transitaran per
vies alternatives més 1.200 veh/dia generats pel
centre comercial i el nou sector E08 que es
distribueixen com segueix:

Aplicant la captació de l’1% als 6.800 veh/dia que
transiten actualment per la Ctra. Reial en sentit
Barcelona a l’alçada de la Rambla de Sant Just
s’obté a una reducció de 100 veh/dia. Per a
l’escenari E1, la demanda resultant a la Carretera
Reial en aquest mateix punt i el mateix sentit és
de 5.000 veh/dia. Implica doncs, que 1.700
vehicles buscaran alternatives de pas pels vials
de Sant Just Desvern:

Raval de Sant Mateu: increment de 2.300 veh/dia.

B-23: increment de 700 veh/dia.
Av. Jacint Esteve i Fontanet (Col·legi Alemany):
increment de 900 veh/dia.
Raval de Sant Mateu: increment de 2.000 veh/dia.
Av. de Cornellà: increment de 2.400 veh/dia.
Carrer de Lluís Domènech i Montaner i carrers del
centre d’Esplugues: increment de 300 veh/dia.
Les afectacions sobre l’esquema de mobilitat de
l’àmbit d’estudi en vehicle privat són mínimes ja que
l’únic canvi respecte a la situació actual és la
disponibilitat d’un sol carril per sentit a l’eix Ctra. Reial
- Laureà Miró. Aquest fet afecta especialment en
sentit Sant Just Desvern, on es redueix l’IMD a una
mica menys de la meitat.

Av. de Cornellà: increment de 2.700 veh/dia.
Carrer de Lluís Domènech i Montaner i carrers del
centre d’Esplugues: increment de -300 veh/dia.
Com en tots els escenaris, l’obertura del Raval de
Sant Mateu provoca que la mobilitat de l’àmbit
d’estudi es vegi desplaçada cap al nord d’Esplugues
de Llobregat, al barri Ciutat Diagonal. Aquests
increment també es deu en part a la conversió en
sentit únic del carrer de Lluís Domènech i Montaner.

Rambla Modolell: increment de 600 veh/dia.
B-23: increment de 200 veh/dia.

Per altra banda, l’avinguda de Cornellà també és una
de les principals alternatives al trànsit de pas, al ser
l’únic vial que permet la circulació cap al barri del Gall
i la part sud del barri del Centre. Finalment, la B-23
capta aquells vehicles que efectuen un desplaçament
de pas i que es dirigeixen cap a Sant Just Desvern o
Sant Feliu de Llobregat.

Avinguda del Baix Llobregat: increment de 400
veh/dia.
Carrer Major: increment de 500 veh/dia.
La IMD a la Carretera Reial a l’alçada de la
Rambla de Sant Just es veu poc afectada
(reducció únicament de 1.800 veh/dia) degut a la
manca d’alternatives competitives: tot i només
disposar d’una sol carril a la Carretera Reial en
sentit Barcelona, els vehicles mantenen el seu
recorregut actual ja que la via no està saturada i
és capaç d’absorbir part de la demanda amb
aquest únic carril.

E3

Una captació del 17% aplicada als 8.700 veh/dia que
circulen per Laureà Miró en sentit Sant Just a l’alçada
de la Plaça de Santa Magdalena equival a una
reducció de 1.500 veh/dia. Degut a la pacificació
modelitzada a l’escenari E3, la IMD resultant al carrer
Laureà Miró a l’alçada de la Plaça de Santa
Magdalena en sentit Sant Just Desvern és de 700
veh/dia. Així doncs queden al final 6.500 veh/dia que
es veuran obligats a buscar alternatives de pas pels
vials d’Esplugues de Llobregat. A aquesta xifra se li
ha d’afegir la demanda generada pel centre comercial
de 1.200 veh/dia. Les IMD d’aquestes es reparteixen
així:

Aplicant la captació del 17% als 6.800 veh/dia que
transiten actualment per la Ctra. Reial en sentit
Barcelona a l’alçada de la Rambla de Sant Just
dóna com a resultat una reducció de 1.200
veh/dia. A l’escenari E3, la demanda de vehicle
privat a la Carretera Reial en aquest mateix punt i
en el mateix sentit es redueix fins als 600 veh/dia.
Això suposa que 5.000 veh/dia es veuran obligats
a buscar alternatives de pas:
Rambla Modolell: increment de 1.400 veh/dia.
B-23: increment de 1.400 veh/dia.

B-23: increment de 800 veh/dia.

Avinguda del Baix Llobregat: increment de 1.100
veh/dia.

Av. Jacint Esteve i Fontanet (Col·legi Alemany):
increment de 1.100 veh/dia.

Carrer Major: increment de 1.100 veh/dia.

Raval de Sant Mateu: increment de 2.300 veh/dia.
Av. de Cornellà: increment de 3.500 veh/dia.
Carrer de Lluís Domènech i Montaner i carrers del
centre d’Esplugues: increment de 0 veh/dia.
En línies generals, l’avinguda Cornellà és el principal
vial encarregat de captar la demanda desplaçada de
Laureà Miró, que és el vial que més augmenta

En aquest escenari el pes de les alternatives si
que es veu alterat en comparació a la resta
d’escenaris: la B-23 pren especial protagonisme
en la captació d’aquests usuaris, arribant a un
increment de 1.400 veh/dia, mentre que el carrer
Major és el vial que menys varia. No obstant, la
suma de la Rambla Modolell i l’avinguda del Baix
Llobregat continua sent la principal alternativa per
als vehicles de pas en sentit Barcelona.
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Escenari

Sentit Sant Just Desvern

Sentit Barcelona

respecte als altres escenaris.
E4

2

Préstecs i abocadors

A continuació es detallen les zones extractives presents a un radi de 10 km al voltant de la zona d’estudi
considerades aptes com a zones de préstec.

Una captació del 14% aplicada als 8.700 veh/dia que
circulen per Laureà Miró en sentit Sant Just a l’alçada
de la Plaça de Santa Magdalena equival a una
reducció de 1.200 veh/dia. La IMD resultant en
veh/dia a Laureà Miró a l’alçada de la Plaça Sant
Magdalena en sentit Sant Just Desvern és de 700
veh/dia aproximadament. És a dir que hi ha 6.800
veh/dia que transitaran per vies alternatives més
1.200 veh/dia generats pel centre comercial que es
distribueixen com segueix:

Aplicant la captació del 14% als 6.800 veh/dia que
transiten actualment per la Ctra. Reial en sentit
Barcelona a l’alçada de la Rambla de Sant Just
s’obté com a resultat una reducció de 1.000
veh/dia. Per a l’escenari E4, la demanda resultant
a la Carretera Reial a l’alçada de la Rambla de
Sant Just en sentit Barcelona és de 2.500 veh/dia.
Implica doncs, que 3.300 vehicles buscaran
alternatives de pas pels vials de Sant Just
Desvern:

B-23: increment de 900 veh/dia.

Rambla Modolell: increment de 1.100 veh/dia.

Av. Jacint Esteve i Fontanet (Col·legi Alemany):
increment de 1.200 veh/dia.

B-23: increment de 400 veh/dia.

Nom de la cantera: Albinyana BAAD070013

Recurs: Calcàries

Raval de Sant Mateu: increment de 2.400 veh/dia.

Avinguda del Baix Llobregat: increment de 800
veh/dia.

Empresa: Àrids Banus SA

Expedient: 87/1197

Av. de Cornellà: increment de 3.700 veh/dia.

Carrer Major: increment de 1.000 veh/dia.

Caracterització de l’activitat extractiva

Carrer de Lluís Domènech i Montaner i carrers del
centre d’Esplugues: increment de -200 veh/dia.

Les afectacions en aquest escenari en sentit
Barcelona són semblants a les observades a
l’escenari E2. Els vehicles continuen disposant
d’un carril de circulació en aquest sentit i la
captació per part del transport públic és quasi la
mateixa ja que es tracta d’escenaris pacificats en
ambdós casos.

Amb la configuració més restrictiva en sentit Sant
Just Desvern, l’avinguda de Cornellà passa a ser el
vial que té una major increment de vehicles al dia,
superant inclús la suma de l’avinguda Jacint Esteva i
Fontanet i el Raval de Sant Mateu. Es tracta de
l’única alternativa per als vehicles que es dirigeixen
als barris del Centre i del Gall i que ara es decanten
massivament cap a l’avinguda de Cornellà en lloc de
Laureà Miró ja que la circulació a l’eix es veu massa
penalitzada degut a una major pacificació de l’entorn.

Caracterització de l’activitat extractiva
Nom de la cantera: Turò de Montcada BA20060213

Recurs : Argiles

Empresa: Lafarge Cementos, SA

Expedient: 86/0652

Caracterització de l’activitat extractiva

Nom de la cantera: Can Rovira BAAD070164 (ADQ)

Recurs: Sauló

Empresa: Promotora Mediterrania-2, SA

Expedient: 84/0681

Caracterització de l’activitat extractiva
Nom de la cantera: Berta BAAD070015

Recurs: Granit

Empresa: Jaime Franquesa, SA

Expedient: 86/1032

Caracterització de l’activitat extractiva

La implantació del tramvia comportarà previsiblement un desviament del trànsit que actualment circula
per l’eix Ctra. Reial – Laureà Miró per vies alternatives. Arran dels resultats de la macrosimulació es preveu
que totes les alternatives podran absorbir els increments de trànsit previstos sense incidències a excepció
de l’avinguda del Baix Llobregat. És una vial que actualment ja es troba per sobre el límit de la seva
capacitat en hora punta i un increment de vehicles podria causar una saturació de la xarxa puntualment.
L’avinguda del Baix Llobregat en sentit sud absorbirà part del trànsit que circula actualment per la Ctra.
Reial en sentit Barcelona. Seran previsiblement els vehicles que van amb destinació als barris del Gall,
Montesa o La Plana o bé vehicles provinents de Sant Just que transitaven per Laureà Miró per anar a
buscar la B-20 (Ronda de Dalt) a l’accés n. 12. En sentit nord, l’avinguda del Baix Llobregat es preveu que
absorbeixi alguns vehicles provinents de l’avinguda de Cornellà, tot i que serà un increment més moderat.
Finalment, en futurs esquemes d’explotació tramviària, es pot donar el cas que s’enllacin les vies de
tramvia de l’avinguda Barcelona (actualment utilitzades per la T2 Francesc Macià / Llevant-Les planes) amb
la via de l’avinguda del Baix Llobregat (T3 Francesc Macià / Sant Feliu | Consell Comarcal). Aquest nou
esquema d’explotació implica un augment de la freqüència de pas amb les corresponents afectacions
sobre la regulació semafòrica de la rotonda.

Nom de la cantera: CD La Fou AMP.01 BA20060015 ADQ

Recurs: Calcàries

Empresa: Cementos Molins Industrial, SA

Expedient: 83/0250-01

Caracterització de l’activitat extractiva
Nom de la cantera: CD Can Montan AMP 01 BA2006015 ADQ

Recurs: Calcàries

Empresa: Cementos Molins Industrial, SA

Expedient: 83/0461-01

Caracterització de l’activitat extractiva
Nom de la cantera: Can Donadeu Amp. 03 BA20060050ADQ

Recurs: -

Empresa: Canteras Canro, SA

Expedient: 84/0664-03

7

Document Ambiental de l’ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern

Caracterització de l’activitat extractiva
2

Acabat de zones enjardinades (m )

Nom de la cantera: CD Foj Hermanos Amp. 01 BA20060128
ADQ

Recurs: Calcàries

Empresa: Canteras Foj SA

Expedient: 84/0458-01

2

Paviment de vorera (m )
2

Paviment de calçada (m )

Taula 1. Activitats extractives properes. Font: departament de territori i Sostenibilitat

2

Acabat superficial en zona verda (m )

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

1.123,83

941,00

941,00

941,00

8.166

6.805

7.838

7.838

13.985

13.879

7.519

10.556

1.934

1.751

1.751

1.751

Taula 3. Taula comparativa de les diferents alternatives

Com abocadors de terres i runes es proposen els més propers a la traça que es detallen a la taula següent:

De la taula anterior es desprèn que no hi ha diferencies significatives entre les diferents alternatives del
projecte, tot i que en general l’alternativa 1 queda lleugerament penalitzada.

Caracterització de l’activitat extractiva abandonada
Nom de la cantera: Dipòsit Controlat de Badalona

Codi Gestor: E-840.03

X: 434.911 Y: 4.593.141
Nom de la cantera: Dipòsit Controlat de Castellar del
Vallès

Codi Gestor: E-1222.11

X: 421.091 Y: 4.607.446
Nom de la cantera: Dipòsit Controlat de Rubí

Codi Gestor: E-815.03

X: 416.093 Y: 4.595.406
Nom de la cantera: Dipòsit Controlat d’Esparreguera

Codi Gestor: E-676.99

X: 408.155 Y: 4.598.470
Taula 2. Abocadors de terres i runes. Font: departament de territori i Sostenibilitat

3

Indicadors d’ocupació

En la taula següent es mostra una comparativa entre les 4 alternatives per a 8 conceptes:









Demolició mescla bituminosa
Demolició de paviment vorera
Excavació caixa de paviment
Reposició d’arbrat viari
Acabat de zones jardinades
Paviment de vorera
Paviment de calçada
Acabat superficial en zona verda
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

16.879,40

16.879,40

16.879,40

16.879,40

Demolició paviment vorera (m )

13.062,23

13.062,23

13.062,23

13.062,23

2

16.879,40

16.879,40

16.879,40

16.879,40

1.200

890

890

890

2

Demolició mescla bituminosa (m )
2

Excavació caixa de paviment (m )
Reposició d’arbrat viaria (m)
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ANNEX 4:

QUALITAT ATMOSFÈRICA
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ANNEX 4 QUALITAT ATMOSFÈRICA

Temperatura mitjana anual

15-16 ºC

Temperatura mitjana del mes de gener

8-9 ºC

Temperatura mitjana del mes de juliol

23-24 ºC

El projecte es localitza als municipis d’Esplugues de Llobregat i de Sant Just Desvern.

Amplitud tèrmica anual

14-15 ºC

La climatologia té una incidència directa sobre la propagació dels contaminants que es generen a la zona.

Precipitació mitjana anual

1

Descripció del medi

Els contaminants que podem trobar presents a la zona són els típics de zones urbanes. Majoritàriament
trobem òxids de nitrogen (NOx), diòxid de sofre (SO2), PM10 i PM2,5.
Aquests contaminants provenen de processos industrials, de processament de l’energia, de l’ús de
dissolvents.
S’ha de tenir en consideració que a la zona objecte d’estudi engloba grans infraestructures viaries. Aquest
fet provoca emissions de GEH (Gasos d’Efecte Hivernacle) procedents del transport dels diferents vehicles
que hi circulen. En l’annex de canvi climàtic es detallen les quantitats que es preveuen per a cadascuna de
les fases i alternatives d’aquests gasos.
La zona d’estudi presenta un clima subhumit segons l’Índex d’humitat de Thornthwaite.
El Baix Llobregat presenta un clima mediterrani litoral, amb distintes gradacions. La temperatura mitjana
anual oscil·la entre uns 17°C (a la costa del Garraf) i 12,7°C a Montserrat (760 m alt.). Es calcula que les
precipitacions anuals estan per sota dels 500 mm a les costes de Garraf; entre 500 i 600 al Delta i a la
Depressió Prelitoral, més de 600 mm a la vall baixa fins a Martorell i al sector ponentí de Garraf, i prop de
700 mm a la muntanya paleozoica i, en general, propera a la vall baixa i a la de Montserrat. En general
preval el màxim de tardor. Però cap a l’interior s’equilibra amb el de primavera, que a Montserrat arriba a
predominar. El mínim (per sota els 30 mm) és acusat al començament d’estiu (juny i juliol).
A la zona d’estudi, les temperatures oscil·len entre 8 i 24°C. La temperatura mitjana anual es situa entre els
15 i els 16°C. Les temperatures no són gaire extremes (amplitud tèrmica anual de 14 a 15°C) i donen
hiverns suaus i estius calorosos. Segons la classificació climàtica de Köppen (1918 i revisada
posteriorment), a la zona d’estudi el clima és temperat amb estiu sec i calorós.

600-650 mm

Precipitació mitjana d’hivern

140-160 mm

Precipitació mitjana de primavera

140-160 mm

Precipitació mitjana d’estiu

120-140 mm

Precipitació mitjana de tardor

220-240 mm

Règim pluviomètric estacional
Dèficit hídric anual (segons Thornthwaite)
Clima segons l’Índex d’Humitat de Thornthwaite

TPHE
200-300 mm
Sec Subhumit C1

Taula 1. Dades climatològiques de l’àmbit d’estudi. Font: pròpia

La qualitat de l’aire depèn directament dels diferents condicionants ambientals descrits.
La zona d’estudi es troba a la Zona de Qualitat de l’Aire de l’Àrea de Barcelona (ZQA no. 1). Aquesta zona
inclou 19 municipis, amb una superfície total de 343 km2.
S’ha de tenir en consideració que els dos municipis s’engloben dins del Pla d’Actuació per a la Millora de la
Qualitat de l’Aire (PMQA). Aquest Pla és l’instrument per garantir el compliment de les directives europees
de qualitat de l’aire i té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per les partícules de diàmetre
inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina la legislació europea.
Els dos punts de control més propers a la zona del projecte són les que estan situades a l’Escola Isidre
Marí, a Hospitalet de Llobregat i el que està situat al CEIP Montseny, a Sant Just Desvern.

Les èpoques més plujoses es corresponen amb l’equinocci de tardor (règim pluviomètric TPHE). El mínim
pluviomètric de l’estiu és força acusat amb precipitacions que no superen els 140 mm.

En els dos casos, però, es mesuren només concentracions de PM10. Es busca la estació que calculi l’índex
de qualitat de l’aire mitjançant, les mesures de PM10 i de NOx.

Així doncs, els trets més rellevants de la climatologia de la zona d’estudi en relació a la implantació de la
nova infraestructura tramviària serien: la possibilitat de pluges fortes a la tardor i primavera; l’estiu i
l’hivern són les èpoques més seques.

El punt de control més proper a l’àmbit del projecte que compleix aquestes premisses és la situada a
l’Avinguda de Torrent Gornal, a l’Hospitalet de Llobregat. En aquesta estació es mesuren les
concentracions de NOx, PM10 de forma automàtica, i addicionalment PM2.5 de manera manual.

2

Document Ambiental de l’ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern

La mitjana d’aquest valor pels últims cinc anys s’estableix en 58,6, pel que ens indica que la qualitat de
l’aire és bona.
S’adjunta també el gràfic de les mitjanes diàries de l’últim any de la zona emès per Medi Ambient.

ICQA
100
80
60
Bona

40

Regular

20

Pobre

Figura 1.

Valors
d’immisió

A partir de les diferents concentracions que es mesuren, es calcula el que s’anomena Índex Català de
Qualitat de l’Aire (ICQA). Aquest índex vol ser una eina que permeti informar de forma clara i ràpida sobre
la qualitat de l’aire.

Figura 2.

-20

Punts de control mes propers a la zona. 1: CEIP Montseny. 2: CEIP Isidre Martí. 3: Avinguda del Torrent
Gornal. Font: Generalitat de Catalunya.

Qualitat de l’aire

BONA

REGULAR

ICQA

100 a 50

49 a 0

-1 a -50

-51 a -100

0 - 35

36 - 50

51 - 75

>76

0 - 90

91 - 200

201 - 400

>401

PM 10
24h (µg/m3)
NO2
1h (µg/m3)

Promig

Qualitat de l’aire mesurada a l’estació de l’Avinguda torrent de Gornal. Font: Generalitat de Catalunya.
Departament de Territori i sostenibilitat.

POBRE

Rang de concentracions pels diferents contaminants que es mesuren en el punt de control per determinar
el ICQA. Font: Generalitat de Catalunya.

Per tal de veure quina és la qualitat de l’aire de la zona, es presenta el darrer informe de Medi Ambient, de
la Generalitat de Catalunya.
Es fa un estudi del ICQA dels últims 5 anys del punt de control de l’Avinguda de Torrent Gornal, a
l’Hospitalet de Llobregat ja que mesura els nivells de NOx i de PM10. De les mitjanes diàries es calcula el
promig anual del ICQA, que es mostra a la següent taula:

Figura 3.

Figura 4.

02/01/2018
20/01/2018
08/02/2018
26/02/2018
16/03/2018
03/04/2018
21/04/2018
09/05/2018
27/05/2018
14/06/2018
02/07/2018
20/07/2018
07/08/2018
25/08/2018
12/09/2018
30/09/2018
18/10/2018
25/11/2018
13/12/2018
31/12/2018

0

Any

2014

2015

2016

2017

2018

ICQA

62

54

59

58

60

Com es pot veure en el gràfic superior, durant l’any 2018 hi va haver 87 dies en els que la qualitat de l’aire
va ser regular i 254 en els que l’índex va ser superior a 49 i, per tant, la qualitat de l’aire va ser bona. Dels
21 dies restants de l’any no van haver dades.
Respecte l’ozó, dins la Campanya de Vigilància dels Nivells d’Ozó Troposfèric a Catalunya, l’any 2017 no
es va superar en cap cas el llindar d’alerta (mitjanes horàries superiors a 240 mg/m3·h) ni el d’informació
pública (mitjanes horàries superiors a 180 mg/m3·h) a la ciutat de Sant Just.
Pel que fa a la contaminació acústica, s’ha de tenir en consideració que els dos municipis que s’engloben
en aquest projecte s’emmarquen al Pla d’Acció de l’Aglomeració del Baix Llobregat per a la millora i
recuperació de la qualitat acústica que, entre d’altres, determina les accions prioritàries que cal realitzar
en el cas se superin els objectius de qualitat acústica, especificats en el mapa de capacitat acústica de cada
municipi. A l’annex 5 estudi d’impacte acústic s’estudien els aspectes acústics vinculats al projecte.
Pel que fa a la contaminació lumínica, la zona del projecte s’engloba en una zona de protecció moderada
envers la contaminació lumínica (E3).

Mitjanes anuals de l’índex de qualitat de l’aire mesurades a l’estació de l’Avinguda de Torrent Gornal
durant els últims cinc anys. Font: Generalitat de Catalunya
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Qualitat Atmosfèrica – Contaminació atmosfèrica
Ocupacions territorials del projecte, moviments de terres, escarificació, trànsit de vehicles
pesats, i emissions de gasos.
Descripció:

Afectació a la població i a les zones verdes per alteració de la qualitat de l’aire
per increment de les partícules solides o altres contaminants

Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F1, G, H1, I, J1, K1, L1.

Avaluació:

Moderat

Impactes associats:

Figura 5.

Zona de protecció moderada (E3) front la contaminació lumínica. Font: Departament de Territori i
Sostenibilitat

Aquesta classificació es defineix en funció de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Aquesta llei té com objecte la regulació de les
instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior i interior pel que fa a la contaminació lumínica que poden
produir. La zona E3 és defineix en aquelles àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor
mitjana. Generalment són zones urbanes residencials on els les vies de trànsit rodat i voreres estan
il·luminades.

Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Taula 1. Matriu d’impacte ambiental sobre la qualitat atmosfèrica
Qualitat Atmosfèrica – Contaminació lumínica
Ocupacions territorials del projecte, moviments de terres, escarificació i trànsit de vehicles
pesats.
Descripció:

Afectació a la població i a la fauna associades a les zones verdes per la
realització de les obres en horari nocturn

2

Avaluació d’impactes en fase de construcció

Pel present projecte no es preveuen una gran quantitat de fases generadores de pols. Tot i així, les fases
d’excavació i demolició poden fer que el vent arrossegui núvols de pols que disminueixin la visibilitat per
als conductors en vies properes, com ho són el mateix eix Laureà Miró, els carrers adjacents o la B-23, fet
que pugui ocasionar accidents de trànsit.

En el cas que es duguin a terme tasques nocturnes en fase d’obres, s’haurà d’avaluar l’impacte lumínic
tenint en compte que la zona de treball es localitza en una zona amb una protecció moderada de la
contaminació lumínica.

A1, B1, C, D, E, F1, G, H1, I, J1, K1, L.

Avaluació:

Moderat

Impactes associats:

Els núvols de pols també poden produir molèsties a la població, a l’àmbit d’estudi s’hi troben espais
comuns d’alta incidència durant el dia (horari prioritari d’obres), com ho són centres d’educació i formació,
espais esportius, comerços o habitatges, serveis que es poden veure afectats per la pols, així com vianants
usuaris de l’espai.
Durant aquestes fases s’haurà de tenir en compte diverses mesures per tal d’afectar l’atmosfera i a la
població de la zona el mínim possible. Tenint en consideració que les obres es realitzen dins d’una zona
situada dins del Pla d’Actuació i de Millora de la Qualitat de l’Aire s’hauran de controlar les emissions que
es produeixen durant les fases de moviment de terres, així com en tasques de manipulació, càrrega i
descàrrega del material pulverulent en piles de materials i les degudes al trànsit de vehicles per superfícies
no pavimentades.

Caracterització:

Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Taula 2. Matriu d’impacte ambiental sobre la qualitat atmosfèrica

3

Avaluació d’impactes en fase d’explotació

Es preveu un impacte positiu en fase d’explotació respecte a la contaminació atmosfèrica, ja que amb la
construcció del tramvia, el trànsit de vehicles per l’Eix Laureà Miró/Carretera Reial i carrers limítrofs
disminuirà, baixant així els nivells de gasos contaminants a la zona.
Segons l’estudi de trànsit (Annex 12 de l’Estudi Informatiu), el pas majoritari del trànsit que creua per l’Eix
Laureà Miró/Carretera Reial en el tram on es preveu la construcció del tramvia, és trànsit de pas, pel que
es preveu que es substitueixi el cotxe pel tramvia per a aquest tipus d’ús o s’utilitzin les altres vies
principals que hi ha a la zona, preparades per absorbir el trànsit que es preveu desviar de Laureà Miró. (Al
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capítol d’anàlisi d’alternatives en fase d’explotació es detallen les millores assolides pel que fa a emissions
atmosfèriques).
Pel que fa a la contaminació acústica també es preveu un impacte positiu en fase d’explotació, ja que el
tramvia genera menys soroll que els cotxes que hi circulen actualment. Aquest impacte es descriu en detall
a l’Annex 5 d’estudi d’impacte acústic.
Respecte a la contaminació lumínica, no es preveu una gran modificació, ja que no es considera el canvi o
substitució de les actuals lluminàries, únicament la reposició d’aquelles que es trobin en mal estat.

Qualitat Atmosfèrica – Contaminació atmosfèrica
Posta en servei del tramvia.
Descripció:

Millora en la qualitat de l’aire per la posta en marxa d’un nou tram de
transport públic amb la conseqüent reducció de gasos associats a vehicles
amb motor de combustió.

Caracterització:

A1, B, C, D, E, F, G, H1, I, J1, K1, L.

Avaluació:

Positiu.

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Taula 3. Matriu d’impacte ambiental sobre la qualitat atmosfèrica
Qualitat Atmosfèrica – Contaminació lumínica

4

Anàlisi d’alternatives

Atenent les quatre alternatives plantejades, es procedeix a l’avaluació dels efectes de cada una d’elles tant
en fase d’obra com en fase d’explotació.
4.1

Fase d’obra

Els moviments de terres i materials pulverulents són similars per totes les alternatives pel que fa quantitats
de materials mobilitzats , no podent-se establir diferencies significatives entre elles, tot i que l’alternativa 1
te la plataforma a doble nivell (vorera – calçada).
4.2

Fase d’explotació

En base a l’estudi de trànsit realitzat (Annex 5 de l’Estudi Informatiu) i a les variacions de fluxos circulatoris
que es produiran a l’àmbit, s’han avaluat les emissions d’òxids de Nitrogen (NOx) i partícules menors a 10
m (PM10) associades a la situació actual Escenari 0) i a la resultant de cada una de les alternatives
plantejades, a partir dels factor d’emissió expressats en el document “Seguiment de l’evolució de la
mobilitat i les amissions de gasos d’efecte hivernacle i contaminants a la Regió Metropolitana de Barcelona
el 2016” redactat per l’Institut Cerdà.
Els eixos viaris considerats han estat els següents:
1
2
3
4
5
6
7

B-23
Laureà Miró
Via Augusta
Avinguda de Cornellà
Carrer Manuel Florentin / Carrer del Raval de Sant Mateu
C/ de l’Església / Creu del Raval / Montserrat / Passatge Baix Lloc
Avinguda de Baix Llobregat

Considerant la longitud dels vials afectats com a criteri de comparació, les diferencies entre alternatives
són les següents:
NOx

Il·luminació de la traça per on circularà el tramvia. Introducció de noves lluminàries al carrer
Laureà Miró / Carretera Reial – Plaça de Santa Magdalena.
Emissions a l’atmosfera que poden comportar la contaminació del cel nocturn.

Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F, G, H1, I, J1, K1, L.

Avaluació:

Compatible

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

Afectació a la fauna urbana d’ambients nocturns

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

ESCENARI 0

Descripció:

PM10

Eix
1
2
3
4
5
6

veh/dia
112.500
15.500
9.200
5.700
2.250
3.600

km eix
1,50
1,00
1,44
0,88
0,80
1,23

g/km
0,850
0,880
0,880
0,880
0,880
0,880

t/any
52,355
4,979
4,255
1,602
0,578
1,422

g/km
0,053
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065

t/any
3,264
0,368
0,314
0,118
0,043
0,105

7

20.700

1,15

0,880

7,646

0,065

0,565

TOTAL

72,837

4,777

Taula 4. Matriu d’impacte ambiental sobre la qualitat atmosfèrica
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PM10

Eix
1
2
3
4
5
6

veh/dia
113.400
9.100
10.600
8.100
2.000
3.300

km eix
1,50
1,00
1,44
0,88
0,80
1,23

g/km
0,850
0,880
0,880
0,880
0,880
0,880

t/any
52,774
2,923
4,903
2,277
0,514
1,304

g/km
0,053
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065

t/any
3,291
0,216
0,362
0,168
0,038
0,096

7

21.700

1,15

0,880

8,016

0,065

TOTAL

72,709

1
2
3
4
5
6

0,80%
-41,29%
15,22%
42,11%
-11,11%
-8,33%

_
_
_
_
_
_

7

4,83%

_

Diferencia amb escenari 0
_
0,42
_
-2,06
_
0,65
_
0,67
_
-0,06
_
-0,12
_

0,37

2,22%

NOx

0,592

veh/dia
114.700
1.300
11.400
9.200
2.300
3.600

km eix
1,50
1,00
1,44
0,88
0,80
1,23

g/km
0,850
0,880
0,880
0,880
0,880
0,880

t/any
53,379
0,418
5,273
2,586
0,591
1,422

g/km
0,053
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065

t/any
3,328
0,031
0,389
0,191
0,044
0,105

4,763

7

23.200

1,15

0,880

8,570

0,065

0,633

_
_
_
_
_
_

0,03
-0,15
0,05
0,05
0,00
-0,01

_

0,03

-0,13

-0,01

TOTAL
1
2
3
4
5
6
7

1,96%
-91,61%
23,91%
61,40%
2,22%
0,00%
12,08%

72,237
_
_
_
_
_
_
_

Diferencia amb escenari 0
_
1,024
_
-4,561
_
1,018
_
0,984
_
0,013
_
0,000
_
0,923

9,96%

Eix
1
2
3
4
5
6

veh/dia
113.800
4.900
11.200
8.400
2.300
3.300

km eix
1,50
1,00
1,44
0,88
0,80
1,23

g/km
0,850
0,880
0,880
0,880
0,880
0,880

t/any
52,960
1,574
5,180
2,361
0,591
1,304

g/km
0,053
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065

t/any
3,302
0,116
0,383
0,174
0,044
0,096

7

22.700

1,15

0,880

8,385

0,065

0,619

72,354
1
2
3
4
5
6

1,16%
-68,39%
21,74%
47,37%
2,22%
-8,33%

_
_
_
_
_
_

7

9,66%
5,43%

_

Diferencia amb escenari 0
_
0,605
_
-3,405
_
0,925
_
0,759
_
0,013
_
-0,119
_

0,739
-0,483

4,735
_
_
_
_
_
_

0,038
-0,251
0,068
0,056
0,001
-0,009

_

0,055
-0,043

4,721
_
_
_
_
_
_
_

0,064
-0,337
0,075
0,073
0,001
0,000
0,068

-0,600

PM10

-0,056

NOx

ESCENARI 4

ESCENARI 2

NOx

PM10

Eix
1
2
3
4
5
6
ESCENARI 3

ESCENARI 1

NOx

PM10

Eix
1
2
3
4
5
6

veh/dia
113.800
3.200
11.400
9.400
2.400
3.400

km eix
1,50
1,00
1,44
0,88
0,80
1,23

g/km
0,850
0,880
0,880
0,880
0,880
0,880

t/any
52,960
1,028
5,273
2,642
0,617
1,343

g/km
0,053
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065

t/any
3,302
0,076
0,389
0,195
0,046
0,099

7

22.600

1,15

0,880

8,348

0,065

0,617

TOTAL

72,210

1
2
3
4
5
6

1,16%
-79,35%
23,91%
64,91%
6,67%
-5,56%

_
_
_
_
_
_

7

9,18%

_

20,92%

Diferencia amb escenari 0
_
0,605
_
-3,951
_
1,018
_
1,040
_
0,039
_
-0,079
_

0,702
-0,627

4,724
_
_
_
_
_
_

0,038
-0,292
0,075
0,077
0,003
-0,006

_

0,052
-0,053
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Taula 5. Emissions associades a cada una de les alternatives i diferències respecte alternativa 0

En síntesi, respecte l’alternativa 0 (escenari actual) les diferencies de cada una de les alternatives són les
següents:

E1
E2
E3
E4

NOx
-0,13
-0,483
-0,600
-0,627

PM10
-0,01
-0,043
-0,056
-0,053

La mateixa comparativa s’ha realitzat considerant com a criteri de comparació els tipus de combustible
(gasolina, dièsel, GLP, GN i elèctric)i la tipologia de vehicles (turismes, motocicletes, autobús, M. lleugers i
pesants) que circularan per l’àmbit, arribant a conclusions similars. (S’adjunten com apèndix 1 les
comparatives realitzades).

Taula 6. Variació d’emissions, en t/any, de cada alternativa respecte alternativa 0

Les diferencies entre les emissions generades per alternatives es presenten a continuació:

NOx
E0

72,837

E1

PM10

E2

E3

E4

E0

4,777

72,709
72,354

E0-E1

E1

E2

E3

4,735

4,721

tones Nox / any

tones PM / any

NOx

PM10

E0-E2

E0-E3

E0-E4

E0-E1

E0-E2

E0-E3
0,056

0,600

0,627

E4

4,763

72,237 72,210

De les taules i gràfics adjunts se’n desprèn que totes les alternatives suposen una disminució de les
emissions globals a l’àmbit en que s’intervé respecte l’estat actual. Tot i això, les variacions de cada una de
les alternatives respecte l’escenari 0 són poques, alhora que les variacions entre alternatives també són
poc significatives, no podent-se establir diferencies significatives entre les quatre alternatives plantejades,
tot i que es consideren com a més favorables les alternatives 3 i 4 atenent les menors emissions associades
a aquestes.

4,724

5

Mesures preventives i/o correctores

Per tal de minimitzar el possible augment de la contaminació atmosfèrica durant les fases d’obra del
projecte, es plantegen les següents mesures:








Pel que fa a les emissions lumíniques en fase d’explotació del nou tram del tramvia es proposen les
següents mesures correctores:

E0-E4



A l’hora de triar les lluminàries a reposar es tindrà en compte la potència instal·lada, la direcció del
flux lluminós i les necessitats d’il·luminació.



Les làmpades que s’han d’utilitzar són les que emeten majoritàriament radiacions visibles per a
l’ull humà i, entre aquestes, les de menys impacte ambiental sobre els ecosistemes; per tant, cal
fer servir làmpades que emetin llum majoritàriament en l’espectre dels grocs i limitin l’emissió de
llum en l’espectre proper dels blaus.
Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiència
energètica A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les directives de la Unió
Europea.
Al trobar-se la zona d’estudi en una zona E3 pel que fa a la contaminació lumínica el % màxim de
flux d’hemisferi superior serà del 5 %.

0,053

0,043

0,483


0,01

0,13


Figura 6.

Reduir la velocitat dels vehicles en els possibles vials provisionals que no estiguin pavimentats.
Regar periòdicament aquelles zones no asfaltades per evitar produir pols.
Parar la maquinària sempre que hagi d’estar més de 3 minuts inactiva.
Els vehicles de transport circularan tapats amb lones per evitar la dispersió de pols.
En cas de vent fort, els acopis de materials pulverulents estaran tapats.
Verificar el correcte manteniment de la maquinaria utilitzada a l’obra.
En cas de realitzar tasques en horari nocturn, s’haurà d’assegurar que la il·luminaria utilitzada
compleixi els requisits que s’estableixen per a les zones de protecció moderada (E3), segons el RD
1890/2008.

Emissions de NOx i PM10 associades a cada una de les alternatives
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APÈNDIX 1

Càlcul d’emissions
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Quantificació d’emissions per escenari

NOx

Els factors d’emissió s’han calculat tenint en compte les emissions per tipus de combustibles i s’han
multiplicat per les proporcions de vehicles segons combustibles.
NOx

PM10

veh/dia
112.500
15.500
9.200
5.700
2.250
3.600

km eix
1,50
1,00
1,44
0,88
0,80
1,23

g/km
0,603
0,603
0,603
0,603
0,603
0,603

t/any
37,141
3,411
2,916
1,098
0,396
0,975

g/km
0,046
0,046
0,046
0,046
0,046
0,046

t/any
2,844
0,261
0,223
0,084
0,030
0,075

7

20.700

1,15

0,603

5,239

0,046

0,401

TOTAL

51,176

3,919

NOx

PM10

ESCENARI 1

Eix
1

veh/dia
113.400

km eix
1,50

g/km
0,603

t/any
37,438

g/km
0,046

t/any
2,867

2

9.100

1,00

0,603

2,003

0,046

0,153

3

10.600

1,44

0,603

3,360

0,046

0,257

4

8.100

0,88

0,603

1,560

0,046

0,119

5
6

2.000
3.300

0,80
1,23

0,603
0,603

0,352
0,893

0,046
0,046

0,027
0,068

7

21.700

1,15

0,603

5,492

0,046

0,421

TOTAL

51,098
Diferencia amb escenari 0
_
_
0,30

_

0,02

2

-41,29%

_

_

-1,41

_

-0,11

3
4

15,22%
42,11%

_
_

_
_

0,44
0,46

_
_

0,03
0,04

5

-11,11%

_

_

-0,04

_

0,00

6

-8,33%

_

_

-0,08

_

-0,01

7

4,83%

_

_

0,25

_

0,02

-0,08

-0,01

ESCENARI 3

0,80%

Eix
1
2

veh/dia
113.800
4.900

km eix
1,50
1,00

g/km
0,603
0,603

t/any
37,570
1,078

g/km
0,046
0,046

t/any
2,866
0,082

3

11.200

1,44

0,603

3,550

0,046

0,271

4
5

8.400
2.300

0,88
0,80

0,603
0,603

1,618
0,405

0,046
0,046

0,123
0,031

6

3.300

1,23

0,603

0,893

0,046

0,068

7

22.700

1,15

0,603

5,746

0,046

0,438

50,860

3,880

Diferencia amb escenari 0
1
2
3
4
5
6

1,16%
-68,39%
21,74%
47,37%
2,22%
-8,33%

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

0,429
-2,333
0,634
0,520
0,009
-0,081

_
_
_
_
_
_

0,022
-0,179
0,048
0,039
0,001
-0,006

7

9,66%
5,43%

_

_

0,506
-0,316

_

0,037
-0,039

NOx

3,913

1

2,22%

ESCENARI 2

ESCENARI 0

Eix
1
2
3
4
5
6

PM10

PM10

Eix
1
2
3
4
5
6

veh/dia
114.700
1.300
11.400
9.200
2.300
3.600

km eix
1,50
1,00
1,44
0,88
0,80
1,23

g/km
0,603
0,603
0,603
0,603
0,603
0,603

t/any
37,867
0,286
3,613
1,772
0,405
0,975

g/km
0,046
0,046
0,046
0,046
0,046
0,046

t/any
2,889
0,022
0,276
0,135
0,031
0,074

7

23.200

1,15

0,603

5,872

0,046

0,448

TOTAL
1
2
3
4
5
6
7

1,96%
-91,61%
23,91%
61,40%
2,22%
0,00%
12,08%
9,96%

50,790
_
_
_
_
_
_
_

Diferencia amb escenari 0
_
0,726
_
-3,125
_
0,697
_
0,674
_
0,009
_
0,000
_
0,633
-0,386

3,875
_
_
_
_
_
_
_

0,045
-0,239
0,052
0,051
0,001
0,000
0,047
-0,044
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Les diferencies entre alternatives es presenten a continuació:
NOx

PM10

Eix
1
2
3
4
5
6

veh/dia
113.800
3.200
11.400
9.400
2.400
3.400

km eix
1,50
1,00
1,44
0,88
0,80
1,23

g/km
0,603
0,603
0,603
0,603
0,603
0,603

t/any
37,570
0,704
3,613
1,810
0,423
0,920

g/km
0,046
0,046
0,046
0,046
0,046
0,046

t/any
2,866
0,054
0,276
0,138
0,032
0,070

7

22.600

1,15

0,603

5,720

0,046

0,436

ESCENARI 4

TOTAL

50,761

1
2
3
4
5
6

1,16%
-79,35%
23,91%
64,91%
6,67%
-5,56%

_
_
_
_
_
_

7

9,18%

_

Diferencia amb escenari 0
_
0,429
_
-2,707
_
0,697
_
0,713
_
0,026
_
-0,054
_

20,92%

0,481
-0,415

3,872
_
_
_
_
_
_

0,022
-0,208
0,052
0,054
0,002
-0,004

_

0,035

PM10
-0,01
-0,037
-0,043
-0,037

CO2
-55,77
-91,378
-113,920
-90,513

NOx

ESCENARI 0

NOx
-0,18
-0,291
-0,363
-0,288

Els factors d’emissió s’han calculat tenint en compte les emissions per tipus de vehicle i s’han multiplicat
per les proporcions de vehicles segons la seva tipologia.

-0,047

En síntesi, respecte l’alternativa 0 (escenari actual) les diferencies de cada una de les alternatives són les
següents:

Escenari
E1
E2
E3
E4

Quantificació d’emissions segons tipus de vehicle

PM10

Eix
1
2
3
4
5

veh/dia
112.500
15.500
9.200
5.700
2.250

km eix
1,50
1,00
1,44
0,88
0,80

g/km
0,544
0,544
0,544
0,544
0,544

t/any
33,507
3,078
2,631
0,990
0,357

g/km
0,044
0,044
0,044
0,044
0,044

t/any
2,710
0,249
0,213
0,080
0,029

6

3.600

1,23

0,544

0,879

0,044

0,071

7

20.700

1,15

0,544

4,727

0,044

0,382

TOTAL

46,169

3,734
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NOx

PM10

NOx

PM10

veh/dia
113.400
9.100
10.600
8.100
2.000
3.300

km eix
1,50
1,00
1,44
0,88
0,80
1,23

g/km
0,544
0,544
0,544
0,544
0,544
0,544

t/any
33,775
1,807
3,031
1,407
0,318
0,806

g/km
0,044
0,044
0,044
0,044
0,044
0,044

t/any
2,732
0,146
0,245
0,114
0,026
0,065

Eix
1
2
3
4
5
6

veh/dia
114.700
1.300
11.400
9.200
2.300
3.600

km eix
1,50
1,00
1,44
0,88
0,80
1,23

g/km
0,544
0,544
0,544
0,544
0,544
0,544

t/any
34,162
0,258
3,260
1,598
0,365
0,879

g/km
0,044
0,044
0,044
0,044
0,044
0,044

t/any
2,763
0,021
0,264
0,129
0,030
0,071

7

21.700

1,15

0,544

4,955

0,044

0,401

7

23.200

1,15

0,544

5,298

0,044

0,428

TOTAL

46,099

3,729

Diferencia amb escenari 0
1
2
3
4
5
6

0,80%
-41,29%
15,22%
42,11%
-11,11%
-8,33%

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

0,27
-1,27
0,40
0,42
-0,04
-0,07

_
_
_
_
_
_

0,02
-0,10
0,03
0,03
0,00
-0,01

7

4,83%

_

_

0,23

_

0,02

2,22%

-0,07

g/km
0,544

t/any
33,894

g/km
0,044

t/any
2,741

2

4.900

1,00

0,544

0,973

0,044

0,079

3
4
5
6

11.200
8.400
2.300
3.300

1,44
0,88
0,80
1,23

0,544
0,544
0,544
0,544

3,202
1,459
0,365
0,806

0,044
0,044
0,044
0,044

7

22.700

1,15

0,544

5,183

0,044

45,884

9,66%
5,43%

_

Diferencia amb escenari 0
_
0,387
_
-2,105
_
0,572
_
0,469
_
0,008
_
-0,073
_

_
_
_
_
_
_
_

9,96%

0,457
-0,285

_
_
_
_
_
_
_

-0,348

0,053
-0,228
0,051
0,049
0,001
0,000
0,046
-0,028
PM10

0,259
0,118
0,030
0,065

Eix
1
2
3
4
5
6

veh/dia
113.800
3.200
11.400
9.400
2.400
3.400

km eix
1,50
1,00
1,44
0,88
0,80
1,23

g/km
0,544
0,544
0,544
0,544
0,544
0,544

t/any
33,894
0,635
3,260
1,633
0,381
0,830

g/km
0,044
0,044
0,044
0,044
0,044
0,044

t/any
2,741
0,051
0,264
0,132
0,031
0,067

0,419

7

22.600

1,15

0,544

5,161

0,044

0,417

3,711
_
_
_
_
_
_

0,031
-0,170
0,046
0,038
0,001
-0,006

_

0,037
-0,023

ESCENARI 4

ESCENARI 2

km eix
1,50

7

1,96%
-91,61%
23,91%
61,40%
2,22%
0,00%
12,08%

Diferencia amb escenari 0
_
0,655
_
-2,820
_
0,629
_
0,608
_
0,008
_
0,000
_
0,571

3,706

NOx

veh/dia
113.800

_
_
_
_
_
_

1
2
3
4
5
6
7

45,820

PM10

Eix
1

1,16%
-68,39%
21,74%
47,37%
2,22%
-8,33%

TOTAL

-0,01

NOx

1
2
3
4
5
6

ESCENARI 3

ESCENARI 1

Eix
1
2
3
4
5
6

TOTAL

45,794

1
2
3
4
5
6

1,16%
-79,35%
23,91%
64,91%
6,67%
-5,56%

_
_
_
_
_
_

7

9,18%

_

20,92%

Diferencia amb escenari 0
_
0,387
_
-2,442
_
0,629
_
0,643
_
0,024
_
-0,049
_

0,434
-0,374

3,704
_
_
_
_
_
_

0,031
-0,198
0,051
0,052
0,002
-0,004

_

0,035
-0,030
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En síntesi, respecte l’alternativa 0 (escenari actual) les diferencies de cada una de les alternatives són les
següents:

Escenari
E1
E2
E3
E4

NOx
-0,16
-0,262
-0,327
-0,260

PM10
-0,01
-0,021
-0,026
-0,021

CO2
-46,70
-76,527
-95,405
-75,803

Les diferencies entre alternatives es presenten a continuació:
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ANNEX 5:

ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC
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ANNEX 5 ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC I VIBRATORI
1

Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en l’annex per a cada un dels
índexs d’immissió de soroll quan es compleix, per al període d’avaluació d’un any, que la mitjana anual no
supera els valors fixats i que el 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats.

INTRODUCCIÓ

El present annex té com a finalitat estudiar, avaluar i proposar mesures correctores, si cal, en relació als
efectes acústics (soroll i vibracions) de la nova proposta d’ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat
entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern.

En quant a vibracions, la mateixa normativa estableix els següents límits:
Ús de l’edifici
Habitatge o ús residencial
Hospitalari
Educatiu o cultural

La qualitat acústica d'una zona estarà determinada pels condicionants físics i urbanístics d'aquesta, per la
qual cosa la caracterització dels nivells d'immissió obliga a analitzar d'una manera acurada totes les
possibles relacions entre les fonts emissores i la propagació que afectin un receptor determinat.
1.1

dB(A)
75
72
72

Taula 2. Nivells límit de vibracions segons usos dels edificis. Font: Decret 176/2009

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de vibracions quan els nivells compleixen els
següent:

Marc Legal

El 12 de juny de 2002 es va aprovar la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, publicada
al DOGC número 3675 d’11/07/02. L'objectiu d'aquesta llei és regular les mesures necessàries per prevenir
i corregir la contaminació acústica, que afecta els ciutadans i el medi ambient, provocada pel soroll i les
vibracions, i alhora establir un règim d'intervenció administrativa que sigui aplicable a tot el territori de
Catalunya.
En el Decret 176/2009, de 10 de novembre, s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de protecció contra
la contaminació acústica i se n'adapten els annexos on s’estableixen els valors límits d’immissió sonora.

a) Vibracions estacionàries:
Els nivells d'avaluació no superen els valors límit de la taula anterior.
b) Vibracions transitòries
Els valors límit de la taula d'aquest annex poden superar-se per a un nombre d'esdeveniments determinat
de conformitat amb el procediment següent:
- Es consideren els dos períodes d'avaluació següents: període diürn comprès entre les 07:0023:00 hores i període nocturn comprès entre les 23:00-07:00 hores.
- En el període nocturn no es permet cap excés.
- En cap cas no es permeten excessos superiors a 5 dB.
- El conjunt de superacions no ha de ser major de 9. A aquests efectes, cada esdeveniment l'excés
del qual no superi els 3 dB ha de ser comptabilitzat com a 1 i si els supera com a 3.

Tant l’ajuntament d’Esplugues com el de Sant Just publiquen una Ordenança municipal reguladora del
soroll i les vibracions, en el qual es marquen els mateixos límits d’immissió sonora que en el Decret
176/2009.
El Decret, estableix els següents límits d’immissió sonora:
Ld

Le

Ln

LAFmax*

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

55

55

45

80

2

(A3) Habitatges situats en el medi rural

57

57

47

85

2.1

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial

60

60

50

85

65

65

55

85

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a C1

65

65

55

88

(B3) Àrea urbanitzada existent afectada pel sòl d’ús industrial

65

65

55

85

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles

68

68

58

90

(C2) Predomini del sòl d’ús industrial

70

70

60

90

(dB)
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial i/o infraestructures de transport
existents

On: Ld: Índex de immissió sonora en el període de dia (7 h a 21 h)
Le: Índex de immissió sonora en el període de vespre (21 h a 23 h)
Ln: Índex de immissió sonora en el període de nit (23 h a 7 h)
LAFMAX: Nivell màxim de pressió acústica ponderada A i integrat temporalment en fast.

SOROLL
Metodologia

Essent l’objecte del present estudi la caracterització dels nivells d’immissió sonora actuals i futurs, s’utilitza
el programa informàtic de simulació CADNA -A V.4.
CADNA-A (Computer Aided Design Noise Abatement) és un programa per al càlcul i presentació dels nivells
d'exposició al soroll ambiental. El programa compleix amb els requeriments plantejats per la Directiva
2002/49 CE, i la Recomanació de la Comissió de 6 d'agost de 2003 relativa a les “Orientacions sobre els
mètodes de càlcul provisionals revisats per al soroll industrial , procedent d'aeronaus, del trànsit rodat i
ferroviari, i les dades d'emissions corresponents" ( DOUE L 212, de 22/08/2003 ).
El mètode de càlcul utilitzat ha estat la ISO 9613-2 : "Acoustics - Attenuation of sound propagation
outdoors, Part 2: General method of calculation".
Una vegada la modelització realitzada amb CADNA s’ha calibrat i ajustada a la realitat sonora actual de
l’àmbit a estudiar, el programa permet estimar els nivells d’immissió sonora, i per tant el soroll resultant,
dels canvis que es produeixin fruit de la posada en servei del tramvia.

Taula 1. Nivells d’immissió sonora segons zones de sensibilitat acústica i usos del sòl. Font: Decret 176/2009
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2.2
2.2.1

Descripció del medi

A l’apèndix 1 s’incorporen les fitxes de camp dels diferents receptors considerats.

Carrer Laureà Miró

Caracterització de la font
Amb l’objectiu de caracteritzar l’estat acústic actual de l’àmbit, s’estudia l’eix Laureà Miró, el qual serà on
s’executarà el projecte del present estudi, i per tant, s’hi produirà un important canvi dels nivells de soroll.

De forma complementària, també s’estudiaran els eixos adjacents, com el carrer Major, el carrer
Parlament Català o la Rambla Modolell del municipi de Sant Just, o el carrers de Rafael Casanova, de la Via
Augusta o de Isidre Martí del municipi d’Esplugues, ja que veuran afectat el seu trànsit de cotxes degut a la
reordenació que suposarà la construcció del tramvia, i això pot afectar els nivells de soroll de la zona. La
caracterització es basa en aquells carrers avaluats en l’estudi de trànsit, i que per tant, són els que es
preveuen més alterats.

La configuració utilitzada per a fer l’estudi acústic és la que hi havia al 2018, consistent en 2 carrils per
sentit de circulació amb una velocitat màxima de 50 km/h.

En el plànol de receptors i punts de mesura de l’estudi del medi s’hi representen els punts de mostreig tant
de l’eix Laureà Miró com dels carrers adjacents.

Al llarg del traçat es localitzen diversos semàfors, aproximadament un cada 100 metres. Per l’eix de Laureà
Miró es localitza gran presencia de transport públic, ja que existeixen 7 parades d’autobús, així com alta
presència de camions i furgonetes de càrrega i descàrrega dels comerços que es localitzen al llarg del
traçat, que es tenen en compte a l’hora de fer l’estudi acústic.

Per a caracteritzar l’estat actual del medi s’utilitzen el mapa estratègic de soroll del quinquenni 2012-2017,
els mapes de soroll inclosos en les ordenances de cada municipi i els mostrejos propis realitzats.

S’identifiquen 9 punts del llarg traçat del tramvia que serviran per interpretar la situació actual (i
posteriorment futura) de l’àmbit, tots ells situats al llarg del carrer Laureà Miró, entre la parada del
Tramvia de Pont d’Esplugues i la parada de la Rambla de Sant Just.

Els mapes estratègics de soroll (MES) serveixen per a avaluar globalment l’exposició de la població al soroll
produït per diferents fons en una zona determinada; dit d’una altra manera, és la representació dels nivells
de soroll actuals.

Com a criteri d’elecció dels 9 punts, es busca màxima representativitat al llarg del traçat del tramvia,
repartint els mostrejos en tot l’àmbit de Laureà Miro.

Així doncs, analitzats els mapes estratègics, s’elabora l’índex equivalent de soroll de dia (Ld) -7 h a 21 h -, i
de nit (Ln) -23 h a 7 h- i la mitjana energètica dia-vespre-nit (Lden).

Receptors

X (m)

Y (m)

Receptors

X (m)

Y (m)

Parada Pont Esplugues

423781

4580990

Punt 7

423249

4581139

Punt 2

423788

4581037

Punt 8

422981

4581181

Punt 4

423672

4581072

Punt 9

422862

4581200

Punt 5

423558

4581090

Parada Sant Just

422664

4581223

Punt 6

423417

4581118

Mapa estratègic de soroll

Els resultats donen uns valors de dia d’entre 70 i 75 dB(A) a l’oest de l’emplaçament, coincident amb
l’àmbit municipal d’Esplugues, i d’entre 65 i 69 dB(A) a l’est, coincident amb l’àmbit municipal de Sant Just.
Receptors
Parada Pont Esplugues i Punt 2, 4, 5, 6 i 7
Punt 9 i 8 i Parada Sant Just

Situació acústica Ld (2012-2017)
70-74 dB(A)
65-69 dB(A)

Taula 4. Situació acústica. Ld (2012-2017)

Taula 3. Situació punts mostreig (d’Est a Oest)

Pel que fa al període nocturn, el mapa estratègic dóna uns valors d’entre 60 i 65 dB(A) per als receptors de
l’oest i d’entre 55-60 dB(A) per als receptors de més a l’est.
Receptors
Parada Pont Esplugues i Punt 2, 4, 5, 6 i 7
Punt 9 i 8 i Parada Sant Just

Situació acústica Ln (2012-2017)
60-64 dB(A)
55-59 dB(A)

Taula 5. Situació acústica. Ln (2007-2012).

Com a representació del nivell de soroll al llarg del dia (24 hores) s’utilitza la Lden, mitjana energètica dels
valors d’un dia sencer. Aquest paràmetre té en consideració el fet que, tot i que els nivells d’immissió
sonora disminueixen per la nit, els receptors són més sensibles i per tant la importància relativa augmenta.
Per a considerar aquest factor, la Lden és una LAeq per a un període de 24 h amb una penalització de 5
dB(A) per al vespre i 10 dB(A) per a la nit.
Segons els mapes estratègics de la Lden, els resultat són pràcticament el mateix que en els de la Ld, menys
en la Parada de la Rambla de Sant Just que són 70 i 75 dB(A).

Figura 1. Situació punts mostreig

Receptors
Parada Pont Esplugues, Punt 2, 4, 5, 6 i 7 i Parada Sant Just
Punt 9 i 8

Situació acústica Lden (2012-2017)
70-74 dB(A)
65-69 dB(A)

Taula 6. Situació acústica. Lden (2012-2017)
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residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents i, per tant, s’estableixen uns límits
d’immissió sonora de 65 dB(A) per al període de dia i vespre (Ld i Le) i de 55 dB(A) per al període de nit
(Ln).
Les vies adjacents, que també seran objecte d’estudi per la influència en el seu trànsit, es cataloguen com
a zones A4, predomini del sòl d’ús residencial, on els límits Ld i Le són 60 dB(A) i Ln 50 dB(A)

Figura 2. Mapa estratègic de soroll Ld. (2012-2017)

Figura 5. Mapa de capacitat acústica d’Esplugues de Llobregat. Juliol 2010

Figura 3. Mapa estratègic de soroll Ln. (2007-2012)

Figura 4. Mapa estratègic de soroll Lden. (2012-2017)

Mapes de capacitat acústica
Els ajuntaments tenen l’obligació d’elaborar i aprovar un mapa de capacitat acústica, així com de posar-lo
a disposició pública, on es mostrin els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori
determinat, establint les zones de sensibilitat acústica definides al Decret 176/2009.

Figura 6. Mapa de capacitat acústica Sant Just Desvern. Març 2011

Tant l’ajuntament d’Esplugues com el de Sant Just tenen aprovats llurs mapes de capacitat acústica, en els
quals s’identifica l’eix Laureà Miró com a zona de sensibilitat acústica B1, coexistència del sòl d’us
4
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Mesures in situ
Amb l’objectiu d’ajustar i calibrar el model s’han realitzat mesures in situ en els receptors identificats
prèviament. Les mesures s’han realitzat amb el sonòmetre homologat Bruel Kjaer 2250 durant el període
de dia.
Receptors
Parada Pont Esplugues
Punt 2
Punt 4
Punt 5
Punt 6
Punt 7
Punt 8
Punt 9
Parada Sant Just

Receptor
Sant Just Desvern

Simulació CADNA-A
Una vegada el model s’ha calibrat en base als mostreig in situ reflectit a la taula 7, s’ha procedit a realitzar
la simulació acústica en l’estat actual pels receptors identificats (veure plànol de soroll de l’estudi del
medi), obtenint els següents resultats:
LAeq Nit dB(A)

Parada Pont Esplugues

Zona
Sensibilitat
acústica
B1

Punt 2

B1

67,8

65

60,1

55

Punt 4

B1

73,5

65

66,1

55

Punt 5

B1

73,9

65

66,5

55

Punt 6

B1

71,4

65

63,5

55

Punt 7

B1

72,3

65

64,6

55

Punt 8

B1

68,3

65

61,2

55

Punt 9

B1

65

B1

61,2
59,2

55

Parada Sant Just

68,4
68,9

Nivell
simulació

Valor límit RD
176/2009

Nivell
simulació

Valor límit RD
176/2009

67

65

58,1

55

65

X (m)

Y (m)

Carrer Laureà Miró

422540

4581271

PR-03

Carrer Parlament Català

422728

4581114

Rambla de Sant Just
PR-02
Esplugues de Llobregat

422714

4581267

PR-04

Carrer Major

422996

4581527

PR-01

Taula 7. Nivells de soroll en les mesures in situ

Receptor

La caracterització es basa en aquells carrers avaluats en l’estudi de trànsit, i que per tant, són els que es
preveuen més alterats.
Analitzats els resultats del CADNA-A per als carrers adjacents trobem que en l’estat actual, se superen els
nivells límit d’immissió sonora en els carrers Major i Laureà Miró de Sant Just i en la Via Augusta,
l’avinguda de Cornellà, el raval de Sant mateu i els carrers Josep Puig i Cadafalch i Manuel de Falla, així
com l’Escola Alemanya i l’institut La Mallola d’Esplugues de Llobregat.

Nivell d’immissió LAeq(dBA)
67
68
70
74
70
71
70
70
68

LAeq Dia dB(A)

caracteritzar, de forma complementària, la situació actual dels nivells de soroll de les vies que es puguin
veure afectades.

Carrer

Receptor

Carrer

X (m)

PR-05

Via Augusta

423399

4581658

PR-12

Avinguda de Cornellà

423654

4580909

PR-06

Carrer Rafael Casanovas

423314

4581433

PR-13

Avinguda de Cornellà

423569

4580743

PR-07

Institut La Mallola

423413

4581410

PR-14

Avinguda Isidre Martí

423349

4580747

PR-08

Carrer Josep Puig i Cadafalch

423821

4581430

PR-15

Avinguda Joan Brillas

423106

4580902

PR-09

Raval de Sant Mateu

423927

4581553

PR-16

Avinguda de Cornellà

423298

4580455

PR-10

Escola Alemanya

423875

4581678

PR-17

Carrer Manuel de Falla

422929

4580764

PR-11

Av. de Jacint Esteva Fontanet

423789

4581712

Taula 9. Localització punts d’avaluació dels nivells de soroll als carrers adjacents.

55

Taula 8. Nivells de soroll actuals resultants de la simulació amb el CADNA-A

Tal com es desprèn de les dues taules anteriors les diferencies entre els nivells d’immissió mesurats i
simulats se situen en valors per sota 1,5 dB(A), excepte en el punt 4. Atenent aquestes diferencies, la
simulació realitzada es considera vàlida a l’objectiu pretès.
Dels resultats obtinguts se’n pot desprendre que tots els nivells d’immissió sonora actuals estan per sobre
els inclosos al Decret 176/2009.
2.2.2

Y (m)

Carrers adjacents

El projecte d’ampliació del tramvia ocasionarà una reestructuració del trànsit a les poblacions d’Esplugues i
de Sant Just. Als carrers adjacents a l’eix Laureà Miró es modificarà el transit de vehicles i, en
conseqüència, els seus nivells d’immissió sonora. Així doncs, l’objectiu del present apartat és el de
5
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Carrer

Zona Sensibilitat
acústica

PR-01

Carrer Laureà Miró

B1

PR-02

Rambla de Sant Just

PR-03

Carrer Parlament Català

Receptor

LAeq Dia dB(A)
Nivell
Valor
simulació límit*

LAeq Nit dB(A)
Nivell
Valor
simulació
límit*

Sant Just Desvern
65,1

65

55,5

55

B1

54,4

65

45,5

55

B1

60,3

65

52,5

55

Carrer Major
PR-04
Esplugues de Llobregat

B1

70,9

65

61

55

PR-05

Via Augusta

B1

67

65

57,2

55

PR-06

Carrer Rafael Casanovas

A4

41,7

60

33

50

PR-07

Institut La Mallola

A2

57,8

55

50,1

45

PR-08

Carrer Josep Puig i Cadafalch

B1

71,1

65

62,9

55

PR-09

Raval de Sant Mateu

A4

70,3

60

61,9

50

PR-10

Escola Alemanya

A2

65,4

55

55,7

45

PR-11

Av. de Jacint Esteva Fontanet

B1

62,8

65

53,1

55

PR-12

Avinguda de Cornellà

B1

64,2

65

56,5

55

PR-13

Avinguda de Cornellà

B1

64,6

65

56,9

55

PR-14

Avinguda Isidre Martí

B1

62,3

65

52,9

55

PR-15

Avinguda Joan Brillas

B1

54,4

65

46,5

55

Avinguda de Cornellà

B1

62,9

65

55,4

55

Carrer Manuel de Falla

A2

57,3

55

49,1

45

PR-16

PR-17
*segons RD 176/2009

Taula 10. Nivells de soroll actuals resultants de la simulació amb el CADNA-A per als carrers adjacents. En negreta
els valors que superin els límits.

2.3

Avaluació d’impactes en fase de construcció

En fase de projecte constructiu, quan la definició de les intervencions a realitzar i els equips que hi
intervindran estaran detallats, tant pel que fa a localització dels mateixos com en relació a períodes de
funcionament, es podrà fer l’estudi acústic de detall.
Amb caràcter preliminar s’estima que els sorolls associats a les obres estaran vinculats amb les següents
intervencions:






Repicat i demolicions de paviments
Moviment de maquinària
Trànsit de camions
Treballs manuals
Càrrega i descàrrega de material

Aquestes accions poden tenir una incidència directa en els receptor més pròxims, generant nivells
d’immissió acústica que superin el límits establerts en el Decret 179/2009, i per tant creïn un impacte a
tenir en consideració.

2.4

Avaluació d’impactes en fase d’explotació.

En el present capítol s’avalua l’impacte acústic associat als diferents escenaris E1, E2, E3 i E4, que
corresponen a les alternatives 1, 2, 3 i 4, respectivament, per als receptors potencialment afectats de l’eix
Laureà Miró i dels carrers adjacent.
2.4.1

Carrer Laureà Miró

Escenari 1
Per a l’escenari 1 els valors d’immissió sonora simulats són:
SIM ACTUAL ESCENARI 1 Diferència Diferència segons
(dBA)
(dBA)
(dBA)
RD 176/2009*
DIA
NIT DIA
NIT DIA NIT
DIA
NIT
Parada Pont Esplugues
67
58,1 67,6 59,1 0,6
1
2,6
4,1
Punt 2
67,8 60,1 65,4 57,8 -2,4 -2,3
0,4
2,8
Punt 4
73,5 66,1 70,4 63,2 -3,1 -2,9
5,4
8,2
Punt 5
73,9 66,5 70,9 63,6 -3 -2,9
5,9
8,6
Punt 6
71,4 63,5 70,1
62 -1,3 -1,5
5,1
7
Punt 7
72,3 64,6 70,5 62,7 -1,8 -1,9
5,5
7,7
Punt 8
68,3 61,2 65,4 58,3 -2,9 -2,9
0,4
3,3
Punt 9
68,4 61,2 65,4 58,3 -3 -2,9
0,4
3,3
Parada Sant Just
68,9 59,2 67,3 57,6 -1,6 -1,6
2,3
2,6
* Diferència entre valors escenari 1 i límits RD 176/2009
Taula 11. Nivells de soroll de l’escenari 1 resultants de la simulació amb el CADNA-A

En el cas de l’escenari 1, tots els receptors simulats presenten superació de límits respecte els establerts
en el Decret 176/2009. (Veure plànols 5 de la simulació acústica en fase d’explotació).
Escenari 2
Per a l’escenari 2 els valors d’immissió sonora simulats són:
SIM ACTUAL ESCENARI 1 Diferència Diferència segons
(dBA)
(dBA)
(dBA)
RD 176/2009*
DIA
NIT DIA
NIT DIA NIT
DIA
NIT
Parada Pont Esplugues
67
58,1 67,8 59,3 0,8 1,2
2,8
4,3
Punt 2
67,8 60,1 64,2 56,4 -3,6 -3,7
-0,8
1,4
Punt 4
73,5 66,1 68,1
61 -5,4 -5,1
3,1
6
Punt 5
73,9 66,5 68,5 61,4 -5,4 -5,1
3,5
6,4
Punt 6
71,4 63,5 69,5 61,2 -1,9 -2,3
4,5
6,2
Punt 7
72,3 64,6 69,5 61,4 -2,8 -3,2
4,5
6,4
Punt 8
68,3 61,2 62,9 55,9 -5,4 -5,3
-2,1
0,9
Punt 9
68,4 61,2 63
55,9 -5,4 -5,3
-2
0,9
Parada Sant Just
68,9 59,2 64,6 54,9 -4,3 -4,3
-0,4
-0,1
* Diferència entre valors escenari 2 i límits RD 176/2009
Taula 12. Nivells de soroll de l’escenari 2 resultants de la simulació amb el CADNA-A

En el cas de l’escenari 2, tots els receptors simulats presenten superació de límits respecte els establerts
en el Decret 176/2009. (Veure plànol plànols 5 de la simulació acústica en fase d’explotació).
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Escenari 3
Per a l’escenari 3 els valors d’immissió sonora simulats són:
SIM ACTUAL ESCENARI 1 Diferència Diferència segons
(dBA)
(dBA)
(dBA)
RD 176/2009*
DIA
NIT DIA
NIT
DIA NIT
DIA
NIT
Parada Pont Esplugues
67
58,1 68,1 59,7
1,1
1,6
3,1
4,7
Punt 2
67,8 60,1 63
55
-4,8 -5,1
-2
0
Punt 4
73,5 66,1 63,3 56,6 -10,2 -9,5
-1,7
1,6
Punt 5
73,9 66,5 63,7 56,9 -10,2 -9,6
-1,3
1,9
Punt 6
71,4 63,5 68,8 60,4 -2,6 -3,1
3,8
5,4
Punt 7
72,3 64,6 68,2 59,8 -4,1 -4,8
3,2
4,8
Punt 8
68,3 61,2 58
51,3 -10,3 -9,9
-7
-3,7
Punt 9
68,4 61,2 58
51,2 -10,4 -10
-7
-3,8
Parada Sant Just
68,9 59,2 58,8 49,2 -10,1 -10
-6,2
-5,8
* Diferència entre valors escenari 3 i límits RD 176/2009

dels nivells de soroll, essent unes diferències d’aproximadament 2 dB per a l’escenari 1, entre 3 i 5 dB per a
l’escenari 2, i entre 3 i 10 dB per als escenaris 3 i 4.
Segons el Decret 176/2009, s’apliquen valors límits per a la LAFmax per a aquell soroll que prové del
transport ferroviari, degut a que el pas dels trens és el mateix en els quatre escenaris, i que aquests són els
causants dels valors màxims, no hi ha diferència en la modelització dels 4 escenaris:
LAFmax(dBA)
Parada Pont Esplugues
Punt 2
Punt 4
Punt 5
Punt 6
Punt 7
Punt 8
Punt 9
Parada Sant Just

68,7
79,3
87
87,1
81,4
82,9
80,6
81,2
67,9

Valor límit RD
176/2009
85
85
85
85
85
85
85
85
85

Taula 15. Nivells LAFmax dels 4 escenaris resultants de la simulació amb el CADNA-A

Taula 13. Nivells de soroll de l’escenari 3 resultants de la simulació amb el CADNA-A

En el cas de l’escenari 3, tots els receptors simulats, menys els punts 8 i 9, presenten superació de límits
respecte els establerts en el Decret 176/2009. (Veure plànol plànols 5 de la simulació acústica en fase
d’explotació).

Per a aquest valor, el punt 4 (plaça de Santa Magdalena) i el 5 superen límits, la resta de punts no
pronostica superacions dels nivells màxims d’immissió sonora.
2.4.2

Carrers adjacents

Degut a la influència al trànsit dels carrers adjacents que suposarà l’execució del present projecte,
s’avaluen els nivells de soroll d’aquests:

Escenari 4
Per a l’escenari 4 els valors d’immissió sonora simulats són:.
SIM ACTUAL ESCENARI 1 Diferència Diferència segons
(dBA)
(dBA)
(dBA)
RD 176/2009*
DIA
NIT DIA
NIT
DIA NIT
DIA
NIT
Parada Pont Esplugues
67
58,1 68,2 59,8
1,2
1,7
3,2
4,8
Punt 2
67,8 60,1 64
56,2 -3,8 -3,9
-1
1,2
Punt 4
73,5 66,1 64,8
58
-8,7 -8,1
-0,2
3
Punt 5
73,9 66,5 65,5 58,6 -8,4 -7,9
0,5
3,6
Punt 6
71,4 63,5 69
60,6 -2,4 -2,9
4
5,6
Punt 7
72,3 64,6 68,5 60,3 -3,8 -4,3
3,5
5,3
Punt 8
68,3 61,2 60,2 53,3 -8,1 -7,9
-4,8
-1,7
Punt 9
68,4 61,2 60
53,2 -8,4
-8
-5
-1,8
Parada Sant Just
68,9 59,2 63
53,3 -5,9 -5,9
-2
-1,7
* Diferència entre valors escenari 4 i límits RD 176/2009
Taula 14. Nivells de soroll de l’escenari 4 resultants de la simulació amb el CADNA-A

En el cas de l’escenari 4, tots els receptors simulats, menys els punts 8 i 9 i la Parada de Sant Just,
presenten superació de límits respecte els establerts en el Decret 176/2009. (Veure plànols 5 de la
simulació acústica en fase d’explotació).

PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
PR-06
PR-07
PR-08
PR-09
PR-10
PR-11
PR-12
PR-13
PR-14
PR-15
PR-16
PR-17

Carrer Laureà Miró
Rambla de Sant Just
Carrer Parlament Català
Carrer Major
Via Augusta
Carrer Rafael Casanovas
Institut La Mallola
Carrer Josep Puig
Raval de Sant Mateu
Escola Alemanya
Av. de Jacint Esteva
Avinguda de Cornellà
Avinguda de Cornellà
Avinguda Isidre Martí
Avinguda Joan Brillas
Avinguda de Cornellà
Carrer Manuel de Falla

SIM ACTUAL (dBA)
DIA
NIT
65,1
55,5
54,4
45,5
60,3
52,5
70,9
61
67
57,2
41,7
33
57,8
50,1
71,1
62,9
70,3
61,9
65,4
55,7
62,8
53,1
64,2
56,5
64,6
56,9
62,3
52,9
54,4
46,5
62,9
55,4
57,3
49,1

SIM ESC 1
SIM FUTUR (dBA)
DIA
NIT
63,4
53,8
52,9
44,2
60,2
52,4
68,1
58,3
64,3
54,5
41,6
32,9
57,9
50,3
71,1
62,8
70,5
62,1
63,3
53,6
60,8
51,1
65,3
57,6
65,6
58
62,4
53
54,3
46,4
63,9
56,5
57,3
49,1

DIFERÈNCIA (dBA)
DIA
NIT
-1,7
-1,7
-1,5
-1,3
-0,1
-0,1
-2,8
-2,7
-2,7
-2,7
-0,1
-0,1
0,1
0,2
0
-0,1
0,2
0,2
-2,1
-2,1
-2
-2
1,1
1,1
1
1,1
0,1
0,1
-0,1
-0,1
1
1,1
0
0

Taula 16. Nivells de soroll de l’escenari 1 resultants de la simulació amb el CADNA-A

Segons la simulació dels nivells d’immissió sonora, tot i la superació dels límits dels nivells L eq establerts
pel Decret 176/2009, 65 dB(A) per a Ld i 55 dB(A) per a Ln, els 4 escenaris suposen una gran disminució
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PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
PR-06
PR-07
PR-08
PR-09
PR-10
PR-11
PR-12
PR-13
PR-14
PR-15
PR-16
PR-17

Carrer Laureà Miró
Rambla de Sant Just
Carrer Parlament Català
Carrer Major
Via Augusta
Carrer Rafael Casanovas
Institut La Mallola
Carrer Josep Puig
Raval de Sant Mateu
Escola Alemanya
Av. de Jacint Esteva
Avinguda de Cornellà
Avinguda de Cornellà
Avinguda Isidre Martí
Avinguda Joan Brillas
Avinguda de Cornellà
Carrer Manuel de Falla

SIM ACTUAL (dBA)
DIA
NIT
65,1
55,5
54,4
45,5
60,3
52,5
70,9
61
67
57,2
41,7
33
57,8
50,1
71,1
62,9
70,3
61,9
65,4
55,7
62,8
53,1
64,2
56,5
64,6
56,9
62,3
52,9
54,4
46,5
62,9
55,4
57,3
49,1

SIM ESC 2
SIM FUTUR (dBA)
DIA
NIT
60,9
51,3
51,1
42,5
60,2
52,4
68,7
58,9
64,8
55,1
41,7
32,9
57,9
50,3
71,2
62,9
70,6
62,1
63,4
53,7
60,8
51,2
65,5
57,9
65,9
58,3
62,4
53
54,4
46,5
64,2
56,8
57,3
49,1

DIFERÈNCIA (dBA)
DIA
NIT
-4,2
-4,2
-3,3
-3
-0,1
-0,1
-2,2
-2,1
-2,2
-2,1
0
-0,1
0,1
0,2
0,1
0
0,3
0,2
-2
-2
-2
-1,9
1,3
1,4
1,3
1,4
0,1
0,1
0
0
1,3
1,4
0
0

Taula 17. Nivells de soroll de l’escenari 2 resultants de la simulació amb el CADNA-A

PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
PR-06
PR-07
PR-08
PR-09
PR-10
PR-11
PR-12
PR-13
PR-14
PR-15
PR-16
PR-17

Carrer Laureà Miró
Rambla de Sant Just
Carrer Parlament Català
Carrer Major
Via Augusta
Carrer Rafael Casanovas
Institut La Mallola
Carrer Josep Puig
Raval de Sant Mateu
Escola Alemanya
Av. de Jacint Esteva
Avinguda de Cornellà
Avinguda de Cornellà
Avinguda Isidre Martí
Avinguda Joan Brillas
Avinguda de Cornellà
Carrer Manuel de Falla

SIM ACTUAL (dBA)
DIA
NIT
65,1
55,5
54,4
45,5
60,3
52,5
70,9
61
67
57,2
41,7
33
57,8
50,1
71,1
62,9
70,3
61,9
65,4
55,7
62,8
53,1
64,2
56,5
64,6
56,9
62,3
52,9
54,4
46,5
62,9
55,4
57,3
49,1

SIM ESC 3
SIM FUTUR (dBA)
DIA
NIT
55,6
46,1
48,4
40,1
60,1
52,3
68,8
59
64,9
55,2
41,6
32,9
57,9
50,3
71,2
62,9
70,6
62,1
63,5
53,8
60,9
51,3
65,9
58,3
66,2
58,7
62,4
53
54,4
46,5
64,5
57,1
57,3
49,1

DIFERÈNCIA (dBA)
DIA
NIT
-9,5
-9,4
-6
-5,4
-0,2
-0,2
-2,1
-2
-2,1
-2
-0,1
-0,1
0,1
0,2
0,1
0
0,3
0,2
-1,9
-1,9
-1,9
-1,8
1,7
1,8
1,6
1,8
0,1
0,1
0
0
1,6
1,7
0
0

Taula 18. Nivells de soroll de l’escenari 3 resultants de la simulació amb el CADNA-A

PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
PR-06
PR-07
PR-08
PR-09
PR-10
PR-11
PR-12
PR-13
PR-14
PR-15
PR-16
PR-17

Carrer Laureà Miró
Rambla de Sant Just
Carrer Parlament Català
Carrer Major
Via Augusta
Carrer Rafael Casanovas
Institut La Mallola
Carrer Josep Puig
Raval de Sant Mateu
Escola Alemanya
Av. de Jacint Esteva
Avinguda de Cornellà
Avinguda de Cornellà
Avinguda Isidre Martí
Avinguda Joan Brillas
Avinguda de Cornellà
Carrer Manuel de Falla

SIM ACTUAL (dBA)
DIA
NIT
65,1
55,5
54,4
45,5
60,3
52,5
70,9
61
67
57,2
41,7
33
57,8
50,1
71,1
62,9
70,3
61,9
65,4
55,7
62,8
53,1
64,2
56,5
64,6
56,9
62,3
52,9
54,4
46,5
62,9
55,4
57,3
49,1

SIM ESC 4
SIM FUTUR (dBA)
DIA
NIT
58,1
48,6
49,7
41,3
60,1
52,3
68,7
58,9
64,8
55,1
41,6
32,9
57,9
50,3
71,1
62,8
70,5
62,1
63,5
53,8
61
51,3
65,9
58,4
66,3
58,8
62,4
53
54,3
46,4
64,6
57,2
57,3
49,1

DIFERÈNCIA (dBA)
DIA
NIT
-7
-6,9
-4,7
-4,2
-0,2
-0,2
-2,2
-2,1
-2,2
-2,1
-0,1
-0,1
0,1
0,2
0
-0,1
0,2
0,2
-1,9
-1,9
-1,8
-1,8
1,7
1,9
1,7
1,9
0,1
0,1
-0,1
-0,1
1,7
1,8
0
0

Taula 19. Nivells de soroll de l’escenari 4 resultants de la simulació amb el CADNA-A

Per a la majoria de carrers adjacents es veuran disminuïts els seus nivells d’immissió sonora, excepte a
l’Avinguda de Cornellà, on s’hi preveu un augment de fins a 1,9 dB pel gruix de trànsit que es preveu
absorbir per part d’aquesta via.
Impacte acústic-fase d’explotació
Descripció:

Circulació dels combois per la nova infraestructura.

Descripció:

Reducció de les emissions sonores fruit de la circulació del tramvies i variació de les
mateixes resultat de l’increment o reducció del transit de vehicles als carrers adjacents

Caracterització:

A, B1, C, D, E1, F, G1, H, I, J1, K, L

Avaluació:

Moderat

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Taula 20. Matriu d’impacte ambiental sobre impacte acústic

Les condicions de trànsit considerades per a les simulacions són les següents, extretes de l’Estudi de
Trànsit i Mobilitat de l’Estudi Informatiu:
Escenari 1
Carrer Laureà Miró
Carrer de Lluís Domènech i Montaner
Av. de Cornellà
Raval de Sant Mateu

IMD Actual
15.500
3.600
5.700
-

Increment (%)
-70%
-9%
30%
-

Increment
-6400
-300
2400
2000

IMD Futur
9100
3.300
8.100
2.000
8
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Escenari 1
Av. Jacint Esteva i Fontanet
B-23
Rambla Modolell i Av. Del Baix Llobregat
Carrer Major

IMD Actual
5.400
112.500
20.700
3.800

Increment (%)
14%
1%
0%
12%

Increment
900
900
100
500

IMD Futur
6.300
113.400
20.800
4.300

Escenari 2
IMD Actual
Carrer Laureà Miró
15500
Carrer de Lluís Domènech i Montaner
3.600
Av. de Cornellà
5.700
Raval de Sant Mateu
Av. Jacint Esteva i Fontanet
5.400
B-23
112.500
Rambla Modolell i Av. Del Baix Llobregat
20.700
Carrer Major
3.800

Increment (%)
-216%
-9%
32%
16%
1%
9%
21%

Increment
-10600
-300
2700
2300
1000
800
2000
1000

IMD Futur
4900
3.300
8.400
2.300
6.400
113.300
22.700
4.800

Escenari 3
Carrer Laureà Miró
Carrer de Lluís Domènech i Montaner
Av. de Cornellà
Raval de Sant Mateu
Av. Jacint Esteva i Fontanet
B-23
Rambla Modolell i Av. Del Baix Llobregat
Carrer Major

Increment (%)
-1092%
0%
38%
17%
2%
11%
22%

Increment
-14200
0
3500
2300
1100
2200
2600
1100

IMD Futur
1300
3.600
9.200
2.300
6.500
114.700
23.300
4.900

IMD Actual
15500
3.600
5.700
5.400
112.500
20.700
3.800

Escenari 4
IMD Actual
Carrer Laureà Miró
15500
Carrer de Lluís Domènech i Montaner
3.600
Av. de Cornellà
5.700
Raval de Sant Mateu
Av. Jacint Esteva i Fontanet
5.400
B-23
112.500
Rambla Modolell i Av. Del Baix Llobregat
20.700
Carrer Major
3.800

Increment (%)
-384%
-6%
39%
18%
1%
8%
21%

Increment
-12300
-200
3700
2400
1200
1300
1900
1000

IMD Futur
3200
3.400
9.400
2.400
6.600
113.800
22.600
4.800

Les velocitats han sigut 50 km/h per als carrers adjacents i la corresponent al carrer Laureà Miró segons
alternativa.
S’ha tingut en compte un 3% de vehicles pesants per a tots els carrers.

2.5

Diferència entre alternatives

En el present apartat es comparen els 4 escenaris futurs (les quatre alternatives) i s’identifica aquell que
produeix un impacte acústic més baix per als receptors identificats.

Parada Pont Esplugues
Punt 2
Punt 4
Punt 5
Punt 6
Punt 7
Punt 8
Punt 9
Parada Sant Just

SIM ESC 1 (dBA)
SIM ESC 2 (dBA)
DIA
NIT
DIA
NIT
67,6
59,1
67,8
59,3
65,4
57,8
64,2
56,4
70,4
63,2
68,1
61
70,9
63,6
68,5
61,4
70,1
62
69,5
61,2
70,5
62,7
69,5
61,4
65,4
58,3
62,9
55,9
65,4
58,3
63
55,9
67,3
57,6
64,6
54,9
Nivell DIA més baix

SIM ESC 3 (dBA)
SIM ESC 4 (dBA)
DIA
NIT
DIA
NIT
68,1
59,7
68,2
59,8
63
55
64
56,2
63,3
56,6
64,8
58
63,7
56,9
65,5
58,6
68,8
60,4
69
60,6
68,2
59,8
68,5
60,3
58
51,3
60,2
53,3
58
51,2
60
53,2
58,8
49,2
63
53,3
Nivell NIT més baix

Taula 21. Comparació dels nivells d’immissió pels quatre escenaris avaluats

Per a la majoria de punts receptors, menys a la parada del Pont d’Esplugues, l’escenari 3 és l’alternativa
mes favorable.
S’incorpora en el Document nº 2 el plànol 5.5, en ell es representa gràficament la diferència en de valors
dB de dia de l’escenari actual respecte cadascuna de les 4 alternatives simulades.
2.5.1

Carrers adjacents
SIM ESC 1 (dBA)
DIA
NIT
53,8
63,4

SIM ESC 2 (dBA)
DIA
NIT
60,9
51,3

SIM ESC 3 (dBA)
DIA
NIT
55,6
46,1

SIM ESC 4 (dBA)
DIA
NIT
58,1
48,6

PR-04

52,9
60,2
68,1

44,2
52,4
58,3

51,1
60,2
68,7

42,5
52,4
58,9

48,4
60,1
68,8

40,1
52,3
59

49,7
60,1
68,7

41,3
52,3
58,9

PR-05

64,3

54,5

64,8

55,1

64,9

55,2

64,8

55,1

PR-06

41,6

32,9

41,7

32,9

41,6

32,9

41,6

32,9

PR-07

57,9

50,3

57,9

50,3

57,9

50,3

57,9

50,3

PR-08

71,1

62,8

71,2

62,9

71,2

62,9

71,1

62,8

PR-09

70,5

62,1

70,6

62,1

70,6

62,1

70,5

62,1

PR-10

63,3

53,6

63,4

53,7

63,5

53,8

63,5

53,8

PR-11

60,8

51,1

60,8

51,2

60,9

51,3

61

51,3

PR-12

65,3

57,6

65,5

57,9

65,9

58,3

65,9

58,4

PR-13

65,6

58

65,9

58,3

66,2

58,7

66,3

58,8

PR-14

62,4

53

62,4

53

62,4

53

62,4

53

PR-15

54,3

46,4

54,4

46,5

54,4

46,5

54,3

46,4

PR-16

63,9

56,5

64,2

56,8

64,5

57,1

64,6

57,2

57,3

49,1

57,3

49,1

57,3

49,1

57,3

49,1

PR-01
PR-02
PR-03

PR-17

Nivell DIA més baix

Nivell NIT més baix

Taula 22. Comparació dels nivells d’immissió pels quatre escenaris avaluats dels carrers adjacents
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Els carrers adjacents, que es veuran afectats degut al canvi de trànsit que suposarà el projecte, mostren la
comparativa anterior segons alternatives, essent per a ells la menys desfavorable l’escenari 1.
En el present apartat els diferents escenaris E1, E2, E3 i E4, corresponen a les Alternatives 1, 2, 3 i 4,
respectivament, per als receptors implicats de l’eix Laureà Miró i pels dels carrers adjacent.
2.6

Mesures preventives i/o correctores

Les mesures correctores a adoptar estan relacionades amb els elements que conformen la superestructura
del sistema de via, entre els que es poden citar la placa de recolzament en poliamida, tacs de plàstic, placa
base, placa guia, clip elàstic, pad d’assentament a la subjecció, etc.
3

VIBRACIONS

Per a la comprensió completa de l’estudi de vibracions es remet a l’apèndix 02 on s’hi troba el “Informe
sobre la prognosis de las vibraciones inducidas por el Tram en Viviendas Próximas al trazado. (Projecte 02216-17: Ampliació del tramvia Diagonal – Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just
Desvern)”, realitzat per Jaume Terzán Grau, 3 de març del 2019. El present apartat sintetitza l’esmentat
informe.
3.1

Figura 8. Localització punts mostreig costat Sant Just

Caracterització del medi

Per a la descripció del medi s’han realitzat les següents mesures in situ de vibracions residuals en l’àmbit
més pròxim al del traçat de l’eix Laureà Miró:
Punt Law (dB)
1
54
Costat BCN 2
60
3
57
1
55
Costat Sant Just
2
62

Per als valors mostrats, s’observa que el nivell residual mesurat, degut majoritàriament al trànsit viari, es
situa entre els 56 dB i 65 dB, essent inferiors que els nivells límit establerts pel Decret 176/2009, que són
els següents:

Taula 23. Immissió de les vibracions als interiors dels edificis

3.2

Avaluació d’impactes en fase d’explotació.

En el present estudi, es presta especial atenció en l’alternativa 1, per ser, a priori, la més desfavorable
(menors distàncies a edificis, 7,5 m de la via a la façana més propera). La resta d’alternatives no difereixen
significativament de la 1ª, ja que les distàncies mínimes eixe de carril via pròxima a façana són
pràcticament idèntiques en seccions crítiques (7,45 m), i la resta de distàncies en seccions estretes no
difereixen en excés entre elles, independentment de que les solucions siguin en via única o doble via.
Per a caracteritzar les vibracions que hi haurà un cop entri en funcionament el tramvia s’han estudiat
zones anàlogues.
Aquests estudi ha consistit:


En prendre mesures puntuals encaminades a l’anàlisi de les fonts de vibració i la seva repercussió
en estructures e individus.


Figura 7. Localització punts mostreig costat Barcelona

Mesures continues del nivell de vibració en zones localitzades.

Els criteris d’admissibilitat de les vibracions s’estableixen en base al nivell de vibració a l’interior dels
edificis (centre del forjat a la planta 1). Existeixen diferents tipologies constructives i classificacions des del
10
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punt de vista dinàmic, unes són més favorables y altres ho són menys davant la proximitat de l’efecte de
les fonts d’excitació. Es poden diferenciar dos tipologies de construccions:



Vibracions

Alta impedància (pesades, altes, amb forjats de formigó i cimentació eficient, és a dir, que pot

Descripció:

Emissió de vibracions associades al pas de combois.

Descripció:

Alteració del medi per generació de vibracions. La percepció d’aquestes vibracions

absorbir vibracions).

varia en funció de les característiques geotècniques del terreny, la distància a les vies i

Baixa impedància (livianes, baixes, forjats d’acer o fusta i cimentació ineficient, amb baixa

la tipologia d’edifici,

capacitat d’amortir vibracions).
A l’àmbit de la Carretera Reial / Laureà Miró s’ha identificat que aproximadament 1/3 dels edificis són de
baixa impedància, d’aquests s’han identificat com a representatius, és a dir, més sensibles a les vibracions,
els que s’inclouen a la imatge següent, localitzats als números 25, 43 i 63 de la Carretera Reial.

Caracterització:

A, B1, C, D, E, F1, G, H, I, J1, K, L

Avaluació:

Compatible

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

Afectació de la població que resideix o treballa a l’entorn de les
obres, per emissions de sorolls i vibracions continues en el temps.

Interaccions, (a+b) dóna C:

L’emissió de vibracions va associada a l’emissió de soroll que pot
fer incrementar la percepció de les molèsties a la població.

Taula 1. Matriu d’impacte ambiental sobre impacte acústic

3.3

Diferència entre alternatives

Degut a la similitud entre les alternatives, s’ha estudiat l’Escenari 1, l’alternativa a priori més desfavorable,
per proximitat de via a façana, no podent-se establir diferencies entre alternatives.
En el present apartat els diferents escenaris E1, E2, E3 i E4, corresponen a les Alternatives 1, 2, 3 i 4,
respectivament, per als receptors implicats de l’eix Laureà Miró i pels dels carrers adjacent.
3.4

Mesures preventives i/o correctores

Les mesures correctores a adoptar estan relacionades amb els elements que conformen la superestructura
del sistema de via, entre els que es poden citar la placa de recolzament en poliamida, tacs de plàstic, placa
base, placa guia, clip elàstic, pad d’assentament a la subjecció, etc.
Figura 9. Edificis de baixa impedància

Tot i això, no es percep a priori, cap mesura correctora especial sobre el disseny, encara que es perceptiu,
segons protocol, de realitzar mesures de comprovació dinàmiques al finalitzar l’obra.

En base a l’informe incorporat com apèndix 2 al present annex (Informe sobre la prognosis de las
vibraciones inducidas por el Tram en Viviendas Próximas al trazado. Projecte 02-216-17: Ampliació del
tramvia Diagonal – Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern), es desprèn que el
nivell de vibració (Law) a 7,25 m de les vies, a una velocitat del tramvia de 30 km/h i al forjat 1 dels edificis
serà de 70,44 dB. En base a les simulacions realitzades l’informe conclou que en un 90% dels habitatges el
nivell de vibració serà menor de 75 dB. Valors superiors de vibracions només es poden produir als edificis
de baixa impedància que es troben a distàncies properes a 7,25 m, aspecte que s’haurà d’avaluar en fase
de projecte constructiu, quan es disposi d’informació de detall del mateix.
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APÈNDIX 1:

FITXES DE LES ZONES RECEPTORES
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Temps de mesura: 15 min. Hora d’inici: 10:48 hores. Data: 23/05/18.
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Temps de mesura: 15 min. Hora d’inici: 12:55 hores. Data: 23/05/18.
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APÈNDIX 2:

INFORME DE VIBRACIONS
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1. INTRODUCCIÓN.

2. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA.

A petición de DAC ENVIRO S.L., esta organización realiza un trabajo específico de prognosis de
las vibraciones producidas por el paso de los tranvías del TRAM en el tramo de C/ Laureà Miró, que
conectará próximamente las estaciones de Pont d´Esplugues y Rambla de Sant Just.

Este estudio pretende evaluar el nivel de vibraciones que se producirá en el interior de los
edificios próximos al nuevo trazado de la línea de TRAM que discurrirá por la C/ Laureà Miró.

El trabajo forma parte del conjunto de actuaciones llevadas a cabo de acuerdo con el plan de
trabajos presentado en la oferta con fecha de 15 de octubre de 2018 con la referencia, OT0153 y
aprobado con fecha de 15 de enero de 2018. El conjunto de trabajos ha sido catalogado con la referencia
de proyecto T0065. (referencia cliente 02-216-17).
En este documento se presenta un resumen de las actuaciones previstas: tomas de datos,
estudio documentación, visitas a obra, ensayos (medidas nivel de vibraciones), y una valoración de los
mismos, a través del cálculo y el análisis, en previsión de conseguir los objetivos planteados.

Inicialmente se procede a recopilar toda la documentación posible de la construcción y planos,
correspondientes al proyecto original.

La auscultación ha consistido básicamente en la realización de una serie de medias destinadas a
valorar el nivel de vibración en distintas zonas actualmente en uso, usadas a modo de referencia en la
predicción de los tramos a habilitar.
A partir de los trabajos de campo y una vez acumulada toda la documentación sobre el tema, la
metodología de trabajo reflejada en el presente informe que se recoge en los siguientes apartados,
consistente en:
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- Una descripción del estado actual y de la futura intervención, caracterizando emisores, medios
transmisores y receptores.
- Una descripción y una valoración de los ensayos de información relativos a identificación de
morfología de las estructuras e infraestructuras, los ensayos dinámicos, las medidas de nivel de vibración
y del resto de ensayos de origen.

3. DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL Y PROPUESTAS CONSTRUCTIVAS.
El proyecto analizado consiste en un tramo de conexión de la línea del TRAMBAIX, entre las estaciones
de Pont d´Esplugues y Rambla de Sant Just, que transcurrirá por la calle Laureà Miró d´Esplugues de
Llobregat.

- Un análisis de comportamiento vibratorio del problema planteado de acuerdo con modelos
teóricos que permiten y ayudan a una interpretación de los resultados de los ensayos realizados.
-Una prognosis del nivel de vibración inducida por los emisores en viviendas próximas a través
de multi-modelos ajustados para el caso particular.
- Unas conclusiones y unas recomendaciones.

Para la realización de los trabajos se cuenta con el siguiente equipo de trabajo
AMJ14:
- D. Jaume Terzán Grau, Ingeniero Industrial, Director Área Técnica de AMJ14, responsable del proyecto,
la dirección de los trabajos, el desarrollo de los sistemas de instrumentación de campo, el análisis y la
interpretación de los resultados.

- Dª. Alba Terzán Soler, estudiante de Ingeniería, en la realización de ensayos de campo.

Las siguientes imágenes corresponden al proyecto, ilustran el estado actual y su nueva adecuación al
entorno. Se plantean distintas alternativas de trazado. En este estudio se presta especial atención a la
alternativa 1, por ser a priori la más desfavorable (menores distancias a fachadas de edificios de baja
impedancia, 7,45 m* de carril vía próxima a fachada).
*el resto de alternativas no difieren significativamente de la 1, ya que las distancias mínimas eje carril vía
próxima a fachada son prácticamente idénticas en secciones críticas (7,45 m) y el resto de distancias en
secciones estrechas no difieren en exceso entre ellas, independientemente que las soluciones sean de
vía única o doble..
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Propuestas constructivas

Estado actual
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Infraestructura de trenes y vías
La tipología de vía actual es la Thyssenkrupp (via de carril Ri55N con riostra, de apoyo continuo),
pero se ha proyectado para este tramo una vía de tipo Vossloh de apoyo discontinuo sin riostra con carril
Ri60 (normalizado). No se prevée que el cambio afecte en la prognosis vibratoria.

El vehículo que recorre las líneas del TRAM es el Citadis de Alstom serie 302, en su variante
"Barcelona", de la que se conocen su geometría y su distribución de masas.

Se toman como base de partida los valores correspondientes a un nivel de carga medio descrito como AW3
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Terreno (elemento transmisor).

Fuentes de excitación (emisores)

Se tienen datos geotécnicos de estudios realizados zonas próximas a la de estudio que se toman como
referencia. (datos Proyecto Perllongament L3).

Paso de TRAM (principal)

Tráfico rodado (filtrado)

Edificios (receptores)
Los criterios de admisibilidad vibratorios se establecen en base a valores de nivel de vibración en
el interior de edificios (centro forjado planta 1).
Existen distintas tipologías constructivas y clasificaciones desde el punto de vista dinámico, unas
son más favorables y otras lo son menos ante la proximidad del efecto de las fuentes de excitación. En
este estudio se diferenciaran dos tipologías de construcciones: de alta impedancia (pesadas, altas,
forjados hormigón, cimentación eficiente.,) y de baja impedancia (bajas, livianas, forjados acero o
madera, cimentación ineficiente). El estudio presta especial atención a estos últimos por ser más
desfavorables. (su presencia se pondera en 1/3 del total de los edificios de acuerdo a criterios
estadísticos). No detectados edificios de sensibilidad especial atendiendo a su uso.

En los sondeos más próximos al trazado del TRAM (S5-S8) se observa, bajo la capa de
relleno superficial, una capa de arenas y gravas con nódulos carbonatados de una potencia de unos 10
m, situados sobre una capa de pizarras y areniscas alteradas. El nivel freático se localiza a unos 20 m.
Dado que no existe un estudio geotécnico específico del trazado a construir (y dada la
transmisión de tipo superficial en este caso), el citado estudio se toma simplemente a modo de referencia
morfológica del terreno. Los modelos FEM consideran terrenos “standard” y la transmisión en el terreno
se estudia realmente a partir de datos experimentales tomados en zonas actualmente en servicio.
Para la evaluación de la transmisión prevalece el método empírico: medición de la
atenuación en la propagación de las vibraciones desde la infraestructura ferroviaria (vías) hasta los
puntos sensibles previamente definidos (aceras junto fachadas).
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Zonas de ensayo

4. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ENSAYOS

La localización de las zonas de control (secciones en servicio) es la siguiente:

Los ensayos efectuados han consistido básicamente en:
- Evaluación del nivel de vibración existente en la actualidad en diferentes puntos. Zonas actualmente en
servicio con semejanzas morfológicas a las de futura ejecución.

*Avda Barcelona 16. Sant Joan Despí. (Bar Racal) 41.366748, 2.060939

*Se diferencian dos técnicas diferentes de adquisición de registros:
- Medidas puntuales encaminadas al análisis de las fuentes de vibración, su repercusión en las
estructuras y en los individuos que cohabitan, realizadas por técnicos “in situ”
- Medidas continuas del nivel de vibración en zonas localizadas, que permitirán registrar durante periodos
prolongados los niveles de vibración, realizadas con ayuda de equipos de medida autónomos datalogger.
Las medidas puntuales, por su mayor capacidad de muestreo zonal permitirán correlacionar eventos
registrados por los dataloggers con eventos ocurridos en otras ubicaciones.
Las medidas continuas, por su mayor capacidad de muestreo temporal, permitirán establecer un nivel
de vigilancia durante prácticamente todas las fases de la obra, actuando bien por intervalos temporales,
bien por valores consigna de activación o combinaciones de ambas.
Evaluación del nivel de vibración.
Evaluación del nivel de vibración producido por distintos agentes:
-

Los propios de la operación de paso de trenes

-

Los propios del uso habitual (paso de trenes, bus, tráfico en general, etc), que deberán
identificarse y analizarse desde una primera fase.
*Medidas en interior edificio incl..

Las medidas de se realizan del siguiente modo
*Carretera Reial 105 . Sant Just Desvern. 41.378819, 2.073827
Se realiza con una configuración especial del método y de los equipos de medida del anterior
apartado.
Se utilizan acelerómetros triaxiales para cubrir los tres ejes x y z.
Se usa un programa específico para valoración del nivel de vibración, que permite obtener valores
eficaces (detector de mediana exponencial) ponderados en un rango de frecuencias variable con los
valores de 3 ejes y con o sin la aplicación de filtros de ponderación (wm). Permite medir con una
incertidumbre inferior al 2% la aceleración. Permite obtener los valores de comparación aeff, MTVV y Law.
Los ensayos se realizan en base al Decret 176/2009 de 10 de novembre, aprovació de la llei
16/2002 de Protecció contra la contaminació acústica. Generalitat de Catalunya en la que se basa la
Ordenança de medi ambient de Barcelona de 2 de maig de 2011. No obstante la para el análisis, la
interpretación y la valoración de los mismos se recurrirá también al compendio de normativas
internacionales vigentes en la actualidad.
En terrenos poco compactos las medidas se realizan sobre piquetas metálicas clavadas en el
terreno.
Con objeto de obtener datos para la confección del modelo de predicción, se organizan medidas
en torno a secciones de control pertenecientes a zonas actualmente con servicio de TRAM.
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5. RESULTADOS
* Carrer d´Adolf Florensa (ETSEIB) 41.383496, 2.114856

Los resultados de los ensayos realizados se adjuntan en la siguiente tabla resumen:
Ensayos dinámicos. Nivel de vibración.

Fecha

07-01-19

Zona localización
TNC
T0. Acera calle
TNC
T0 Acera calle
TNC
T0 Acera calle
TNC
T0 Acera calle
TNC
T0 Acera calle
TNC (a 35 m)
T2 Forjado Hall
TNC
a 1 m carril

07-01-19

a 5 m carril

Pasos de tren. TRAM

74

5

07-01-19

a 11 m carril

Pasos de tren. TRAM

66

11

07-01-19

a 15 m carril

Pasos de tren. TRAM

63

15

07-01-19

a 18.5 m carril

Pasos de tren. TRAM

59

18.5

11-12-18
11-12-18
11-12-18
11-12-18
11-12-18
27-12-18

* Avda Meridiana 61 (TNC) 41.399815, 2.186747

Excitación

Law (dB)

0

42

a
(g)
0.0001

Frec
(Hz)

Ref

Tráfico de vehículos.

57

0.001

T0.1

Paso de tren. TMB L1

66

0.0025

T0.2

Paso de tren. RENFE
(muy variable)
Paso de tren. TRAM

55 (68)
53

0.0005

T0.4

Paso de tren. TMB L1

56

0.0007

T2

Pasos de tren. TRAM

83

1

T0

T0.3

vref =40 Km/h
Law =nivel de vibración triaxial en dB con filtro human hole body (wm) según Decret Generalitat 176/2009
a= aceleración vectorial triaxial en g, sin filtro (lineal)

.

* Medidas en interior edificio incl
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Fecha

B0

22-01-19
22-01-19

22-01-19

B0 Acera calle

Obras. Martillo picador

69

0.0025

B0.2

24-0119

B0 Acera calle

Pasos de tren TRAM

73

0.005

B0.3

24-01-19

Pasos de tren. TRAM

76

0.006

B2

Paso de tren. TMB L1

70

0.003

B1

07-02-19

B2 Centro
forjado comedor
B1 Fachada
fojado comedor
B2. Centro
forjado comedor
a 0,3 m carril

Pasos de tren. TRAM

73

0.3

07-02-19

a 1 m carril

Pasos de tren. TRAM

72

1

24-01-19

a 4 m carril

Pasos de tren. TRAM

71

4

07-02-19

a 5 m carril

Pasos de tren. TRAM

69

5

24-01-19

a 7 m carril

Pasos de tren. TRAM

68

7

07-02-19

a 10 m carril

Pasos de tren. TRAM

66

10

07-02-19

a 15 m carril

Pasos de tren. TRAM

64

15

07-02-19

a 30 m carril

Pasos de tren. TRAM

58

30

07-02-19

Frec
(Hz)

Zona localización
SANT JUST
S0. Acera calle
(a 13 m)
S0 Acera calle

24-01-19

07-02-19

Law (dB)

Fecha

24-01-19

24-01-19

Excitación

Ref

Zona localización
BAR RACAL
B0. Acera calle
(a 4 m)
B0 Acera calle

0

48

a
(g)
0.00025

Tráfico de vehículos.

65

0.002

B0.1

Salto persona

25

Excitación

Law (dB)

0

48

a
(g)
0.00025

Frec
(Hz)

Ref

Tráfico de vehículos.

66

0.002

a 7 m carril

Pasos de tren. TRAM

74

7

22-01-19

a 13 m carril

Pasos de tren. TRAM

68

13

04-02-19

a 7 m carril

Pasos de tren. TRAM

72

7b

04-02-19

a 13 m carril

Pasos de tren. TRAM

69

13b

S0
S0.1

B2.1

vref =40 Km/h
Law =nivel de vibración triaxial en dB con filtro human hole body (wm) según Decret Generalitat 176/2009
a= aceleración vectorial triaxial en g, sin filtro (lineal)

vref =30 Km/h
Law =nivel de vibración triaxial en dB con filtro human hole body (wm) según Decret Generalitat 176/2009
a= aceleración vectorial triaxial en g, sin filtro (lineal)
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Fecha
04-02-19

Zona localización
ETSEIB
S0. Acera calle
(a 5 m)

Excitación

Law (dB)

0

47

a
(g)
0.00023

Frec
(Hz)

Ref

Los resultados se procesan, adquieren y visualizan (habitualmente en tiempo real) para adecuar
su uso al tipo de análisis requerido:

E0

04-02-19

a 1 m carril

Pasos de tren. TRAM

80

1

04-02-19

a 4 m carril

Pasos de tren. TRAM

73

4

04-02-19

a 5 m carril

Pasos de tren. TRAM

72

13b

04-02-19

a 7 m carril

Pasos de tren. TRAM

68

7

04-02-19

a 9m carril

Pasos de tren. TRAM

67

9

04-02-19

a 11 m carril

Pasos de tren. TRAM

63

11

04-02-19

a 1 m carril (zona Pasos de tren. TRAM
curva)
(velocidad inferior 10
Km/n)

78

1b

*Nivel vibración Law tipo para actividad paso de trenes TRAM ( pto 0 Bar ). Registro puntual

vref =30 Km/h
Law =nivel de vibración triaxial en dB con filtro human hole body (wm) según Decret Generalitat 176/2009
a= aceleración vectorial triaxial en g, sin filtro (lineal)

Magnitude = valor vectorial de los tres ejes
Valores en counts
1 g = 13108 counts;
aceleración rel = (valor/13108)-1

*Medidas de aceleración triaxial obtenida de datalogers fijos (pto 0 Bar). Registro continuo.
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Con un mayor nivel de proceso, correlacionando los datos experimentales puede visualizarse el
comportamiento real multifrecuencia de una edificación frente a una recepción de excitación del emisor

*Registro aceleración multifrecuencia con análisis espectral. Paso TRAM (Pto 0, Bar)
Se aprecian frecuencias predominantes en la franja 30- 60 Hz

*Experimental spectral multifrequency (tri-axial) analysis (Transmisión acera-forjado 1. BAR)
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Medidas variables complementarias
*Evaluación de velocidades de paso de vehículos. Se realizan con objeto de ajustar los modelos teóricos
de acuerdo a la velocidad demandada para el estudio (30 Km/h), a partir de datos reales de velocidades
obtenidas en las secciones de control.

-

-

Mediante integración de aceleracones (eje x)

Mediante GPS (trayecto desde interior vehículos)

Magnitude = valor vectorial de los tres ejes
Valores en counts
1 g = 2300 counts;
aceleración rel = (valor/2300)-1

*Medidas interior convoy TRAMBAIX (trayecto entre Fontsanta y Bon Viatge).07-02-19

-

Mediante operaciones con los registros de los acelerogramas (paso de ejes).

*Registro velocidades y aceleraciones zona control BAR RACAL (velocidad instantánea paso por la
sección=30 Km/h)
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6. ANÁLISIS TEÓRICO

*Evaluación nivel de ruido

Se realiza de forma protocolaria. Se adquiere de forma simuntánea (multicanal) a modo de variable
auxiliar junto a los registros de aceleración, permitiendo establecer una relación vibración vs. ruido
auxiliar para el análisis vibratorio.

Fecha
07-02-19
07-02-19

Zona
localización
Fachada Bar
Racal
Fachada Bar
Racal

Excitación
“0”
Tráfico

Leq
(dB)
53

Lmax
(dB)
57

73

85

Procedimiento de trabajo para generar el modelo de predicción de vibraciones inducidas en
estructuras.
-Se utiliza un multi-modelo de predicción que tiene en cuenta las características de los vehículos, de la
infraestructura, de los elementos de su entorno, del terreno por donde se propagarán las vibraciones y de
las estructuras donde se evalúan los niveles de vibración.
-Los inputs correspondientes a las fuentes de excitación se valoran principalmente a partir de medidas
experimentales realizadas “in situ”, que a su ver se utilizan para el ajuste el modelo.
Para la realización del estudio teórico se toman como base de partida los siguientes puntos:
Normativa.
La totalidad de los análisis efectuados se realizan de acuerdo a las prescripciones de las siguientes
normas:
- CTE. Código Técnico de la Edificación.
- Norma NTE-EC "Estructuras - Cargas".
- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"
- NBE-EA-95: " Estructuras de acero en la edificación"
- Standard DIN 4150, Standart SN 640312, Directive KDT 046/72, Draft ISO/DIS 4866,
- Standard ISO 2631, Directive VDI 2057, BRE Digest 278, BS 5400, BS 6472, NCB Canadá Comentary
A, Regulations SBA., relativas a vibraciones en estructuras.
- Problemas de vibraciones en Estructuras (E-8) Ache.
- IAPF 2007. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril
- Decret 176/2009 de 10 de novembre, aprovació de la llei 16/2002 de Protecció contra la contaminació
acústica. Generalitat de Catalunya en la que se basa la Ordenança de medi ambient de Barcelona de 2
de maig de 2011.
- Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Cálculos
Se realizarán cálculos asociados al proceso de las señales obtenidas, mediante soft especializado en
vibraciones de NI (Labview) y GCDC.
Se realizarán cálculos de apoyo mediante programas de cálculo de estructuras basados en el método de
elementos finitos FEM (SAP), con módulos dinámicos que permiten simular comprotamientos vibratorios
de estructuras frente a señales de excitaciones modelizadas (spec, timehistory), modelos de elementos
finitos del terrenos FEM (Plaxis) que valoran la propagación de vibraciones en el subsuelo,modelos de
contorno BEM para la evaluación del comportamiento del terreno en función de las condiciones de
contorno (PiP) , modelos analíticos de propagación de ondas (modelos de impedancia) o Método
Equivalente Lineal (EQLM).
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Metodología
Se abordará la predicción de fenómenos de acuerdo a lo que se define como un multi-modelo híbrido,
basado en ecuaciones sencillas en base a los anteriores modelos, que idealizan algunos aspectos para
hacerlos abordables, y combinan datos teóricos con experimentales, ya que no existe ningún
procedimiento estandarizado para el cálculo predictivo de la afectación por vibraciones.
En este caso en cuestión se ha planteado del siguiente modo

1)

1)

Modelo empírico de transmisión en el terreno elaborado a partir de medición de la
atenuación en la propagación de las vibraciones desde la infraestructura ferroviaria (vías)
hasta los puntos sensibles previamente definidos (aceras junto fachadas). Se define una
curva ajustada nivel de vibración acera vs distancia vía.

2)

Modelo de comportamiento de las edificaciones próximas, elaborado a partir de modelos
FEM, BEM e impedancia, ajustados por las medidas de campo (históricas y específicas del
estudio) y que se resumen en curvas de respuesta multifrecuenciales caracterizadas
principalmente por los efectos de acoplamiento de cimentaciones y amplificación de forjados.

3)

Modelo de ajuste estadístico, que permite acotar la variabilidad de las predicciones a partir
de los datos históricos obtenidos de bases de datos propias.

Modelo empírico de transmisión en el terreno

Dist(m)
0,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40

Media 7
Disp 7
Corrección
velocidad 30

Law (dB)
99,7
81,4
76,6
73,9
72,0
70,6
69,5
68,6
67,8
67,1
66,5
64,1
62,5
61,3
60,3
58,8

68.6
3,3
-1
dB

*Tabla atenuación medida del nivel de vibración en función de la distancia (valores de referencia
obtenidos de las medidas de campo)
Curva utilizada para la predicción de vibraciones en acera en función de la distancia para velocidad de
referencia (30 Km/h). Valor Law estimado a 7 m 68,6 dB

Curva atenuación para toda la muestra (velocidad variable 30 -40 Km/h) vs límite referencia 75 dB
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2)

Modelo de transmisión en edificaciones (ajuste sección BAR)
*FEM SOIL (Finite Element Model). (Terreno)

Modelos básicos de cálculo

*FEM (Finite Element Model). Estructuras (Modelo elemental propio). Forjados

% emp
0
25
50
75
100

F1 (Hz)

Periodo(s-1)

25

0.04

Hormigón H-25.
Concarga 0,59 T/m
Unidireccional madera

Evaluación de atenuación vía-cimentación de vibraciones en el terreno

(-31 dB)

Evaluación de modos propios de vibración.

Modelo conjunto utilizado en ajuste (sección BAR), comprobación transmisión terreno

Frecuencias excitación vs f. propia forjados (estudio posibles efectos resonantes). +6 dB
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* Modelo de transmisión de vibraciones por impedancias (global)
* Modelo de evaluación de resonancias (excitación vs rigideces). (Forjado).

FA>1

Función transmisión forjado. (los resultados de atenuación local se incorporan al mult-modelo
como input teórico)

efecto resonante estructura horizontal + 5 +6 dB
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*Modelos funcionales de base práctica-experimental.

* Modelos experimentales ajustados. (Multi-Modelo híbrido).

80
70
60
Input

50

CIMENTACIÓN

40

FORJADO AMJ

30

Output teoric AMJ

20

Output

10
0
0

20

40

60

80

100

-10

Los datos experimentales son especialmente relevantes ya que se usan como inputs y/o como
valores de ajuste del modelo global (ajuste teórico-experimental). Integración de submodelos.

Son los modelos que predominan en la predicción. Tienen su base en el conjunto de estudios
históricos de técnicos especialistas, adaptados según la causística. Presentan diferentes niveles de
ajuste. En los niveles de ajuste alto se recurre a modelos multi-frecuencia desarrollados a partir de las
experiencias propias, recogidas en la base de datos de AMJ14.
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TRAIN-INDUCED VIBRATION PREDICTION. SIMPLIFIED GLOBAL ADJUSTMENT.
Coupling losa-terreno
80

60

Adjustment factors (dB)

40

Resonances of floors

4

8

6

Floor attenuation (att/floor)

-1

-3

-2

Street value
Ground value ( SV+ coup vp)

6

8

7

V min ref V max ref V est.
Law (dB)
Nivel vibración
(*centro forjado-extremo voladizo)

20

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-20

74 Level 2
81 Level 1

75
77

-40

Foundation (up)
-60

Coupling to foundation
Plot 0 - Vertical

Curva amplificación-atenuación

-13

-8

Plot 2

73,0

Amplificación-atenuación

5,50

-5

73,0

0

Deep basement

dB

0,4

0,0
Plax

Coupling (up)
Deep (distance) tunnel (above)

4
0
0

1,3 Ground att.
-13 Coupling (down)
1,8 Tunnel (ext)

-8
-5,28
0
0
-13,28

acc ins túnel (m/s2)
(gablel)

Structure:

0,0205
train

Tunnel (ins)

86

BAR RACAL. Avda Barcelona 16 . Sant Joan Despí.

Edificio 2 niveles. Forjado hormigón 5*5 m (tabique central en planta superior)

Modelos usados para predicciones de comportamiento de cimentaciones de edificaciones Mayor peso y
mayor superficialidad se asocian a mayor eficiencia (“alta impedancia”) frente a atenuación de vibración.

***Tabla resumen de ajuste del comportamiento vibratorio de un edificio para el compendio de modelos
utilizados.
(De un valor de input de Law= 74 dB en acera se obtiene Law=77 dB en centro de forjado de planta 1, testeando
paralelamente la trasmisión emisor-cimentación edificio)
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Referencias (valores admisibles según criterios bibliográficos)

3) Modelo de predicción estadístico
A partir de los resultados obtenidos en los apartados de modelización 1) y 2) y con los resultados
obtenidos de las bases de datos que recogen información de estudios similares realizados anteriormente
se realiza un estudio estadístico que permite valorar los resultados atendiendo a variabilidad intrínseca
de los mismos.

Se utilizan criterios de admisibilidad adaptados a cada causística.

Análisis de probabilidad de incumplimientos de los criterios de admisibilidad
Se toma como referencia una población de casos estudiados por AMJ14 de 30 muestras, en la que se
incluyen estructuras de baja y de alta impedencia en proporción similar a la de la zona de estudio (1/32/3)

Distribución de probabilidad amplificación vibración en muestra edificios. Frecuencias propias vs luces forjados

Fuente: Vibración inducida (H Bachmann)

Se han usado criterios generalistas como el anterior para diferenciar los límites fijados según
criterios estructurales de psicológico, situando el objeto de este estudio dentro de estos últimos.

*V= 30-40 Km/h

Para las condiciones planteadas, a una distancia de 7,2 m de rail próximo a fachada, un 86 %
(90% l=7,5 m) de los edificios no deben rebasar el límite de 75 dB. Los rebasamientos serían siempre
debidos a los edificios de baja impedancia que se encontraran a esta distancia.
Distancia l > 13 m probabilidad < 1%

l> 10m probabilidad < 5 %
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Ubicación zonas mayor riesgo potencial

Para este estudio se toman como referencia los límites que marca del Decret 176/2009

Los edificios con más riesgo potencial son los de escasa altura, poco peso, con forjados liviano y,
normalmente de construcción antigua (definidos como de baja impedancia) y que lógicamente estén más
cerca de la vía.
Debe matizarse que el grupo de edificios definido como de baja impedancia es el de
comportamiento vibratorio menos previsible y la catalogación de edificios con más riesgo potencial de
incumplimientos (10%) se debe no a un estudio pormenorizado de los mismos, sino a criterios
estrictamente estadísticos en función de la tipología de los mismos, resultando por tanto meramente
orientativa.
El plano adjunto señala 3 de estas ubicaciones pertenecientes al tramo de sección tipo 20 m.

Vibración (Decret 176/2009)

.

Carretera Reial nº 63, nº 43, nº 25

Distancias de paso del TRAM entre 7,45 -7,85 m según alternativas.(diferencia < 0.5 m -> < 0.5 dB)
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7. CONCLUSIONES

Modelo de transmisión en edificaciones

Se realiza una prognosis de las vibraciones inducidas por la futura puesta en servicio de una tramo
de la línea de TRAM en viviendas próximas al trazado. (Projecte 02-216-17: Ampliació del tramvia
Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern).

Se realiza una previsión de nivel de vibración en interior de la edificación (centro primer forjado) a
partir de un ajuste específico de su comportamiento de acuerdo la adición de resultados obtenidos de
modelos específicos que permiten interpretar a partir de un causística a priori desfavorable,
fenomenonogía de características análogas (modelo global de prognosis).

Se valoran 4 alternativas de trazado planteadas, prevaleciendo la alternativa 1, por ser la más
desfavorable a priori (mayor proximidad trazado a viviendas de baja impedancia). Se establecen como
bases de partida del estudio, una distancia mínima de 7,45 m de eje de raíl próximo a fachada, y una
velocidad instantánea de vehículos TRAM de 30 Km/h.

(Ajuste modelo a edificio sección BAR, demisor = 4 m, Law =77 dB centro forjado nivel 1)

Law (dB)
Nivel vibración
(*centro forjado-extremo voladizo)

*Para ello se han estudiado zonas semejantes a la del estudio en cuestión, caracterizándolas
fundamentalmente de forma experimental, a través de medidas realizadas con equipos de medida
portátiles, que permite valorar “in situ”, de acuerdo a la normativa vigente, niveles de vibración (Law, aeff)
y frecuencias componentes, además de disponer de los correspondientes acelerogramas,
espectogramas y curvas de transferencia en tiempo real.

Level 2
Level 1

Se identifican las fuentes de excitación más relevantes (TRAM) y se realizan medidas de nivel de
vibración en distintos puntos, Se expresan sus valores Law. Las medidas se plantean en ubicaciones y
condiciones similares a la definitiva. Las medidas se realizan en horario diurno.
Se definen 4 secciones de control que permiten muestrear diferentes velocidades de paso, distancias
a fachada y diferentes condiciones de contorno. Se establece como sección de control más idónea para
el estudio la correspondiente a Avda Barcelona 16 de Sant Joan Despí (Bar Racal), por su proximidad a
los raíles (4,2 m), probable baja impedancia (poca altura) y la velocidad instantánea de paso del TRAM
en este punto idéntica a la de la planteada para el estudio (30 Km/h).
*Una vez analizados los datos experimentales, se elabora un multi-modelo predictivo que se
compone principalmente de
Modelo empírico de transmisión en el terreno
Se realiza un estudio experimental de la propagación de la vibración en dirección perpendicular de la
vía hacia a las fachadas. Se ajustan curvas para diferentes velocidades, distancia vs. nivel de vibración
(usando un modelo FEM a nivel de validación) y se pronostican niveles de vibración en suelo para las
distancias de interés.

Foundation (up)

75
77
73,0

Modelo de predicción estadístico
*Se realiza una valoración estadística para estimar probabilidad de incumplimientos de los
criterios de admisibilidad. Está basada principalmente en datos experimentales que tipifican la población
de edificios de Barcelona. Dicha valoración indica que para las condiciones establecidas de distancia
(7,45 m) y velocidad (30 Km/h) y con el resto de condiciones iguales a las actuales, se cumplirían los
límites de nivel de vibración establecidos en el Decret 176/2009 (max 75 db en viviendas) en un 90 % de
los casos.
Integrado dentro del modelo de predicción global, permite pronosticar niveles de vibración en
forjados de viviendas para distancias de interés.

Law (7,45m) = 70.4 dB (valor medio previsto en centro forjado 1, interior edificio)
*Los rebasamientos serían siempre debidos a edificios de baja impedancia (escasa altura, ligeros,
con forjados livianos, cimentaciones superficiales y, normalmente de construcción antigua), estimados en
33 % de la población en núcleos urbanos y en esta zona, que se encontraran próximos a esta distancia.
Los edificios más susceptibles de rebasamientos, suelen ser singulares y son difícilmente predecibles
aún con estudio pormenorizado de los mismos. No obstante se indican en el apartado anterior las
ubicaciones con mayor probabilidad de rebasamiento.
Todas las alternativas planteadas presentan distancias mínimas a fachadas en las secciones
estrechas muy semejantes, por lo que no difieren significativamente entre ellas en cuanto a conclusiones
de carácter general. Las distancias mínimas eje carril vía próxima a fachada en secciones más
estrechas son de 7,45 m en todos los casos (además debe matizarse que una variación de 0.5 m en la
distancia tiene una influencia de influencia de menos de Law < 0,5 dB en las estimaciones).
Law (7,45m) = 68 dB (valor suelo en acera junto fachada)
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A la vista de los resultados no se prescribe, a priori, ninguna medida correctora especial
sobre el diseño, aunque es preceptivo según protocolo, realizar medidas de comprobación
dinámicas al final de la obra.
Las afirmaciones realizadas en este documento se establecen teniendo en cuenta
fundamentalmente criterios de tipo psicológico, más restrictivos que los de tipo estructural.
Para la prognosis realizada deben cumplirse los valores de nivel de vibración prescritos
por la normativa aplicable (max 75 dB según Llei 16/2002 origen del Decret 176/2009) para uso
como vivienda en la mayoría de los casos.

Este documento consta de 43 páginas numeradas y selladas así como de 1 anejo.

TERZAN
GRAU
JAIME 3509034
3W

Firmado
digitalmente
por TERZAN
GRAU JAIME 35090343W
Fecha:
2019.06.20
19:10:54 +02'00'

Terrassa, 20 de junio de 2.019
ANEJO
Jaume Terzán Grau

Ingeniero Industrial. MBA
Colegiado nº 14.862

Pág. 43 de 43
WWW.AMJ14.COM

IT0000126v3
C/ Suris, 26 bx.s. 1ª 08221 Terrassa · tel.· fax : 93 780 41 13 · e-mail : amj14@amj14.com

Pág. 44 de 43
WWW.AMJ14.COM

IT0000126v3
C/ Suris, 26 bx.s. 1ª 08221 Terrassa · tel.· fax : 93 780 41 13 · e-mail : amj14@amj14.com

EQUIPOS DE MEDIDA.
Tipo
Portatil Sísmico
Datalogger Fijo
Auxiliar smartphone

Referencia
NI
X2-1
Vib monitoring

Ejes
3
3
3

Rango medida
± 0,5 g ± 5 g
± 1.25 g
±4g

Resolución (g)
0.0005-0,0010
0.001
0.015

I% <
2
2
2

Muestreo (Hz)
25.000
256
66

Equipo portátil, datalogger fijp adquisición continua y .app integrada en smartphone .

-El smartphone se utiliza exclusivamente como método auxilar de sondeo rápido. Datos exportables
-El equipo portátil NI es completamente programable y es configurable a medida, es el que permite
mayor capacidad de muestreo y mayor precisión en las lecturas. Alta capacidad de post análisis de
señales.

Equipo adquisición dinámico
+Dataloggers
+Acelerómetro sísmico triaxial

-El datalogger permite funcionamiento autónomo (10 h sin alimentación externa) y buena capacidad de
almacenamiento ( 2 – 8 GB)- Permite la programación elemental de su funcionamiento. Con alimentación
externa y programación adecuada, debe permitir almacenar periodos del orden de 30 días sin dificultad.
Datos exportables para post-proceso. Soft propio de análisis básico de datos (visualización gráfica,
cálculo vectorial, zooms, FFT,)
* Equipo portátil

Fuente excitación
- La auscultación se realizará, mediante acelerómetros conectados a un sistema de adquisición de datos
portátil, que permite visualizar, procesar, guardar y analizar las señales con ayuda de un PC. El software
está desarrollado en lenguaje G y es adaptable a multitud de configuraciones.
- Para esta aplicación en concreto se utilizarán básicamente acelerómetros de tipo sísmico, que ofrecen
una mayor sensibilidad.
- Para el análisis se contará con ayuda de programas específicos de análisis de vibraciones (Labview),
de modelos de cálculo de elementos finitos (SAP2000-PLAXIS) y del compendio de normas, decretos y
recomendaciones vigentes en la actualidad.
- Este equipo se utilizará para la caracterización de los distintos tipos de fenómenos vibratorios y para el
muestreo de distintos puntos de medida, especialmente en los inicios de cada fase de la obra o proyecto.
-Se establece a priori la realización de una campaña de medida al inicio, y otras repartidas de control,
pero siempre adaptadas a las necesidades de la obra, acoplándolas a sus actuaciones más relevantes
desde un punto de vista de excitación dinámica.
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Evaluación del nivel de vibración.
Parte de la campaña de medidas in situ, esta destinada a evaluar rigideces de distintas zonas próximas a
las obras, al filtrado de señales provenientes de otras fuentes de excitación (paso de trenes, tráfico, etc)

Evaluación del nivel de vibración producido por distintos agentes:
1) Los propios de la operación de paso de trenes
2) Los propios del uso habitual (paso de trenes, bus, tráfico en general, etc), que deberán
identificarse y analizarse desde una primera fase.
Las medidas de se realizan del siguiente modo
Se realiza con una configuración especial del método y de los equipos de medida del anterior
apartado.
Se utilizan acelerómetros triaxiales para cubrir los tres ejes x y z.
Se usa un programa específico para valoración del nivel de vibración, que permite obtener valores
eficaces (detector de mediana exponencial) ponderados en un rango de frecuencias variable con los
valores de 3 ejes y con o sin la aplicación de filtros de ponderación (wm). Permite medir con una
incertidumbre inferior al 2% la aceleración. Permite obtener los valores de comparación aeff, MTVV y Law.
Los ensayos se realizan en base al Decret 176/2009 de 10 de novembre, aprovació de la llei
16/2002 de Protecció contra la contaminació acústica. Generalitat de Catalunya en la que se basa la
Ordenança de medi ambient de Barcelona de 2 de maig de 2011. No obstante la para el análisis, la
interpretación y la valoración de los mismos se recurrirá también al compendio de normativas
internacionales vigentes en la actualidad.
En terrenos poco compactos las medidas se realizan sobre piquetas metálicas clavadas en el
terreno.

ECO-BIKE equipada con equipo portátil de medida.

* Equipos de adquisición continua
- Se contempla la instalación de dos acelerómetros triaxiales-dataloggers de reducida dimensión, con
adquisición fast mode (hasta 512 Hz), en los puntos más significativos que se deriven del apartado
anterior, que permiten acumular información de forma continua durante las distintas fases de la obra o
proyecto, de forma periódica, para su posterior análisis.
- Se pretende diseñar un sistema de adquisición que permita el volcado de toda la información
acumulada durante horas de forma autónoma. Se ha previsto la instalación y uso de 2 equipos.
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Evaluación del nivel de ruido (circunstancial).
Evaluación de los índices de ruido referentes a los niveles sonoros producidos por los emisores
acústicos, como método de correlación con los fenómenos vibratorios, caso de ser necesario.
Se realiza una configuración especial del equipo de adquisición de datos descrito anteriormente,
en la que se incorpora un micrófono a un canal del sistema de medida, además de utilizar un sonómetro
integrador independiente.
Se usa un programa específico para la valoración del nivel de ruido, que permite obtener los
valores integrando en tiempo en modo fast, slow, impulso y peak, aplicar curvas de ponderación de
frecuencia A,B C y obtener los valores de comparación LAequ y LFMAX,
LAequ (Leq Fast Inst A) :
LFMAX, (SPL Fast Max A)
Los ensayos se realizan y valoran de acuerdo al Decret 176/2009 de 10 de novembre, aprovació
de la llei 16/2002 de Protecció contra la contaminació acústica. Generalitat de Catalunya.

Pág. 49 de 43
WWW.AMJ14.COM

IT0000126v3
C/ Suris, 26 bx.s. 1ª 08221 Terrassa · tel.· fax : 93 780 41 13 · e-mail : amj14@amj14.com

PARADA STA MAGDALENA
SITUACIÓ ACTUAL
E:1:75

MAR

MUNTANYA

AJUNTAMENT

ALTERNATIVA 1
PARADA STA MAGDALENA
VÍA ÚNICA
E:1:75

7.21

MAR

MUNTANYA

AJUNTAMENT

ZONA 20

ZONA 20

ZONA 20

SECCIÓ 20.0m
SITUACIÓ ACTUAL
E:1:75

PARADA POU D'EN FÈLIX
SECCIÓ 20.0m . SOTA PONT
SITUACIÓ ACTUAL

MAR

MUNTANYA

MAR

MUNTANYA

E:1:75

ALTERNATIVA 1
SECCIÓ 20.0m
VIA ÚNICA

ALTERNATIVA 1
PARADA POU D'EN FÈLIX
SECCIÓ 20.0m . VÍA ÚNICA

E:1:75

E:1:75

11.11

ZONA 30

ZONA 30

MAR

MUNTANYA

MAR

MUNTANYA

7.45

ZONA 10

ZONA 10

SECCIÓ 22.0m
SITUACIÓ ACTUAL

SECCIÓ 26.0m
SITUACIÓ ACTUAL

ALTERNATIVA 1

MAR

MAR

MUNTANYA

E:1:75

LÍMIT PARCEL.LA CASA AIGÜES

MUNTANYA

E:1:75

ALTERNATIVA 1

SECCIÓ 22.0m
VIA ÚNICA

SECCIÓ 26.0m
VIA ÚNICA

E:1:75

E:1:75

ZONA 30

MAR

MUNTANYA

MAR

MUNTANYA

8.10

ZONA 30
ZONA 30

ZONA 30

11.08

PARADA STA MAGDALENA
SITUACIÓ ACTUAL
E:1:75

MAR

MUNTANYA

AJUNTAMENT

ALTERNATIVA 2
PARADA STA MAGDALENA
VÍA DOBLE.
ANDANA CENTRAL
E:1:75

MAR

MUNTANYA

AJUNTAMENT

ZONA 20

ZONA 20

ZONA 20

SECCIÓ 20.0m
SITUACIÓ ACTUAL
E:1:75

PARADA POU D'EN FÈLIX
SECCIÓ 20.0m . SOTA PONT
SITUACIÓ ACTUAL

MAR

MUNTANYA

MAR

MUNTANYA

E:1:75

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 2

SECCIÓ 20.0m
VIA DOBLE. TRÀNSIT DE PAS (1+1)

PARADA POU D'EN FÈLIX
SECCIÓ 20.0m . TRÀNSIT DE PAS (1+1)

E:1:75

E:1:75

ZONA 20

MAR

MAR
ZONA 20

MUNTANYA

7.62

MUNTANYA

7.43

ZONA 10

ZONA 10

SECCIÓ 22.0m
SITUACIÓ ACTUAL

SECCIÓ 26.0m
SITUACIÓ ACTUAL

MAR

MAR

MUNTANYA

E:1:75

LÍMIT PARCEL.LA CASA AIGÜES

MUNTANYA

E:1:75

ALTERNATIVA 2
SECCIÓ 26.0m
VIA DOBLE. TRÀNSIT DE PAS (1+1)

ALTERNATIVA 2
SECCIÓ 22.0m
VIA DOBLE. TRÀNSIT DE PAS (1+1)

E:1:75

E:1:75

11.23

10.12

8.96

MAR

MAR

MUNTANYA

MUNTANYA

7.74

ZONA 10

ZONA 10
ZONA 20

ZONA 20

PARADA STA MAGDALENA
SITUACIÓ ACTUAL
E:1:75

MAR

MUNTANYA

AJUNTAMENT

ALTERNATIVA 3
PARADA STA MAGDALENA
VÍA DOBLE
ANDANA CENTRAL

7.37

MAR

MUNTANYA

AJUNTAMENT

ZONA 20

ZONA 20

ZONA 20

SECCIÓ 20.0m
SITUACIÓ ACTUAL
E:1:75

PARADA POU D'EN FÈLIX
SECCIÓ 20.0m . SOTA PONT
SITUACIÓ ACTUAL

MAR

MUNTANYA

MAR

MUNTANYA

E:1:75

ALTERNATIVA 3
SECCIÓ 20.0m
VIA DOBLE. SENSE TRÀNSIT DE PAS (0+0)
E:1:75

ALTERNATIVA 3

7.86
7.45

PARADA POU D'EN FÈLIX
SECCIÓ 20.0m . ANDANA LATERAL

ZONA 10

ZONA 10

MAR

MUNTANYA

MAR

MUNTANYA

E:1:75

ZONA 10

ZONA 10

SECCIÓ 22.0m
SITUACIÓ ACTUAL

SECCIÓ 26.0m
SITUACIÓ ACTUAL

MAR

MAR

MUNTANYA

E:1:75

LÍMIT PARCEL.LA CASA AIGÜES

MUNTANYA

E:1:75

ALTERNATIVA 3
SECCIÓ 26.0m
VIA DOBLE. SENSE TRÀNSIT DE PAS (0+0)

ALTERNATIVA 3
SECCIÓ 22.0m
VIA DOBLE. SENSE TRÀNSIT DE PAS (0+0)

E:1:75

ZONA 10

MAR

MAR

MUNTANYA

7.86

MUNTANYA

8.57

E:1:75

10.48

ZONA 10
ZONA 10

ZONA 10

PARADA STA MAGDALENA
SITUACIÓ ACTUAL
E:1:75

MAR

MUNTANYA

AJUNTAMENT

ALTERNATIVA 4
PARADA STA MAGDALENA
VÍA DOBLE.
ANDANA CENTRAL
E:1:75

7.65

MAR

MUNTANYA

AJUNTAMENT

ZONA 20

ZONA 20

ZONA 20

SECCIÓ 20.0m
SITUACIÓ ACTUAL
E:1:75

PARADA POU D'EN FÈLIX
SECCIÓ 20.0m . SOTA PONT
SITUACIÓ ACTUAL

MAR

MUNTANYA

MAR

MUNTANYA

E:1:75

ALTERNATIVA 4
SECCIÓ 20.0m
VIA DOBLE. TRÀNSIT DE PAS (0+1)

ALTERNATIVA 4

E:1:75

PARADA POU D'EN FÈLIX
SECCIÓ 20.0m . TRÀNSIT DE PAS (0+1)

7.45

7.87
ZONA 10

ZONA 20

MAR

MUNTANYA

MAR

MUNTANYA

E:1:75

ZONA 10

ZONA 10

SECCIÓ 22.0m
SITUACIÓ ACTUAL

SECCIÓ 26.0m
SITUACIÓ ACTUAL

MAR

MUNTANYA

E:1:75

LÍMIT PARCEL.LA CASA AIGÜES

MUNTANYA

E:1:75

ALTERNATIVA 4
SECCIÓ 26.0m
VIA DOBLE. TRÀNSIT DE PAS (0+1)

ALTERNATIVA 4
SECCIÓ 22.0m
VIA DOBLE. TRÀNSIT DE PAS (0+1)

E:1:75

E:1:75

8.98

MAR

ZONA 10

MUNTANYA

MAR

MUNTANYA

8.20

ZONA 20
ZONA 10

ZONA 20

Document Ambiental de l’ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern

ANNEX 6:

HIDROLOGIA
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ANNEX 6 HIDROLOGIA
1

Hidrologia superficial

L’àmbit d’estudi es troba a la conca del riu Llobregat. Des del punt de vista administratiu ens trobem a la
conca dels Pirineus Orientals.
En aquest àmbit el territori presenta una reduïda xarxa fluvial superficial (l’encarregada del drenatge
natural) per la intensa urbanització dels dos termes. Així, el paisatge agrícola és quasi inexistent (llevat
d’alguns conreus d’horta). No obstant, aquests espais fluvials tenen una certa funció en el manteniment de
la connectivitat faunística local.
A la zona d’estudi no hi ha cap curs fluvial important.
Rieres i torrents. A la zona s’observen un parell de cursos hídrics naturals de petita entitat. En general,
aquestes rieres presenten cabals circulants molt irregulars i solen quedar eixutes bona part de l’estiu
segons una dinàmica marcadament estacional, pròpia del caràcter mediterrani. En època d’estiatge, la
major o menor persistència de cabals circulants per aquestes rieres depèn de si les pluges primaverals han
sigut prou abundants.
Aquests cursos fluvials secundaris són els del torrent de Santa Magdalena i el torrent d’en Farré.

Figura 2. Aspecte del torrent de Sta. Magdalena al Parc dels Torrents d’Esplugues de Llobregat. El topònim d’Esplugues significa
‘'coves, cavitats” però avui la topografia de la població mostra ben poca cosa relacionada amb l’origen etimològic d’aquest
topònim. Foto: Alfred Encuentra.

Les aigües que s’escorren pels vessants de Sant Pere Màrtir han obert alguns esvorancs importants al
terme d’Esplugues, en els terrenys d’al·luvió quaternaris de la part baixa del terme i han format el torrent
d’Esplugues, que travessa el terme municipal; el de la Fontsanta, el de Can Clota, el de Ca n'Oliveres i el de
Can Rigal. El torrent de Sant Pere Màrtir, que es forma als vessants de migdia d’aquesta muntanya i que
rep per l’esquerra el torrent de Cucales, desguassa prop de l’antic camí ral al Torrent Gornal, al límit amb
l’Hospitalet de Llobregat.
El topònim d’Esplugues significa ‘'coves, cavitats”. Avui, només els profunds torrents oberts als potents
estrats argilosos ens donen una idea del que eren a l’edat mitjana. Aquests torrents devien formar petites
balmes i esplugues, origen del nom del lloc.
El terme de Sant Just forma una vall (la vall de Vercio) arrecerada dels vents del nord, les aigües de la qual,
a través de petits torrents (com el Torrentbò, el torrent de Can Cortès, el de la Font del Ferro, el de la Font
del Rector i altres) van a la riera de Sant Just, que desguassa al Llobregat, al terme municipal de Sant Feliu
de Llobregat.
Figura 1. Situació del Riu Llobregat i del Torrent d’en Farré a l’àmbit de l’estudi. Font: Generalitat de Catalunya
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1.1

Avaluació d’impactes

Hidrologia superficial

08019-0011

Ocupacions temporals del projecte.
Descripció:

Potencial afectació a la capacitat portant del torrent d’en Farré al parc dels
Torrents per ocupacions temporals del projecte, en cas que aquestes es
realitzin al torrent.

Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F1, G, H1, I, J1, K1, L1.

Avaluació:

Compatible - Moderat

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

08101-0007

Taula 1. Matriu d’impacte ambiental sobre l’impacte a la hidrologia

1.2

Figura 3. Punts de control de l’ACA a l’àmbit d’estudi. Font: ACA

Diferència entre alternatives

Les quatre alternatives es projecten pel carrer Laureà Miro no suposant efectes directes per ocupació de
les escasses línies de drenatge superficial del territori. En aquest sentit no es poden establir diferencies
entre alternatives que permetin la selecció d’una o altra solució com a mes favorable respecte aquest
factor del medi.
1.3

Les analítiques de caracterització de les aigües freàtiques en aquests dos punts de control van donar els
resultats que s’incorporen a la taula següent.

Mesures preventives i/o correctores

Les mesures a adoptar passen per localitzar les instal·lacions auxiliars de l’obra fora de la llera del torrent
d’en Farré, evitant així la seva ocupació.
2
2.1

Qualitat i usos de l’aigua
Descripció del medi

A l’objecte d’avaluar la qualitat de les aigües, es consulten dades en els dos punts de control de l’ACA més
pròxims a l’àmbit d’estudi, localitzats als termes municipals de l’Hospitalet de Llobregat i de Barcelona.
Municipi
Barcelona
L'Hospitalet de Llobregat

Codi ACA
08019-0011
08101-0007

Ubicació
Carrer Travessera de les Corts 73
Carrer del Mig 157

Taula 2. Punts de control de l’ACA propers a l’àmbit d’estudi. Font: Agència Catalana de l’Aigua
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08019-0011

08101-0007

Alumini

<100

µg/L

Fosfats

<0,2

mg
PO4/L

Amoni

<0,2

mg NH4/L

Magnesi

53

mg/L

Amoni

Antimoni

<5

µg/L

Manganès

<1

µg/L

Arsènic

<1

µg/L

Molibdè

3

Bari

108

µg/L

Níquel

5

Bicarbonats

360

mg
HCO3/L

Nitrats

58,70

Bor

141

µg/L

Nitrits

0,09

Calci

152

mg/L

pH (camp)

7,70

Clorurs

235

mg/L

Potassi

Conductivitat
(camp)

1547

µS/cm

Cadmi

<0.5

Cobalt
Coure
Crom
Duresa total

µg/L

Fosfats

<0,2

mg
PO4/L

0,2

mg
NH4/L

Magnesi

60

mg/L

Antimoni

<5

µg/L

Manganès

82

µg/L

µg/L

Arsènic

<1

µg/L

Molibdè

2

µg/L

µg/L

Bari

85

µg/L

Níquel

9

µg/L

Bicarbonats

560

mg
HCO3/L

Nitrats

Bor

235

µg/L

u.pH

Calci

218

mg/L

pH (camp)

2

mg/L

Clorurs

302

mg/L

Plom

<1

µg/L

Conductivitat
1554
(camp)

µg/L

Seleni

1,1

µg/L

Cadmi

<25

µg/L

Sodi

90

mg/L

<0.5

µg/L

Sulfats

125

mg/L

<1

µg/L

596,6

mg
CaCO3/L

Error relatiu
balanç Iònic

0,60

%

Estronci

1331

µg/L

Ferro

<25

µg/L

Suma
Anions
Suma
Cations
Temperatura
de l'aigua
(camp)
Zinc

mg
NO3/L
mg
NO2/L

Alumini <100

Potassi

25

mg/L

µS/cm

Plom

<1

µg/L

<0,5

µg/L

Seleni

3,8

µg/L

Cobalt

<25

µg/L

Sodi

198

mg/L

Coure

2,2

µg/L

Sulfats

294

mg/L

241

meq/L

251

meq/L

19,5

ºC

10

µg/L

Crom

<1

15,89

meq/L

Duresa total

791

21,6

ºC

Error relatiu
balanç iònic

2

132

µg/L

Estronci 3344
Ferro

<25

Suma
µg/L
d'anions
Suma de
mg
cations
CaCO3/L
Temperatura
de l'aigua
%
(camp)
µg/L

actuacions relacionades amb el moviment de terres, així com aplicació de productes
bituminosos i producció d’efluents líquids.
Descripció:

mg
NO3/L
mg
Nitrits <0,04
NO2/L
u.pH

meq/L

Tala, esbrossada i escarificat de les superfícies d’ocupació temporal i permanent i altres

16,4

6,32

16,08

Qualitat i usos de l’aigua.

Zinc

Alteració de la qualitat de les aigües abocades a la xarxa de clavegueram.

Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F1, G, H1, I, J1, K1, L1.

Avaluació:

Moderat - Sever

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Taula 4. Matriu d’impacte ambiental sobre l’impacte a la hidrologia

2.3

Mesures preventives i/o correctores

A fi de reduir els efectes de l’obra sobre la qualitat i usos de l’aigua es proposen les següents mesures
correctores:


µg/L



Taula 3. Resultats punts mostreig 08019-0011 i 08101-0007; 2018.



Es pren com a referència aquells valors estipulats a l’Annex I del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,

La gestió dels residus sòlids i efluents líquids produïts es portarà a terme amb gestors autoritzats,
quedant expressament prohibit el seu abocament.
En cas de vessament accidental (olis, carburants, formigons, etc.), es comunicarà immediatament a
la direcció d’obra, qui prendrà les mesures oportunes en funció de la magnitud de l’accident.
Es compliran les disposicions establertes en el Reglament Metropolità sobre Abocaments d’Aigües
Residuals.

por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. i aquells
indicats al document Criteris d’aplicació dels valors genèrics per a la restauració d’aigües subterrànies en
emplaçaments contaminants per fonts d’origen puntual de l’ACA. D’aquells valors que s’han pogut
comparar amb els documents mencionats, nomes els nitrats del punt 08019-0011 superen, molt
lleugerament, el valor de 50 mg/L, que s’especifica per a ús d’aigua potable.
Les aigües de rieres i torrents no tenen un ús específic.
2.2

Avaluació d’impactes

3

Hidrologia subterrània

3.1

Descripció del medi

Pel que fa als medis aqüífers, a la zona d’estudi (en general sense aqüífers importants) de N a S, podem
distingir dos sectors:


Al nord zones poc permeables amb aqüífers locals amb predomini de materials metamòrfics (color
bru ratllat)

Les aigües de neteja, les resultants de determinats processos constructius, etc poden portar una càrrega
contaminants important que pot suposar alteració de la qualitat de les aigües abocades a la xarxa de
clavegueram.
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Al sud aqüífers porosos no consolidats: predomini d’aqüífers porosos en medis detrítics granulars
(rebliments neògens i quaternaris) amb porositat intergranular (color blau clar).

Figura 4. Tipus de medis aqüífers al voltant de la zona on es preveu construir l’Eix Laureà Miró del Tramvia i delimitació de les
àrees hidrogeològiques. Font: Institut Geològic de Catalunya.

D’acord amb el mapa hidro-geològic de Catalunya, on es delimiten les àrees hidrogeològiques, la zona
d’estudi es troba a l’àrea paleozoica i granítica de Collserola-Maresme, sector tercer (àrees litorals).

Figura 5. Formacions hidrogeològiques (composició geològica del subsòl) a les diferents àrees hidrogeològiques de Catalunya
(1:250.000). El cercle vermell indica la localització de l’àrea d’estudi. Font: Institut Geològic de Catalunya.

A l’alçada de la carretera Reial amb la rambla de Sant Just, punt on es projecta la unió del tramvia amb
l’actual línia T3, trobem travessant el carrer:




De les formacions hidrogeològiques i de les àrees hidro-geològiques s’evidencia la diversa composició
geològica del subsòl. Per a cada sector s’indica primer el grup de formació hidrogeològica al que pertany i
després es fa una breu descripció. De N a S trobem tres grans sectors:
(1) Formacions de gresos, pissarres i esquists paleozoics. Es tracta de dipòsits detrítics
cambroordovicians i silurians.
(2) Formacions mixtes en les depressions neògenes. En aquest cas són dipòsits detrítics quaternaris.
(3) Formacions de graves, sorres i llims quaternaris. Són dipòsits detrítics quaternaris indiferenciats.

Una mina de petit recorregut.
La mina Vidal, que es una de les mines més antigues i de més longitud de Sant Just.
Pou individual per a la captació d’aigües a nivell freàtic que segons de la informació de que
disposem es trobaria situat a la carretera Reial just abans de la Rambla de Sant just.

S’hauran de localitzar i determinar la seva profunditat. La mina de petit recorregut es protegirà amb una
llosa de formigó i el pou s’adequarà a la nova rasant.
3.2

Avaluació d’impactes

L’execució del projecte no ha de suposar cap efecte a les aigües subterrànies de l’àmbit d’estudi, atenent
la escassa fondària de les excavacions a realitzar, que en cap cas assoliran els fluxos subterranis que hi
pugui haver. Cal tenir en compte que les fondàries que s’excaven no superen els 60 – 70 cm. Alhora, no es
preveuen efectes dren o efectes barrera derivats de l’execució i posada en servei del tramvia.
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Hidrologia subterrània
Ocupacions territorials del projecte, moviments de terres i escarificació.
Descripció:

L’execució del tramvia, al discorre per la superfície de trama urbana, no
precisa de l’execució de grans moviments de terres que puguin afectar a la
hidrologia subterrània de la zona d’estudi.

Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F, G, H1, I, J1, K1, L1.

Avaluació:

Compatible

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Taula 1. Matriu d’impacte ambiental sobre l’impacte a la hidrologia

3.3

Diferència entre alternatives

La semblança entre les quatre alternatives tant pel que fa a ocupacions en superfície com en fondària fa
pensar en la inexistència d’efectes respecte aquest factor del medi, avaluant-se totes elles amb caràcter
compatible.
3.4

Mesures preventives i/o correctores

Tot i la presència a l’àmbit de la mina Vidal, un pou situat a la carretera Reial just abans de la Rambla de
Sant Just i una mina de petit recorregut, no es preveu la seva afecció, i per tant, no es requereixen
mesures correctores específiques.
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ANNEX 7:

GEOLOGIA

Document Ambiental de l’ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern

1

DESCRIPCIÓ DEL MEDI ............................................................................................................................... 2
1.1

GEOMORFOLOGIA ............................................................................................................................................ 2

1.2

GEOLOGIA........................................................................................................................................................ 2

1.3

PATRIMONI PALEONTOLÒGIC ........................................................................................................................... 3

2

AVALUACIÓ D’IMPACTES ........................................................................................................................... 3

3

DIFERÈNCIA ENTRE ALTERNATIVES ....................................................................................................... 3

4

MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES ....................................................................................... 3

1

Document Ambiental de l’ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern




ANNEX 7 GEOLOGIA
1

Descripció del medi

1.1

La vall litoral, que fou una ria durant el Pliocè
El massís de Garraf, de materials triàsics i cretacis, doncs es varen incorporar materials de la
Depressió Prelitoral

El delta del Llobregat és format per dipòsits al·luvials i parcialment eòlics del Quaternari postglacial.

Geomorfologia

La zona d’estudi és un sector planer a uns 100 msnm tot i que hi ha un cert pendent entre el sector de
Santa Magdalena del nord (a uns 116 m) i la part baixa del Parc dels Torrents al sud (a 65 m).

La constitució geològica del terme d’Esplugues de Llobregat recull mostres de les diferents fases
geològiques que s’han produït, però la capa que ocupa més extensió és la de l’era quaternària, constituïda
per les terres d’al·luvió, de poca duresa i molt bones per a l’agricultura. Destaquen també els materials de
l’era primària, dels quals està formada la major part de la serra de Collserola.

Figura 1. La zona d’estudi presenta un caràcter força planer. Font: DTiS.

Des d’un punt de vista geomorfològic el Baix Llobregat participa de totes les quatre unitats del Sistema
Mediterrani: la Serralada Prelitoral, la Depressió Prelitoral, la Serralada Litoral i la costa (delta del
Llobregat). La zona d’estudi es trobaria entre els vessants meridionals de la serra de Collserola i la vall
litoral de la Serralada litoral.
El terme d’Esplugues és parcialment accidentat pels vessants meridionals de la muntanya de Sant Pere
Màrtir de la serra de Collserola (389 m), on trobem el turó de Picalquers, el coll de Finestrelles, la Plaça de
les Bruixes i el turó del Temple (268 m). El relleu és brusc a la zona més alta, i baixa després en relleus
suaus.
Les majors altituds de Sant Just Desvern són el turó d’en Merlès, a la serra de Vallvidrera, amb 416 m; el
de Sant Pere Màrtir, a llevant, amb 389 m, fa de partió entre Sant Just, Esplugues i Sarrià (Barcelona); i la
penya del Moro (276 m), a la part de ponent, límit amb Sant Feliu de Llobregat. Com a la major part de la
serra de Collserola, el terreny és constituït bàsicament per esquists paleozoics, mentre que a la part baixa
del terme, com a tot el pla de Llobregat, hi ha potents estrats d’argiles quaternàries d’al·luvió.
1.2

Figura 2. Mapa geològic per a la meitat N de la zona d’estudi. Font: Generalitat de Catalunya. Font: DARPA.

A la zona d’estudi trobem, per ordre, els següents materials geològics:


(1) Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials), dipòsits
sedimentaris del Quaternari (era: Cenozoic; període: Quaternari; època: Plistocè).



(2) Plana al·luvial del Pla de Barcelona, dipòsits sedimentaris del Quaternari (era: Cenozoic;
període: Quaternari; època: Plistocè).



(3) Sorres i argiles sorrenques, sediments i roques sedimentàries del Neògen (era: Cenozoic;
període: Neogen; època: Pliocè).



(4) Fil·lites i cornubianites. Roques de la unitat ÇOrp (pissarres i pissarres sorrenques amb
intercalacions de bancs poc potents de quarsita i de roques carbonatades) afectades pel
metamorfisme de contacte hercinià (edat del metamorfisme: Carbonífer-Permià). Segons la
litologia i l’edat, es tracta de roques metamòrfiques associades a la orogènia herciniana
(metamorfisme regional de mig i alt grau i/o de metamorfisme de contacte). Era: Paleozoic;
període: Cambroordovicià.



(5) Granodiorites i granits alcalins. Carbonífer-Permià, roques intrusives del Carbonífer-Permià
(Era: Paleozoic; període: Carbonífer-Permià).

Geologia

Al Baix Llobregat, el sector corresponent a la Serralada Prelitoral és la zona de Collbató (el fragment SE de
Montserrat), format per conglomerats de la Depressió Central incorporats al massís hercinià. La Depressió
Prelitoral és la plana de terraplenament recent (del Terciari superior), a ambdós costats de la vall prelitoral
del Llobregat, entre l’estret del Cairat i el congost de Martorell, menys encaixat. La Serralada Litoral
comprèn fragments força heterogenis:


El massís hercinià, de materials paleozoics, que a l’esquerra del Llobregat és la serra de Collserola

No hi ha a la zona dipòsits antròpics.
2
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Veure plànol 3.8 de Geologia, del document Nº 2.
1.3

2

Avaluació d’impactes

No s’afecta a cap espai o element amb interès geològic o paleontològic.

Patrimoni paleontològic

S’ha consultat l’inventari del patrimoni paleontològic del Departament de cultura d’Esplugues de Llobregat
i de Sant Just Desvern.

Geologia
Ocupacions territorials del projecte, moviments de terres i escarificació.

A Esplugues de Llobregat hi ha un jaciment paleontològic constituït per dues unitats del Pliocè d'origen
marí: el Zanclià i el Plasencià. Està englobat dins de la sèrie de jaciments al Baix Llobregat d’edat Pliocena
(amb afloraments a municipis com El Papiol, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, etc.).

Descripció:

Zanclià: La unitat del Zanclià està composta per marges argiloses blavoses més o menys endurides,
dividides en fragments romboèdrics, amb molt contingut fossilífer (principalment mol·luscs, equinoderms i
coralls) i amb un gruix de sediments estimat de 70 metres. Presenta nombroses intercalacions de capes de
sorres molt fines amb restes vegetals.

L’execució del tramvia, al discorre per la superfície de trama urbana, no
precisa de l’execució de grans moviments de terres que puguin afectar
elements geològics d’interès.

Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F, G, H1, I, J1, K1, L1.

Avaluació:

Compatible

Impactes associats:

Correspon a dipòsits de transició marina amb forta connexió amb el mar, que s'estenia a través del
Llobregat. Aquests nivells també apareixen en zones pròximes de Sant Boi de Llobregat, Molins de Rei i
Sant Vicenç dels Horts.
Plasencià: La unitat del Plasencià esta constituïda per sorres i argiles groguenques amb restes de vegetals
fòssils, amb un espessor estimat de 80m. Correspon a la zona de transició d'un paleo-golf d'uns 20 km de
llargada i uns 5 km d'amplada.

Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Taula 1. Matriu d’impacte ambiental sobre l’impacte a la geologia

3

Diferència entre alternatives

Per aquest factor del medi no s’estableixen diferencies significatives en relació a les quatre alternatives
avaluades, degut a la similitud de traçat entre elles i les inapreciables diferències d’excavació existents.
4

Mesures preventives i/o correctores

No es requereixen mesures correctores específiques.

Figura 1.

Full 420 de cartografia geològica 1:50.000 Font: IGME
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ANNEX 8 SÒLS
1

Descripció del medi

La major part de la terra baixa mediterrània pertany al domini dels sòls del grup de la terra bruna
meridional (classificació de Kubiëna). Els substrats silicis, que resulten més o menys àcids, predominen a la
Zona Axial dels Pirineus i entre el Gironès i el Baix Empordà d'una banda i el Baix Llobregat de l'altra.
En general sempre es tracta de sòls de reacció neutra o bàsica, fins i tots al país silici i plujós. La
descarbonatació no sol revestir gaire importància per exigir una percolació o rentat molt fort en sentit
vertical. Això sí, aquesta percolació és suficient per rentar les sals solubles de tipus clorur sòdic i així els
sòls realment salats queden reclosos a zones mot àrides de l’interior eixut o bé allà on l’aportació salina és
molt forta (per tant a la sanefa costanera).
Tots els sòls presents a la zona d’estudi, són sòls desenvolupats a les àrees que no disposen de tota l’aigua
necessària per al desenvolupament de les plantes durant el seu període de creixement.
Des del punt de vista edafològic, seguint la classificació de la Soil Taxonomy (amb mapes de sòls realitzats
a escala 1:2.500.000), la zona d’estudi està formada per 2 tipus de sòl dominant els Calcixerepts.
Figura 2.
Unitat cart.

CLASSIFICACIÓ (SOIL TAXONOMY, 2014) I DESCRIPCIÓ
Xerorthents lítics - Xerorthents típics

1

U43e

Sòls desenvolupats de roques de diferents litologies i els dipòsits derivats de la seva meteorització a les divisòries i
vessants de pendent fort i moderat. De superficials a moderadament profunds, amb textures de moderadament
grosses a mitjanes, i un contingut variable d’elements grossos. Amb poc desenvolupament edàfic. Tant el pH com el
contingut ds de carbonat càlcic equivalent poden variar molt en funció de la matèria original. Sobre calcàries (com
en aquest cas), conglomerats, gresos i lutites els pH són de mitjanament bàsics a lleugerament alcalins, i els
continguts de CaCO3, de moderadament alts a alts. Sobre granitoids, grawaques, esquists i pissarres (com passa a la
zona d’estudi), els pH són neutres o lleugerament àcids i els continguts de CaCO3 baixos o molt baixos.

Mapa de sòls a escala 1:250.000, presents de la zona on es preveu la construcción del Tramvia. Font:
Generalitat de Catalunya

Per tal de detectar la possible presencia de sòls contaminats a la zona, es fa un recull de ortofotos
històriques obtingudes de la pàgina web de l’Institut de Cartografia i Geològic de Catalunya per veure els
canvis que ha patit l’ús del sòl en els últims anys.

Calcixerepts típics - Calcixerepts petrocàlcics

2

U54

Figura 1.

Sòls desenvolupats de sediments detrítrics terrígens als peus de mont i vessant suaus i moderats de les depressions
costaners. De superficials a molt profunds, amb textures mitjanes i contingut variable d’elements grossos. En els
perfils, poden aparèixer acumulacions secundàries de CaCO3 (per exemple com pseudomicelis) que donen lloc a un
horitzó petrocàlcic. El pH, de mitjanament bàsic a lleugerament alcalí, i els continguts de carbonat càlcic alts o molt
alts.

Classificació de la Soil Taxonomy dels sòls presents a la zona on es preveu la construcció del Tramvia.
Veure plànol 3.9 de Sòls.

1945

1956

Durant els anys 40 la zona era principalment agrícola amb camps de cultius i poques zones urbanes.
A la ortofoto de l’any 1956 s’observa un gran augment de zones urbanes a la zona.
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1986

2000

A la ortofoto de l’any 1986 ja es veu construïda la carretera B-23 i l’ús del sòl ja és pràcticament tot urbà.
L’any 2000 ja estava construïda la gasolinera que actualment segueix a la Carretera Reial nº 62, marcada
amb un rectangle vermell.
Figura 3.

Benzinera present a la Carretera Reial.

Els sòls existents al llarg del traçat són pràcticament urbans. A l’inici del corredor trobem la Plaça de Santa
Magdalena a Esplugues de Llobregat, que està qualificada com a Parc i jardins urbans, igual que els Jardins
del Doctor Ribalta també a Esplugues de Llobregat.
Veure plànol 3.10 de Localització de sòls contaminats, del document Nº 2.
2

Avaluació d’impactes

Durant la fase de construcció del projecte existiran ocupacions temporals reversibles per les instal·lacions
auxiliars que es requereixin en fase d’obra.
2010

2018

Aquestes ocupacions hauran d’ubicar-se en zones de baixa sensibilitat i, en cap cas, en zones d’alta
sensibilitat ambiental. Veure plànol 3.15 de sensibilitat del medi.

Entre les fotos dels anys 2010 i 2018 no es veuen diferencies significatives pel que respecta als usos del
sòl.
La única activitat que es troba dins del Reial Decret 9/2005, del 14 de gener, pel que s’estableix la
relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de
sòls contaminats, és la benzinera. És per això que s’haurà de valorar la possibilitat de trobar sòls
contaminats a la zona lligades a aquesta activitat, tenint en compte l’any i les condicions de construcció.

Figura 4.

Sensibilitat del medi a l’àmbit d’estudi
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Durant el procés d’obres s’haurà de fer un seguiment ambiental de l’obra, amb atenció als possibles
vessaments accidentals al sòl per tal d’evitar la contaminació del terreny.
Sòl

4

Mesures preventives i/o correctores

Les mesures correctores i preventives que es proposen són les següents.
Ocupació del terreny:

Ocupació de sòl urbà, tant temporal com permanent, per execució del traçat del tramvia, les
estacions, àrees de préstec, zones d’instal·lacions auxiliars i abocadors d’obra.
Descripció:

Pèrdua de sòl disponible per a altres usos derivat de les ocupacions temporals
i permanents.

Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F1, G, H1, I, J1, K1, L1.

Avaluació:

Moderat



Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Figura 5.

Aplicació de productes bituminosos per a l'execució de l’obra, producció de residus sòlids i
emissions accidentals d'efluents líquids.
Pèrdua de sòl disponible per a altres usos derivat de l’alteració qualitativa del
sòl en àrees d’instal·lacions auxiliars, parc de maquinaria, etc.

Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F, G1, H1, I, J, K, L,

Avaluació:

Moderat

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Figura 6.



Es durà a terme una correcta gestió, emmagatzematge, manipulació i aplicació dels productes
bituminosos, combustibles, lubricants, etc.
Es procedirà a la recollida segons fraccions dels residus generats durant les obres d'execució del
tramvia.



El parc de maquinària i les instal·lacions de serveis auxiliars a l'obra estaran dotats de sistemes per
la recollida i emmagatzematge dels efluents líquids. Els efluents líquids que compleixin les
disposicions establertes en el Reglament Metropolità sobre Abocaments d'aigües Residuals seran
evacuats a la xarxa de clavegueram.



La gestió dels residus sòlids i efluents líquids que no puguin ser evacuats a la xarxa de clavegueram
es portarà a terme amb gestors autoritzats, quedant expressament prohibit el seu abocament.



Es dotarà l’àrea d’actuació de punts de neteja per a formigoneres. Aquests estaran ubicats en
zones planes de fàcil accés, allunyades de línies d’escolament superficials o xarxes de sanejament.



En cas de vessament accidental (productes bituminosos, olis, carburants, formigons, etc.), es
comunicarà immediatament a la direcció d’obra, qui prendrà les mesures oportunes en funció de
la magnitud de l’accident.



Verificar que es disposa de material absorbent a l’obra per tal de netejar el sòl en cas que es
produeixin vessaments accidentals en l’obra
Analitzar la caracterització del sòl en la zona de la gasolinera de la Carretera Reial / Rambla de Sant
Just per assegurar que els materials terris excavats es gestionen a l’abocador corresponent de
classe I o II (Segons Decret 69/2009) , segons les seves característiques químiques.

Matriu d’impacte ambiental sobre el sòl.

Alteració de la qualitat del sòl

Com a mesures preventiva es procedirà a minimitzar les àrees ocupades per cada una de les
actuacions.
En el cas d’ocupar les zones verdes del Parc dels Torrents, el Parc de les Esplugues, el Jardins del Dr
Ribalta i els laterals de la B-23 es preservarà la vegetació arbòria. Un cop finalitzades les obres es
procedirà a la restauració vegetal de les zones afectades.

Contaminació del sòl:


Impactes associats:

Descripció:





Matriu d’impacte ambiental sobre el sòl.

Atenent les característiques del sòl de l’àmbit en que s’intervé, les afeccions del sòl per ocupacions així
com per alteració de la seva qualitat s’avaluen amb caràcter moderat, atenent que es tracta de sòls de
baixa qualitat en un entorn fortament antropitzat.
3

Diferència entre alternatives

Les quatre alternatives avaluades suposen ocupacions que van dels 35,5 m a la parada de Santa
Magdalena fins als 20 m a la parada del Pou d’en Fèlix, no presentant diferencies pel que fa a les
ocupacions en planta.
Així mateix, atenent que les ocupacions són les mateixes, en relació a la qualitat dels sòl, no hi ha
diferencies entre alternatives.
4
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ANNEX 9 VEGETACIÓ

ESPÈCIE

HÀBITAT

PRESENCIA ZONA ESTUDI

Arbutus unedo

1

Descripció de la vegetació

1.1

Pistacea lentiscus

Taula 1. Vegetació més comuna a l’alzinar litoral

La vegetació potencial

La vegetació potencial correspon a la vegetació que en absència de factors pertorbadors i en unes
condicions determinades, utilitzaria més eficientment els recursos dels que disposa.
La vegetació del Baix Llobregat és de caràcter mediterrani litoral i comprendria, en estat natural, màquies
de garric i margalló (que troben l’extrem septentrional del seu domini a la zona de Castelldefels), i boscos
d’alzinar amb marfull (que cobririen gairebé tota la resta de la comarca amb l’excepció de les àrees
d’aiguamolls). Actualment els boscs de pi blanc són extensos i presenten, sobretot, com a sotabosc, brolles
de romaní i bruc d’hivern o, més rarament, garrigues. A la part silícia compresa entre Gavà i Castellví de
Rosanes són freqüents les brolles d’estepes i brucs. El delta del Llobregat, actualment conreat o edificat en
gran part, té com a vegetació potencial l’albereda, i, als indrets corresponents, comunitats halòfiles i
arenícoles o canyars.
La vegetació potencial de la zona d’estudi, al Sistema Mediterrani, seria l’alzinar litoral o amb marfull
(Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum).
A la zona d’estudi no hi ha cap curs fluvial important, però sí un cert nombre de torrents i rieres. La
vegetació de ribera estaria constituïda potencialment per gatelledes del territori catalanídic (CariciSalicetum catalaunicae), la salzeda de sarga (Saponario-Salicetum purpurae), l’omeda de terra baixa amb
mill gruà (Lithospermo-Ulmetum minoris) i la l’albereda típica (Vinco-Populetum albae). Altres comunitats
presents, algunes per la degradació de les originals, són les pollancredes.
Aquests ambients fluvials, afavoreixen el creixement de la vegetació lacustre i dulciaqüícola en forma de
canyissars, jonqueres de jonc boval, creixenars i els canyars de vores d'aigua de substitució del bosc de
ribera. Per l’acció de l’home, la gran superfície que inicialment ocupava el bosc de ribera, s’ha reduït
dràsticament.

Figura 1. Vegetació natural al nord del Parc dels Torrents. Foto: Alfred Encuentra.

Si tenim en compte les característiques orogràfiques, climàtiques i biològiques (classificació de Solé i
Sabarís), la zona objecte d’estudi estaria a la terra baixa mediterrània.

1.1.2

1.1.1

Les alberedes (Populetum albae) es troben a tocar dels cursos d’aigua a la plana mediterrània. L’albereda
típica és l’anomenada albereda litoral o albereda amb vinca (Vinco-Populetum albae). És un bosc de ribera
permanent i caducifoli, i està acostumat a les avingudes d’aigua.

Alzinar litoral

A la zona d’estudi resulta difícil copsar la vocació firo-sociològica del territori per la intensa urbanització.
No obstant, allà on les masses forestals han estat enjardinades encara destaca el paper de les alzines al
sotabosc de les altes pinedes, de fet brolles, dominades per alts pins blancs com succeeix a la part alta del
Parc dels Torrents.
L’alzinar és l’hàbitat preferent de la vegetació mediterrània, històricament ocupava tot el territori abans
que l’esser humà hi intervingués.
A la Taula 1, es llisten les espècies més comunes en aquest hàbitat.
ESPÈCIE

HÀBITAT

Alberedes i pollancredes

A la zona d’estudi hi ha una albereda d’origen probablement antròpic, al perímetre nord de la finca de Can
Clota. La morfologia del terreny i possiblement les atencions que rep la fan prou destacable.
A la Taula 2, es llisten les espècies més comunes d’aquest hàbitat.
ESPÈCIE

PRESENCIA ZONA ESTUDI

Fraxinus angustifolia
Ulmus minor

Rhamnus alaternus

Crataegus monogyna
Propera a la carrasca que trobem a l’extrem
N de la zona d’estudi

PRESENCIA ZONA ESTUDI

Les alberedes es troben a tocar dels cursos
d’aigua a la plana mediterrània perquè allà el
nivell freàtic no arriba mai a descendir per
sota d’unes cotes prudencials, troba el seu
màxim esplendor als cursos d’aigua del
domini de l’alzinar litoral.

Present

Populus albae

Quercus ilex ilex
Viburnum tinus

HÀBITAT

Present

Coriaria myrtifolia
Rubus ulmifolius

Phillyrea media

2

Document Ambiental de l’ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern

Taula 2. Vegetació més comuna a les alberedes i pollancredes

És molt corrent de trobar-hi altres espècies que han estat introduïdes com el plàtan (Platanus orientalis) i
la carolina (Populus x canadensis), típica de les explotacions fustaneres.

A la Taula 4, es llisten les espècies més comunes d’aquest hàbitat.
ESPÈCIE

HÀBITAT

PRESENCIA ZONA ESTUDI

Les omedes formen una sanefa tot al llarg
dels cursos d’aigua-

Present

Lithospermo-Ulmetum
minoris
Crataegus monogyna
Cornus sanguínea
Rubus ulmifolius

Taula 4. Vegetació més comuna a les omedes

En aquestes omedes no és estrany de trobar-hi plàtans (Platanus orientalis), robínies (Robinia pseudoacacia) i altres caducifolis.

Figura 2. Una llarga filera de pollancres al marge de la finca de Can Clota evidencia la tirada d’aquesta espècie
arbòria de ribera pels sòls de fons de vall i allà on l’aigua queda frenada per les infraestructures. Foto: Alfred
Encuentra.

1.1.3

Salzedes

A la zona d’estudi la salzeda no hi és present probablement per la manca de cabals circulants i per la
intensa transformació antròpica del territori. Possiblement hi ha salzes i gatells però no s’observen les
denses formacions arbustives de les lleres codoloses que inicien la successió vegetal després de les
avingudes.
A la Taula 3, es llisten les espècies més comunes d’aquest hàbitat.
ESPÈCIE

HÀBITAT

PRESENCIA ZONA ESTUDI

Les àrees de les ribes més directament
afectades per les avingudes pertanyen al
domini de la salzeda

No present

Salíx eleagnos
Salíx purpurea
Fraxinus angustifolia
Saponaria officinalis

Taula 3. Vegetació més comuna a les salzedes

1.1.4

Omedes

L’omeda que trobem a l’àmbit d’estudi és l’omeda amb mill gruà (Lithospermo-Ulmetum minoris),
pertanyen a la vegetació de ribera però són les comunitats menys exigents i així no els cal estar en
contacte directe amb l’aigua. Per aquest motiu apareixen a la banda exterior de les alberedes.
3
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Figura 3. Petit fragment d’omeda i fondalada de Santa Magdalena dominada per les robínies i alguns lledoners.
Fotos: Alfred Encuentra.
Figura 4. Petit canyissar comú al Parc dels Torrents. Foto: Alfred Encuentra.

1.1.5

Comunitats lacustres i dulciaqüícoles

Les comunitats lacustres i dulciaqüícoles són integrades per hidròfits (plantes totalment submergides com
les llenties d’aigua o els potamogètons), helòfits (canyissars i creixenars) i higròfiles (com jonqueres i
herbassars).
A la Taula 5, es llisten les espècies més comunes d’aquest hàbitat.
ESPÈCIE

HÀBITAT

PRESENCIA ZONA ESTUDI

1.2

La vegetació actual

A la zona d’estudi pròpiament dita trobem una zona urbana densa però amb alguns espais verds. En
aquest sector urbà, hi ha importants eixos viaris.
A l’àmbit, els cursos fluvials són força discrets i les comunitats de ribera són inexistents. Els boscos de
ribera (Populetalia albae) presents a la zona d’estudi estarien formats per l’albereda típica (VincoPopuletum albae), l’omeda amb mill gruà (Lithospermo-Ulmetum minoris), la salzeda de sarga (SaponarioSalicetum purpurae) i la gatelleda.

Lemno-Azolletum
Apietum nodiflori
Magnocaricion elatae

Les comunitats lacustres i dulciaqüícoles són
aquelles que trobem totalment submergides
en aigua dolça, així com els canyissars o les
jonqueres.

Els hàbitats presents actualment a la zona on es preveu la construcció del Tramvia Eix Laureà
Miró/Carretera Reial a Esplugues de Llobregat/Sant just Desvern(a una escala àmplia) són els següents:
Present




Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

Typho-Schoenoplectetum
glauci

Taula 5. Vegetació més comuna a les comunitats lacustres i dulciaqüícoles

El canyissar (Phragmition) –la comunitat helofítica més típica a la terra baixa mediterrània- està formada
per grans plantes herbàcies graminoides i junciformes arrelades en un substrat inundat permanentment o
quasi.

4
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Figura 5. Jardí arbrat al peu de l’Edifici Símbol d’Esplugues amb pins pinyers i acàcia rosa (Tipuana tipu). Foto:
Alfred Encuentra

1.2.1

Les pinedes secundàries.

La pineda més freqüent a la terra baixa mediterrània és la pineda de pi blanc (Pinus halepensis). Aquesta
pineda s’hi fa tant sobre substrat calcari com silici (però defuig els terrenys saulonosos).
Altre tipus de pineda és la pineda de pi pinyer (Pinus pinea) que mostra una clara preferència pels indrets
saulonosos.
Les zones forestals amb pins de la zona d’estudi presenten dues fàcies ben clares:



Pinedes de pi pinyer sovint amb un sotabosc format per brolles o bosquines acidòfiles de la terra
baixa mediterrània (als estreps de Collserola).
Pinedes de pi blanc amb sotabosc de brolles calcícoles o garrigues de les contrades mediterrànies
o bé brolles silicícoles de terra baixa.

Figura 6. Pineda de pi blanc amb un dens sotabosc de brolles silicícoles al torrent de Santa Magdalena. Foto: Alfred
Encuentra.

1.2.2

Els matollars silicícoles: garrigues i brolles d’estepes i brucs.

L’estadi més difós de degradació dels alzinars és el protagonitzat per les brolles, que apareixen sobre
substrat calcari i a l’àrea litoral. En aquestes comunitats el romaní (Rosmarinus officinalis) i el bruc d’hivern
(Erica multiflora) hi són sempre presents.
En els indrets on el sòl té característiques àcides, la degradació de l’alzinar determina l’aparició de brolles i
garrigues d’afinitats silicícoles.
A la brolla litoral i silicícola d’estepes i brucs (Cistion mediomediterranemum), dominen les diferents
espècies d’estepes i brucs (que no el bruc d’hivern, una espècie calcícola), i el romaní -tot i que no té un
paper decisiu-. A la zona d’estudi, la degradació de la comunitat climàcica condueix a la formació d’una
brolla septentrional d’estepes i bruc boal (Cisto-Sarotnamnetum catalaunici), d’extraordinària florida
primaveral.
En general, es tracta de formacions molt pobres florísticament, on dominen els arbusts germinadors com
les estepes, enfront dels rebrotadors, com els brucs, com a conseqüència de l’acció continuada dels focs o
per tractar-se de zones artigades pel seu aprofitament agrícola. A la zona d’estudi, aquesta brolla es
presenta sobretot com a sotabosc a les pinedes secundàries de pi pinyer i als marges forestals. La seva
importància des del punt de vista del paisatge vegetal és discreta.
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A la Taula 6, es mostra un llistat de les espècies més comunes d’aquest hàbitat.

A la Taula 7, es mostra un llistat de les espècies més comunes d’aquest hàbitat.

ESPÈCIE

ESPÈCIE

Estrat arbustiu

Estrat arbustiu

Cistus monpeliensis

Calluna vulgaris

Lavandula stoechas

Crataegus monogyna

Clematis vitalba

Cornus sanguinea

Cistus albidus

Ulex parviflorus

Thymus vulgaris

Rubia peregrina

Rosa canina i sempervirens

Hedera helix

Cistus salviifolius

Spartium junceum

Sarothamnus arboreus catalaunicus

Estrat herbaci

Erica arborea
Brachypodium sylvaticum

Euphorbia amygdaloides

Pteridium aquilinum

Estrat herbaci
Cladonia sp.

Taula 7. Vegetació més comuna als bardissars
Brachypodium retusum

Hyparrhernia hirta

Taula 6. Vegetació més comuna als matollars silicícoles.

1.2.3

Bardissars

La comunitat que trobem a la zona d’estudi és la bardissa amb roldor (Rubo-Coriarietum), la més típica a la
zona mediterrània. A les bardisses de la nostra terra baixa, de fet, dominen les plantes semicaducifòlies
com l’esbarzer comú (Rubus ulmifolius) i el roldor (Coriaria myrtifolia).

1.2.4

Prats mediterranis

La destrucció dels alzinars no dóna únicament pas a les formacions boscoses abans esmentades. Fins i tot
aquestes bosquines o brolles han desaparegut en alguns indrets. Llavors trobem els prats eixuts i els
fenassars.
Una d’aquestes comunitats és el fenassar típic (Brachypodietum phoenicoides) on la gramínia predominant
és el fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides) i això dóna densitat a aquesta comunitat. A part del
fenàs de marge podem incloure al fonoll (Foeniculum vulgare), dactilis (Dactilis glomerata) i la pastanaga
borda (Daucus carota). A la zona d’estudi és present també la ginesta (Spartium junceum) que és una
avançada de la brolla.
El llistonar és un tipus de prat terofític dels sòls bàsics on domina una gramínia anomenada llistó
(Brachypodium retusum). A la zona d’estudi creix el llistonar típic (Phlomido-Brachypodietum retusi). Al
domini de l’alzinar aquest és el prat més estès però cal dir que també arriba al domini de les màquies
meridionals. Assoleix una alçada inferior a 15 cm i només hi ha estrat herbaci, i té un alt recobriment (té
doncs un important paper en la lluita contra l’erosió).
Entre els gramenets eixuts o subhumits, el més significatiu és el prat sabanoide d’albellatge
(Hyparrenietum hirto-pubescentis), típic dels indrets mediterranis subhumits o discretament eixuts. En
aquest gramenet, l’espècie predominat és l’albellatge o fenal de bou (Hyparrhernia hirta), que arriba a
créixer fins el metre o metre i mig.

Figura 7. Bardissar amb roldor i canyar a les zones en pendent del Parc dels Torrents. Foto: Alfred Encuentra.
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Zones forestals enjardinades

Dins de l’àmbit del projecte es troben 7 parcs, que s’enumeren a continuació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parc dels Torrents
Jardins de Can Tinturé
Jardins de Ca n’Hospital
Parc del Pou d’en Fèlix
Parc de les Esplugues
Jardins del Dr. Ribalta
Jardí de Margarida Xirgu

Figura 8. Allà on es permet la recuperació dels prats mediterranis, sorgeixen fenassars i herbassars ruderals
d’olivarda i ripoll. Foto: Alfred Encuentra.

1.2.5

Les comunitats ruderals

Les vores de camins agrícoles fressats, els munts de runa, les vores llacoses dels rius a l’estiu i els deixius
donen cabuda a la vegetació ruderal més típica (ordre Chenopodietalia). Sempre es tracta de comunitats
amb un cert grau de nitrofília.
Els bleterars ruderals (Chenopodion muralis) -comunitats amb un cert grau de nitrofília- tenen l’aspecte
d’herbassars alts amb grans teròfits, on els blets dominen de forma absoluta. A la zona d’estudi s’ha trobat
el bleterar típic (Chenopodietum muralis).
A les vores dels camps més secs i camins molt sovintejats es poden trobar les comunitats d’Hordeion
leporini, o herbassars de vorada de camí, amb petites plantes anuals com Hordeum murinum leporini,
Bromus rubens, Euphorbia helioscopica o Euphorbia serrata.

Figura 9. Mapa dels parcs que es troben a la zona del projecte

Les següents imatges ens ofereixen un exemple de les diverses tipologies.

Per últim cal esmentar les comunitats de solars i ermots pasturats (Thero-Brometalia i SalsoloPeganetalia), on la nitrificació es accidental i això li confereix un aspecte diferent. Aquí domina l’olivarda
(Inula viscosa) i el ripoll (Oryzopsis miliacea). Es tracta d’un herbassar força dens que fa de trànsit entre la
vegetació ruderal i els prats eixuts.
1.2.6

Parcs urbans

Els parcs urbans presenten una diversa tipologia a la zona d’estudi. Els més discrets o simples, són les
zones enjardinades obertes amb gespes i alguns arbres. Els més destacables són els de caràcter arbrat o
forestal. Tanmateix, dins aquest grup podem trobar diferents estructures:



Jardins arbrats
Marges arbrats relativament aïllats (i que poden tenir una certa funció com a corredors verds)
7
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Figura 11. Plàtans (Platanus orientalis) i xiprers mediterranis (Cupressus sempervirens) als jardins de l’Avinguda del
Dr. Ribalta de Sant Just. Foto: Alfred Encuentra.

1.3

Flora protegida

L’àmbit d’estudi està inclòs en el territori fisiogràfic Mediterrani Septentrional litoral, amb unes condicions
temperades. Des del punt de vista del paisatge vegetal, la zona d’estudi pertany al territori Catalanídic
Septentrional (Sistemes Litorals i Pre-litorals del Ter al Millars). La flora de la zona d’estudi correspon a la
de la regió biogeogràfica mediterrània (província septentrional o boreomediterrània).
La zona d’estudi pertany a la quadrícula UTM 31T DF28 de 10 x 10 Km. Segons el Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en aquesta zona les espècies de flora protegides presents
són les següents:

Figura 10. Diferents aspectes de les zones arbrades o forestals a la zona d’estudi: jardí arbrat al sector Est (foto
superior), petit fragment forestal al torrent de Santa Magdalena (al centre) i zona forestal madura enjardinada a
la part alta del Parc dels Torrents. Fotos: Alfred Encuentra.
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ESPÈCIES PROTEGIDES

HÀBITAT i OBSERVACIONS

CATÀLEG FLORA



Estan amenaçades de desaparèixer de la seva àrea de distribució natural a la UE

AMENAÇADA CATALUNYA



Tenen una àrea de distribució reduïda degut a la seva regressió o per la pròpia naturalesa

Arisarum vulgare
simorrhinum

Fons de vall i llocs ombrívols, entre 0 y 300 m. Espècie molt rara.

Cistus ladanifer

Espècie molt rara de les brolles àrides de les contrades mediterrànies
silícies, entre 0 i 1.000 msnm.

Estrictament protegida a la
Serra de Collserola. No
endèmica

Margalló (Chamaerops
humilis)

A les màquies i garrigues de llocs rocosos, de contrades mediterrànies
seques de contrades marítimes. Comuna.

No endèmica

Herba de la feridura (Sideritis
hirsuta emporitana)

Vores dels camins i erms de les contrades mediterrànies plujoses i sector
submediterranis, entre 0 i 600 msnm. Rara.

-

Potamogeton lucens

Estanys i cursos fluvials lèntics eutròfics de les zones mediterrànies entre
els 0 i 1.000 m. Espècie bastant rara.

-

Phyllitis sagittata

Falguera bastant rara típica de balmes, avencs i parets de les contrades
mediterrànies calcàries meridionals (0-1.000 msnm).

En perill d’extinció (CFAC). No
endèmica

Spiranthes aestivalis

Orquidàcia que creix als prats humits de les contrades mediterrànies i
montanes.

Vulnerable (CFAC). No
endèmica.

Spirodela polyrhiza

Lemnàcia dels estanys i aigües quietes, de les contrades mediterrànies
marítimes, entre els 0 i 50 m. Espècie molt rara.

-

Lletsó menut (Taraxacum
laevigatum)

Hemicriptòfit que viu a pastures, vores de camins, etc.

Vulnerable (CFAC). No
endèmica.

No catalogada

Taula 8. Flora protegida present a la zona d’estudi i grau d’amenaça segons el catàleg de flora amenaçada de
Catalunya (CFAC). Font: DARPA.

Figura 12. Mapa amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona d’estudi. Font: Departament de Territori i
Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.

Tal com es pot observar a la figura anterior, a la zona d’estudi no hi ha cap Hàbitat d’Interès Comunitari –
HIC- catalogat segons la Directiva 67/97/CE.
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Arisarum vulgare simorrhinum, Cistus ladanifer, l’herba de la feridura, Spiranthes aestivalis i el lletsó
menut, són espècies possiblement presents a la zona d’estudi. En cas de ser detectades a la zona d’estudi,
caldria trasplantar-les. És probable que el margalló no hi sigui present (o bé de forma molt localitzada i
escassa als torrents). Cal tenir en compte que prefereix els sòls calcaris com la Phyllitis sagittata.
Arisarum vulgare simorrhinum i Spiranthes aestivalis són espècies “vulnerables” segons el Catàleg de Flora
Amenaçada de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
El margalló és una espècie contemplada per l’Ordre de 5-XI-1984, sobre protecció de plantes de la flora
autòctona amenaçada. Si les seves poblacions es veuen afectades, caldrà trasplantar els exemplars.
Veure Plànol de Vegetació.
1.4

Descripció dels arbres singulars

La Generalitat de Catalunya ha regulat diferents figures de protecció per a aquesta mena d'arbres: arbres
monumentals (Decret 214/1987 de declaració d'arbres monumentals) i arbres d'interès comarcal i local
(Decret 47/1988 sobre la declaració d'arbres d’interès comarcal i local).

Avaluació d’impactes

La vegetació present a la zona de construcció del tramvia consta bàsicament de vegetació arbòria,
concretament plataners (Platanus hispanica) i lledoners (Celtis australis), i vegetació herbàcia.
Com apèndix 1 d’aquest annex s’incorpora l’estudi de l’arbrat present a l’àmbit.
Les intervencions a realitzar per l’execució de les obres (per les 4 alternatives avaluades) suposen
l’afectació de 62 exemplars de Platanus hispànica i 2 Celtis australis segons es detalla a continuació:
Codi ajuntament
A001657
A001656
A001654
A001652
A001650
A001625
A001612
A001608
A001607
A001605
A001602

Codi
AE001
AE002
AE004
AE007
AE010
AE011
AE012
AE013
AE014
AE015
AE016

Carrer
C. LAUREÀ MIRÓ, 200
C. LAUREÀ MIRÓ, 202
C. LAUREÀ MIRÓ, 204
C. LAUREÀ MIRÓ, 206
C. LAUREÀ MIRÓ, 214
C. LAUREÀ MIRÓ, 222
C. LAUREÀ MIRÓ, 222
C. LAUREÀ MIRÓ, 230
C. LAUREÀ MIRÓ, 234
C. LAUREÀ MIRÓ, 236
C. LAUREÀ MIRÓ, 240

Espècie botànica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

Alçada arbre
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES

Perímetre tronc
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm

Diàmetre copa BIS
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
4 metres
6 metres
4 metres
6 metres
6 metres
4 metres
6 metres

Estat general
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA

Consultades les dades sobre arbres monumentals i d’interès comarcal o local de Catalunya, s’ha constatat
que a l’àmbit d’estudi no hi ha cap arbre dins aquestes categories.
1.5

Hàbitats d’interès especial

L’objectiu general de la Directiva Hàbitats és la conservació de la biodiversitat a la Unió Europea (UE),
mitjançant la conservació dels hàbitats natural i les espècies de flora i fauna silvestres. Es defineixen com
hàbitats d’interès comunitari els que compleixen algunes de les següents característiques:
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Codi ajuntament
A001601
A001600
A001598
A001478
A001480
A001483
A001484
A001486
A001488
A001490
A001492
A001494

Codi
AE017
AE018
AE019
AE020
AE021
AE022
AE023
AE024
AE025
AE026
AE027
AE028

Carrer
C. LAUREÀ MIRÓ, 242
C. LAUREÀ MIRÓ, 244
C. LAUREÀ MIRÓ, 248
C. LAUREÀ MIRÓ, 252
C. LAUREÀ MIRÓ, 256
C. LAUREÀ MIRÓ, 258
C. LAUREÀ MIRÓ, 260-264
C. LAUREÀ MIRÓ, 266
C. LAUREÀ MIRÓ, 274
C. LAUREÀ MIRÓ, 276
C. LAUREÀ MIRÓ, 276
C. LAUREÀ MIRÓ, 278

Espècie botànica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

Alçada arbre
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES

Perímetre tronc
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
> 80 cm

Diàmetre copa BIS
6 metres
4 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
4 metres
6 metres

Estat general
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA

Respecte els 203 arbres presents al carrer Laureà Miro, l’afecció de l’arbrat representa un 31 % dels
existents. Es tracta d’arbres en bon estat sanitari, de bon port (alçades mínima de 9 metres i diàmetre de
copa entre 4 i 6 metres) i que milloren la qualitat de l’àmbit. És en aquest sentit que els efectes associats a
cada una de les alternatives s’avaluen amb caràcter moderat .
Veure Document Nº 2, plànol 5.6 Vegetació de carrer.
Vegetació
Descripció:

de les superfícies a ocupar.
Descripció:

Codi ajuntament
A001496
A001498
A13229
A001501
A13230
A001502
A001504
A001508
A001509
70
71
72

Codi
AE029
AE030
AE031
AE032
AE033
AE034
AE035
AE036
AE037
AE062
AE063
AE064

Carrer
C. LAUREÀ MIRÓ, 278
C. LAUREÀ MIRÓ, 278
C. LAUREÀ MIRÓ, 290
C. LAUREÀ MIRÓ, 290-296
C. LAUREÀ MIRÓ, 301
C. LAUREÀ MIRÓ, 303
C. LAUREÀ MIRÓ, 307
C. LAUREÀ MIRÓ, 313
C. LAUREÀ MIRÓ, 313

Espècie botànica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Celtis australis
Celtis australis
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

Alçada arbre
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES

Perímetre tronc
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm

Diàmetre copa BIS
6 metres
6 metres
6 metres
4 metres
6 metres
6 metres
2 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres

Ocupacions, tant temporals com permanents, i tala i esbrossada pel condicionament

Pèrdua de la vegetació urbana de zones enjardinades i jardineres del carrer Laureà
Miró/ Carretera Reial i arbrat de carrers per on discorre la traça del tramvia.

Estat general
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA

Caracterització:

A, B1, C, D, E1, F1, G, H, I, J, K, L

Avaluació:

Moderat - sever

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Taula 9. Matriu d’impacte ambiental sobre els espais protegits
Codi ajuntament
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Codi ajuntament
88
A008360
A008359
A008358
A008348
A008349
A008350
A008351
A008352
A008353
A008354
A008355
A008356
A008357

Codi
Carrer
AE065
AE066
AE067
AE068
AE069
AE070 C. LAUREÀ MIRÓ, 332
AE071
AE072
AE073
AE074
AE075
AE076
AE077
AE078
AE079

Codi
AE080
AE163
AE164
AE165
AE181
AE182
AE183
AE184
AE185
AE186
AE187
AE188
AE189
AE190

Carrer
C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 213
C. LAUREÀ MIRÓ, 213
C. LAUREÀ MIRÓ, 209
C. LAUREÀ MIRÓ, 207
C. LAUREÀ MIRÓ, 203
C. LAUREÀ MIRÓ, 201
C. LAUREÀ MIRÓ, 197
C. LAUREÀ MIRÓ, 195
C. LAUREÀ MIRÓ, 191S
C. LAUREÀ MIRÓ, 191

Espècie botànica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

Espècie botànica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

Alçada arbre
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES

Alçada arbre
DE 9 A 16 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES

Perímetre tronc
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm

Perímetre tronc
> 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm

Diàmetre copa BIS
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
4 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres

Diàmetre copa BIS
6 metres
2 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
6 metres
4 metres
4 metres
4 metres
4 metres
6 metres
6 metres
6 metres

Estat general
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA

Estat general
S · SA
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA

3

Diferència entre alternatives

Atenent que les quatre alternatives suposen la mateixa ocupació, i per tant la mateixa afecció a l’arbrat de
carrer existent, no s’estableixen diferencies significatives entre elles.
4

Mesures preventives i/o correctores

Les mesures plantejades es detallen a continuació:
Ocupacions:


Les zones que s’ocupin per les instal·lacions auxiliars en fase d’obra hauran d’assegurar la no
afectació a la vegetació de l’entorn.



Previ a la tala de qualsevol exemplar arbori se sol·licitarà el permís de l'Ajuntament corresponent.



Els exemplars d’arbrat viari 62 Platanus hispanica i 2 Celtis australis, afectats per les obres es
reposaran d’acord amb parcs i jardins dels Ajuntaments de Sant Just Desvern i Esplugues de
Llobregat. Els exemplars de nova plantació portaran un sistema de reg gota – gota per a garantir la
seva viabilitat. Veure plànol 6.2 “Revegetació” del Document nº2
Per aquells exemplars mes esponerosos s’estudiarà el seu possible transplantament.
Un cop finalitzades les obres i a les àrees enjardinades objecte d’ocupació temporal, es procedirà a
la seva restauració edàfica i vegetal. La restauració es dura a terme amb les espècies que hi havia
originalment o d’acord amb el criteris de l'Ajuntament corresponent.
Les zones que s’ocupin no podran ser en cap cas zones d’alta sensibilitat ambiental, identificades
en el present estudi d’impacte ambiental.
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Protecció de la vegetació:


Durant les obres s’hauran de protegir els troncs dels arbres per tal d’evitar afeccions a aquests pel
pas de vehicles mitjançant proteccions de fusta, així com els danys per la producció de pols en les
diferents fases de l’obra a base de regs.



Per a la protecció del sistema radicular les excavacions no es realitzaran a distàncies inferiors als
0,5 m del peu de la planta. En cas d'afecció d'arrels amb diàmetre superior als 5 cm, es deixaran les
ferides netes, i es pintaran amb productes cicatritzant. Es procedirà al rebliment del forat en un
termini inferior a 3 dies i un cop realitzat es regarà amb aigua abundant.



Les zones de instal·lacions auxiliars hauran de localitzar-se en zones on no s’afectin els arbres
presents en la zona, i sempre sense afectar a zones amb alta sensibilitat ambiental.
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APÈNDIX 1:

ESTUDI DE L’ARBRAT
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APÈNDIX 1 ESTUDI DE L’ARBRAT DEL CARRER LAUREÀ MIRÓ

120

1

100

101

INTRODUCCIÓ

Àmbit

80
Lledoner

L’àmbit d’estudi objecte del present document són els arbres situats a l’eix Laureà Miró/Carretera Reial
entre la intersecció amb l’Avinguda de Cornellà (Est) i la rambla de Modolell (Oest).

60

Plataner
44

Es tracta d’un total de 203 exemplars, que es veuran afectats per les obres d’ampliació del tramvia.

Tipuana

40

Motiu de l’estudi
El motiu del present estudi és la identificació i la diagnosi del arbre de l’àmbit, amb l’objectiu d’orientar les
decisions que afecten a aquest patrimoni.
2

•
•
3

Morfo-fisiologia: S’estudien els símptomes associats a la vitalitat, l’estat sanitari
Biomecànica: S’estudien l’estat estructural i del material de l’individu.

INVENTARI

Espècie
A l’estudi s’han identificat un total de 203 exemplars, les quals 140 són Plataners, Platanus hispanica, 62 són
Lledoners, Celtis australis i en el qual també es localitza, just abans de l’extrem oest de l’àmbit una Tipuana,
Tipuana tipus.
Perímetre
El perímetre del tronc (cm) s’ha mesurat a 1 metre del terra. Les estadístiques mostren un increment gradual
del nombre d’exemplars conforme augmenta el perímetre dels arbres, essent doncs la majoria d’arbres de
perímetres més grans que 80 cm, complint amb un total de 146 exemplars. Hi han 35 exemplars amb un
perímetre entre 40 i 80 cm i, finalment, 22 amb un tronc més petit de 40 cm.

13

5

1

0

METODOLOGIA

L’estudi de l’arbrat realitza una diagnosi on s’identifiquen diferents variables que expressen la salut dels
individus:

22

17

20

Figura 1. Perímetre tronc (cm) a 1 metre d’alçada dels exemplars arboris

Alçària
La majoria d’exemplars de plataner, així com l’exemplar de tipuana, es troben en una altura d’entre 9 i 16
metres. En canvi, els lledoners mostren una alçària més petita, essent la majoritària d’entre 5 a 9 metres.
140

125

120
100
80

Lledoner
56

60

Plataner
Tipuana

40
20

15
4

2

1

0
MENOR DE 5
METRES

DE 5 A 9 METRES

DE 9 A 16 METRES

Figura 2. Alçària (m) dels exemplars arboris.
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Diàmetre capçada
La majoria d’exemplars, 153, tenen un diàmetre aproximat de 6 metres, en canvi, un total de 31 d’arbres
tenen una capçada d’uns 4 metres, i finalment, només un total de 19 tenen una capçada de 2 metres.

2
Lledoner

120

Plataner

96

100

Tipuana

10

80
Lledoner

56

60

Plataner

Figura 5.

Exemplars arboris afectats per espècie

Tipuana

40

Escocell

28
16

20
3

3

1

0
2 metres

4 metres

6 metres

Figura 3. Diàmetre (m) capçada dels exemplars arboris.

Estat sanitari
Un 94% dels exemplar es troben en un estat sa, que en termes absoluts són un total de 190 arbres, la resta
es reparteixen en 12 que mostren una certa afectació i finalment un plataner mort.

1
12
SA
AFECTAT
MORT

190

Figura 4. Estat sanitari dels exemplars arboris.

Dels 12 exemplars afectats, trobem que 10 són plataners i nomes 2 lledoners.

Tots els arbres consten d’escocell, la mida dels quals depens de l’alçada del carrer en la que es trobin. La
majoria tenen escocell propi, menys 8 parelles d’arbres que en comparteixen. A més, nomes 3 exemplars
consten d’escocell tapat.
4

LOCALITZACIÓ

L’àmbit d’estudi del present document engloba del traçat del carrer Laureà Miró, antiga carretera reial, entre
la intersecció amb l’Avinguda de Cornellà (Est) i la rambla de Modolell (Oest). En els plànols 1 i 2 del present
apèndix es localitzen en planta els arbres en el llarg de l’àmbit d’estudi, identificats per tipologia d’arbre i
per estat de conservació, respectivament.
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APÈNDIX 1 INVENTARI ARBRAT
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Codi
ajuntament
A001657
A001656
A001655
A001654
A001653
X1
A001652
X2
A001651
A001650
A001625
A001612
A001608
A001607
A001605
A001602
A001601
A001600
A001598
A001478
A001480
A001483
A001484
A001486
A001488
A001490
A001492
A001494
A001496
A001498
A13229
A001501
A13230
A001502
A001504
A001508
A001509
A001507
A001506
A001505

Codi

Carrer

Espècie botànica

Alçada arbre

AE01
AE02
AE03
AE04
AE05
AE06
AE07
AE08
AE09
AE10
AE11
AE12
AE13
AE14
AE15
AE16
AE17
AE18
AE19
AE20
AE21
AE22
AE23
AE24
AE25
AE26
AE27
AE28
AE29
AE30
AE31
AE32
AE33
AE34
AE35
AE36
AE37
AE38
AE39
AE40

C. LAUREÀ MIRÓ, 200
C. LAUREÀ MIRÓ, 202
C. LAUREÀ MIRÓ, 227
C. LAUREÀ MIRÓ, 204
C. LAUREÀ MIRÓ, 229-231
C. LAUREÀ MIRÓ, 223
C. LAUREÀ MIRÓ, 206
C. LAUREÀ MIRÓ, 233-237
C. LAUREÀ MIRÓ, 239
C. LAUREÀ MIRÓ, 214
C. LAUREÀ MIRÓ, 222
C. LAUREÀ MIRÓ, 222
C. LAUREÀ MIRÓ, 230
C. LAUREÀ MIRÓ, 234
C. LAUREÀ MIRÓ, 236
C. LAUREÀ MIRÓ, 240
C. LAUREÀ MIRÓ, 242
C. LAUREÀ MIRÓ, 244
C. LAUREÀ MIRÓ, 248
C. LAUREÀ MIRÓ, 252
C. LAUREÀ MIRÓ, 256
C. LAUREÀ MIRÓ, 258
C. LAUREÀ MIRÓ, 260-264
C. LAUREÀ MIRÓ, 266
C. LAUREÀ MIRÓ, 274
C. LAUREÀ MIRÓ, 276
C. LAUREÀ MIRÓ, 276
C. LAUREÀ MIRÓ, 278
C. LAUREÀ MIRÓ, 278
C. LAUREÀ MIRÓ, 278
C. LAUREÀ MIRÓ, 290
C. LAUREÀ MIRÓ, 290-296
C. LAUREÀ MIRÓ, 301
C. LAUREÀ MIRÓ, 303
C. LAUREÀ MIRÓ, 307
C. LAUREÀ MIRÓ, 313
C. LAUREÀ MIRÓ, 313
C. LAUREÀ MIRÓ, 307
C. LAUREÀ MIRÓ, 303-305
C. LAUREÀ MIRÓ, 301

Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Celtis australis
Celtis australis
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES

Perímetre
tronc
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
DE 40 A 80 cm
DE 40 A 80 cm

Diàmetre
copa BIS
6
6
2
6
0
6
6
4
6
4
6
4
6
6
4
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
4
6
6
2
6
6
2
4
4

Estat general
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
M · MORT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
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Codi
ajuntament
A001500
A001499
A001497
A001495
A001493
A001491
A001489
A001487
A001485
A001482
A001481
A001476
A001475
A001599
A001603
A001604
A001606
A001609
A001610
A001611
A001613
--------------------

Codi

Carrer

Espècie botànica

Alçada arbre

AE41
AE42
AE43
AE44
AE45
AE46
AE47
AE48
AE49
AE50
AE51
AE52
AE53
AE54
AE55
AE56
AE57
AE58
AE59
AE60
AE61
AE62
AE63
AE64
AE65
AE66
AE67
AE68
AE69
AE70
AE71
AE72
AE73
AE74
AE75
AE76
AE77
AE78
AE79
AE80

C. LAUREÀ MIRÓ, 297
C. LAUREÀ MIRÓ, 293
C. LAUREÀ MIRÓ, 289
C. LAUREÀ MIRÓ, 285
C. LAUREÀ MIRÓ, 283
C. LAUREÀ MIRÓ, 279
C. LAUREÀ MIRÓ, 275
C. LAUREÀ MIRÓ, 271
C. LAUREÀ MIRÓ, 265-267
C. LAUREÀ MIRÓ, 263
C. LAUREÀ MIRÓ, 259
C. LAUREÀ MIRÓ, 255
C. LAUREÀ MIRÓ, 255
C. LAUREÀ MIRÓ, 253
C. LAUREÀ MIRÓ, 251
C. LAUREÀ MIRÓ, 243-249
C. LAUREÀ MIRÓ, 241
C. LAUREÀ MIRÓ, 241
C. LAUREÀ MIRÓ, 241
C. LAUREÀ MIRÓ, 241
C. LAUREÀ MIRÓ, 222
--------C. LAUREÀ MIRÓ, 332
-----------

Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES

Perímetre
tronc
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
< 40 cm
< 40 cm
< 40 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm

Diàmetre
copa BIS
6
6
6
6
6
6
4
4
2
2
2
6
6
6
4
4
2
4
6
6
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
6

Estat general
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
A · AFECTAT
A · AFECTAT
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
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Codi
ajuntament
-----------------------------------------

Codi

Carrer

Espècie botànica

Alçada arbre

AE81
AE82
AE83
AE84
AE85
AE86
AE87
AE88
AE89
AE90
AE91
AE92
AE93
AE94
AE95
AE96
AE97
AE98
AE99
AE100
AE101
AE102
AE103
AE104
AE105
AE106
AE107
AE108
AE109
AE110
AE111
AE112
AE113
AE114
AE115
AE116
AE117
AE118
AE119
AE120

------------CARRETERA REIAL, 24
CARRETERA REIAL, 30
CARRETERA REIAL, 34
--------------CARRETERA REIAL, 73-77
----CARRETERA REIAL, 71
------

Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Tipuana Tipus
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis

DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
< 5 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
< 5 METRES
< 5 METRES

Perímetre
tronc
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
< 40 cm

Diàmetre
copa BIS
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
2
2

Estat general
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
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Codi
ajuntament
-----------------------------------------

Codi

Carrer

Espècie botànica

Alçada arbre

AE121
AE122
AE123
AE124
AE125
AE126
AE127
AE128
AE129
AE130
AE131
AE132
AE133
AE134
AE135
AE136
AE137
AE138
AE139
AE140
AE141
AE142
AE143
AE144
AE145
AE146
AE147
AE148
AE149
AE150
AE151
AE152
AE153
AE154
AE155
AE156
AE157
AE158
AE159
AE160

-CARRETERA REIAL, 55-59
------CARRETERA REIAL, 35-39
--CARRETERA REIAL, 29-33
-------------------C. LAUREÀ MIRÓ, 325-327
---------

Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

< 5 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES

Perímetre
tronc
< 40 cm
DE 40 A 80 cm
DE 40 A 80 cm
DE 40 A 80 cm
DE 40 A 80 cm
DE 40 A 80 cm
DE 40 A 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
DE 40 A 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm

Diàmetre
copa BIS
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
4
6
4
6
6
6
6
6
2
2
2
6
6
2
6
6

Estat general
S · SA
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
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Codi
ajuntament
--A008360
A008359
A008358
A008361
A008362
A008363
A008364
A008365
A008366
A008367
A008368
A008369
A008370
A008371
A008372
A008373
A008374
A008375
A008348
A008349
A008350
A008351
A008352
A008353
A008354
A008355
A008356
A008357
A008335
A008336
A008337
A008338
A008339
A008340
A008341
A008342
A008343
A008344

Codi

Carrer

Espècie botànica

Alçada arbre

AE161
AE162
AE163
AE164
AE165
AE166
AE167
AE168
AE169
AE170
AE171
AE172
AE173
AE174
AE175
AE176
AE177
AE178
AE179
AE180
AE181
AE182
AE183
AE184
AE185
AE186
AE187
AE188
AE189
AE190
AE191
AE192
AE193
AE194
AE195
AE196
AE197
AE198
AE199
AE200

--C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 191
C. LAUREÀ MIRÓ, 191S
C. LAUREÀ MIRÓ, 195
C. LAUREÀ MIRÓ, 197
C. LAUREÀ MIRÓ, 199
C. LAUREÀ MIRÓ, 203
C. LAUREÀ MIRÓ, 205
C. LAUREÀ MIRÓ, 209
C. LAUREÀ MIRÓ, 200
C. LAUREÀ MIRÓ, 200
C. LAUREÀ MIRÓ, 213
C. LAUREÀ MIRÓ, 213
C. LAUREÀ MIRÓ, 209
C. LAUREÀ MIRÓ, 207
C. LAUREÀ MIRÓ, 203
C. LAUREÀ MIRÓ, 201
C. LAUREÀ MIRÓ, 197
C. LAUREÀ MIRÓ, 195
C. LAUREÀ MIRÓ, 191S
C. LAUREÀ MIRÓ, 191
C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 183
C. LAUREÀ MIRÓ, 191
C. LAUREÀ MIRÓ, 191
C. LAUREÀ MIRÓ, 195
C. LAUREÀ MIRÓ, 197
C. LAUREÀ MIRÓ, 199
C. LAUREÀ MIRÓ, 203
C. LAUREÀ MIRÓ, 205
C. LAUREÀ MIRÓ, 207

Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES
DE 9 A 16 METRES

Perímetre
tronc
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
DE 40 A 80 cm
< 40 cm
> 80 cm
> 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm
> 80 cm
DE 40 A 80 cm

Diàmetre
copa BIS
6
6
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
6
6
6
4
4
4
4
6
6
6
4
4
4
4
6
6
6
4
6
4

Estat general
S · SA
S · SA
A · AFECTAT
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
S · SA
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Codi
ajuntament
A008345
A008346
A008347

Codi

Carrer

Espècie botànica

Alçada arbre

AE201
AE202
AE203

C. LAUREÀ MIRÓ, 209
C. LAUREÀ MIRÓ, 213
C. LAUREÀ MIRÓ, 215

Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

DE 9 A 16 METRES
DE 5 A 9 METRES
DE 9 A 16 METRES

Perímetre
tronc
> 80 cm
< 40 cm
DE 40 A 80 cm

Diàmetre
copa BIS
6
2
4

Estat general
S · SA
A · AFECTAT
S · SA
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AE009
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PLÀNOL 1 LOCALITZACIÓ PER ESPÈCIES
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ANNEX 10 FAUNA
Família Sciuridae
1

Descripció del medi

L’àrea objecte d’estudi es troba molt antropitzada en alguns sectors (com ho són els nuclis urbans
d’Esplugues i Sant Just) però encara hi ha zones forestals que han escapat a la seva transformació, i per
tant, conserven encara una petita mostra dels ecosistemes naturals.

ESPÈCIE
Esquirol
(Sciurus vulgaris)

HÀBITAT
Zones forestals i jardins
amb pins.

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA
A les zones forestals de tota
la zona d’estudi

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS
Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008 de
la Generalitat de Catalunya (categoria D).

Taula 1. Fauna més comuna de la família Sciuridae

Tot i que els grans vertebrats han sigut molt més afectats que els petits, atesa la seva major necessitat
d’espai físic, ens trobem davant d’una autèntica recolonització dels seus territoris (cas per exemple
d’alguns ungulats com el senglar).

Família Erinaceidae

Atès que en alguns casos parlem de poblacions residuals, especialment en el cas dels vertebrats terrestres
o de les espècies amb una forta dependència per un tipus d’hàbitat determinat, la seva conservació és
d’especial rellevància.

Eriçó fosc
(Erinaceus europaeus)

Zones més humides dels
sectors mediterranis (com
oscos i fondalades).

Possiblement present a la
zona d’estudi.

Protegit pel Decret Legislatiu 2/2008 (D).
La principal amenaça és la mortalitat provocada
pel trànsit. Probablement en declivi.

Eriçó clar
(Aethechinus algirus)

Boscos mediterranis amb
un sotabosc abundant. De
requeriments més xeròfils
que l’eriço europeu.

Possiblement present a la
zona d’estudi.

Protegit pel Decret Legislatiu 2/2008 (D).
Poc abundant a la península Ibèrica. Probablement
en declivi.

En relació a la normativa estatal, es considera que resulta més rellevant l’autonòmica doncs mai pot ser
menys restrictiva que l’estatal. Per altra banda, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
recull en els seus annexos la normativa europea que ja s’anomena en la descripció de les espècies més
significatives.

ESPÈCIE

HÀBITAT

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS

Taula 2. Fauna més comuna de la família Erinaceidae

Figura 2. La zona arbrada de l’Avinguda del Dr. Ribalta ofereix refugi a espècies com l’esquirol. Foto: Alfred
Encuentra.

Figura 1. En aquest sector del Baix Llobregat, les zones urbanes són força àmplies i per tant la fauna és bàsicament
antropòfila. (Color rosa: zona urbana, color verd: zones verdes/parc i jardins)Font: DTiS, Generalitat de
Catalunya.

1.1

La probable absència de la guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina), el teixó (Meles meles) i la
geneta (Genetta genetta) es deu al greu aïllament de les zones forestals o parcs de la zona d’estudi.

Mamífers

A les següents taules es fa una relació d’aquelles famílies de mamífers amb una potencial presència dins
l’àmbit d’estudi. Per altra banda, es parlarà del seu estat de conservació en el cas de les espècies més
amenaçades (vulnerables o en perill).

2
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ESPÈCIE

Figura 3. Talús fluvial al Parc dels Torrents amb caixes niu per als rat-penats. Foto: Alfred Encuentra.

QUIRÒPTERS
Entre els ratpenats, cal destacar la possible presència del ratpenat gran de ferradura i el ratpenat de cova,
espècies incloses al “Catálogo Español de Especies Amenazadas” (Real Decreto 139/2011).
Per altra banda, el ratpenat gran de ferradura, ratpenat orellut gran, ratpenat orellut mitjà i el ratpenat de
cova, són espècies de l’Annex II de la Directiva Hàbitats (espècies animals i vegetals d’interès comunitari
per a la conservació de les quals cal designar zones especials de conservació).
El ratpenat de cova i el ratpenat de Nathusius són espècies vulnerables segons el projecte de Catàleg de
Fauna Amenaçada de Catalunya.
Pel que fa al seu estat de conservació a Catalunya, el ratpenat orellut gran, ratpenat orellut mitjà i el
ratpenat de cova són vulnerables. El ratpenat gran de ferradura i ratpenat de Nathusius són espècies quasi
amenaçades a Catalunya.
No hi ha dades respecte a l’abundància de les diferents espècies de quiròpters a l’àmbit d’estudi. Amb
caràcter general, a Catalunya el ratpenat gran de ferradura és força abundant. El ratpenat comú és una
espècie possiblement no tan abundant. El ratpenat de vores clares i el ratpenat gris són freqüents a
Catalunya. El ratpenat muntanyenc, el ratpenat dels graners i el cuallarg són espècies abundants.

HÀBITAT. DISTRIBUCIÓ. ABUNDANCIA

GRAU DE PROTECCIÓ

Ratpenat gran de
ferradura
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Ubiqüista. Prefereix les zones arbrades amb
espais oberts. Refugis als edificis.

Annex II Directiva 97/62. Decret Legislatiu 2/2008 de 15
d'abril de la Generalitat de Catalunya (categoria C). Vulnerable
segons el Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Ratpenat orellut
gran (Myotis
myotis)

Als boscos oberts madurs. Escàs a Catalunya

Annex II Directiva 97/62 Vulnerable segons el Real Decreto
139/2011.

Ratpenat orellut
mitjà (Myotis
blythii)

Espècie típica de zones obertes (prats per
exemple). Refugis a cavitats subterrànies
principalment però també als edificis. Poc
freqüent i localitzat.

Annex II Directiva 97/62. “Vulnerable a l’extinció” segons el
projecte de Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya.
Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008 (categoria C).

Ratpenat comú
(Pipistrellus
pipistrellus)

Espècie fissurícola: esquerdes, forats arbres,
caixes niu i habitatges humans. Durant la
hibernació de vegades a coves.

Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril de la Generalitat de
Catalunya (categoria D).

Ratapinyada nana
(P. pygmaeus)

Espècie fissurícola com el ratpenat comú.
Refugis als edificis i arbres.

Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril de la Generalitat de
Catalunya (categoria D).

Ratpenat de
Nathusius
(Pipistrellus
nathusii)

Principalment zones forestals i parcs. Refugis a
forats i esquerdes dels arbres, caixes niu,
esquerdes d’edificis i murs.

“Vulnerable a l’extinció” segons el projecte de Catàleg de
Fauna Amenaçada de Catalunya. Espècie protegida pel Decret
Legislatiu 2/2008 (categoria C).

Ratpenat de vores
clares (P. kuhlii)

A tota mena d’hàbitats. Fissurícola: refugis als
edificis i arbres. També coves. Adaptat a viure
a zones humanitzades. Resident a Catalunya.

Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril de la Generalitat de
Catalunya (categoria D).

Ratpenat
muntanyenc
(Hypsugo savii)

Zones rocalloses, àmplies valls, zones rurals,
etc. Refugis a esquerdes de roques, arbres i
edificis. Abundant a Catalunya.

Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril de
la Generalitat de Catalunya (categoria D).

Ratpenat dels
graners (Eptesicus
serotinus)

Fissures i forats dels arbres. Ubiqüista.
Abundant a Catalunya.

Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril de la Generalitat de
Catalunya (categoria D).

Ratpenat gris
(Plecotus
austriacus)

Boscos, conreus, matollars, etc. Probablement
escàs a la zona d’estudi.

Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril de la Generalitat de
Catalunya (categoria D).

Ratpenat de cova
(Miniopterus
schreibersii)

Cavernícola (en refugis naturals). També en
edificis. No li afecta la cobertura vegetal. En
pocs refugis molt vulnerables. Resident a
Catalunya i ben distribuït (especialment
sectors mediterranis).

Annex II Directiva Hàbitats 97/62/CE. Protegida pel Decret
Legislatiu 2/2008 (categoria C). Vulnerable segons el Real
Decreto 139/2011. Vulnerable segons el projecte de Catàleg
de Fauna Amenaçada de Catalunya.

Ratpenat cuallarg
(Tadarita teniotis)

Cingles, penya-segats, ponts, edificis. Zones
obertes i pobles. Refugis als edificis. Abundant
a Catalunya.

Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril de
la Generalitat de Catalunya (categoria C).

Taula 3. Fauna més comuna d’entre els Quiròpters

Calendari reproductor dels principals mamífers
ESPÈCIE

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
Eriçó fosc
Eriçó africà

En relació a la seva reproducció, i amb caràcter general, els naixements sovint tenen lloc a la primaveraprincipis d’estiu. El desenvolupament de les cries dura entre 1 i 2 mesos.

Esquirol

Taula 4. Calendari reproductor principals mamífers

1.2

Aus

A l’àmbit d’estudi trobem aus forestals, aus dels boscos de ribera i espais fluvials, aus de les zones obertes
i aus antropòfiles.
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Les espècies forestals probablement nidificants a la zona d’estudi són el xoriguer comú (Falco tinnunculus),
xot (Otus scops), gamarús (Strix aluco), picot verd (Picus sharpei), picot garser gros (Dendrocopos major) –
més comú al nord de la zona d’estudi-, cargolet (Troglodytes troglodytes), pit-roig (Erithacus rubecula),
tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus), mallerenga
carbonera (P. major), mallerenga blava (Cyanistes caeruleus), mallerenga petita (Periparus ater),
papamosques gris (Muscicapa striata), el mosquiter comú (Phylloscopus collybita) i possiblement
l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus) i el siboc (C. ruficollis). L’esparver vulgar (Accipiter nisus),
nidificant a la Serra de Collserola, probablement caça a la zona d’estudi durant la reproducció i
especialment durant l’hivern. Altres espècies forestals també nidificants són el tudó (C. palumbus) i
possiblement el gaig (Garrulus glandarius).

L’esplugabous (Bubulcus ibis) és una espècie en expansió a Catalunya i que sovint s’observa a les rotondes i
espais verds dels carrers de la zona d’estudi i d’altres llocs com a l’Avinguda Diagonal de Barcelona. El falcó
pelegrí (Falco peregrinus) s’observa de tant en tant a Esplugues –per exemple durant l’hivern- doncs hi ha
parelles reproductores a zones properes, que troben recursos una mica arreu. Se sent especialment atret
pels alts edificis –com l’Edifici Símbol- que l’ofereixen llocs tranquils i amb bones vistes per a la caça.

Durant l’hivern poden aparèixer espècies més montanes com el bruel (Regulus ignicapilla) i el reietó (R.
regulus).

Figura 5. L’esplugabous comença a ser una espècie freqüent a les zones enjardinades del tramvia. Foto: Alfred
Encuentra.

Figura 4. El tudó és una espècie comuna als parcs de la zona d’estudi com el dels Torrents. Foto: Alfred Encuentra.

El bernat pescaire (Ardea cinerea) és una espècie estival no reproductora a la zona d’estudi (resident comú
a tota Catalunya tot l’any). Hi ha constància de diverses observacions recents a la bassa del Parc de Can
Vidalet. Durant l’hivern, segurament també de forma ocasional, s’ha observat el martinet blanc (Egretta
garzetta) al sector del Parc dels Torrents.
El blauet (Alcedo atthis) pot ocupar les basses de reg i estanys dels parcs durant l’hivern tot i que
probablement de forma ocasional.
A les zones obertes –la majoria en un entorn urbà- trobem el mussol comú (Athene noctua) –segurament
una espècie escassa a la zona d’estudi i en clar declivi-, l’òliba (Tyto alba), gafarró (Serinus serinus), verdum
(Chloris chloris), cadernera (Carduelis carduelis), bitxac comú (Saxicola torquatus), garsa (Pica pica) –una
espècie abundant-, oreneta vulgar (Hirundo rustica), tallarol de garriga (Sylvia cantillans), tallarol capnegre
(S. melanocephala) i la cuereta blanca (Motacilla alba). La gralla (Corvus monedula) potser també hi és
present tot i que per criar tria edificis vells amb forats.

Figura 6. Cotorreta de pit gris. Foto: Alfred Encuentra.

L’oreneta vulgar, l’oreneta cuablanca, l’òliba, el xoriguer comú, el pardal comú (Passer domesticus), pardal
xarrec (P. montanus) –espècie afavorida per la col·locació de caixes niu a Esplugues-, el falciot negre (Apus
apus), oreneta cuablanca (Delichon urbicum), cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), el ballester
(Tachymarptis melba) i el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), són espècies antropòfiles. Durant l’hivern,
trobem el mosquiter comú i la mallerenga blava.
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Vidalet (a llevant de la zona d’estudi), cap ha estat ocupada durant la reproducció tot i la presència d’aus com les mallerengues carbonera o la blava-. Potser el creixement de la població de cotorra de pit gris del
parc hi estigui relacionada també. En altres sectors, els fracassos reproductors tenen a veure amb la
presència de predadors com els gats domèstics.
Les següents taules han tingut en compte els criteris de l’Atles d’aus nidificants a Catalunya 1999-2002.
Recordar no obstant que ja es disposa de noves dades per a l’elaboració del nou atles 2015-18. No obstant,
es tracta de dades preliminars doncs falten les procedents d’altres fonts. Tanmateix, es consideren
aquelles que complementen les prèvies d’aus nidificants per a la zona d’estudi.
A continuació s’exposen els requeriments d’hàbitat i grau de protecció per a les espècies d’avifauna més
destacable dins l’àmbit d’estudi.

Figura 7. Els roquerols nidifiquen als Edificis Símbol d’Esplugues, aprofitant la seva alçada. Foto: Alfred Encuentra.

Altres espècies urbanes són la garsa, la cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus) -una espècie
al·lòctona-, el colom roquer (Columba livia), el tudó, la tórtora turca (Streptopelia decaocto), l’estornell
comú (Sturnus vulgaris) i el gavià de potes grogues (Larus michahellis). La gavina riallera (Chroicocephalus
ridibundus) estaria present principalment durant l’hivern.
Entre aquestes espècies cal destacar les aus que pertanyen a l’Annex I de la Directiva 2009/147/CE o
Directiva Aus de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres. L’Annex I
d’aquesta directiva inclou aquelles espècies que han de ser objecte de projectes de conservació del seu
hàbitat. Aquestes espècies són l’enganyapastors, falcó pelegrí, blauet i martinet blanc.

Respecte al seu estat de conservació a Catalunya, cal destacar el xot i l’òliba doncs són espècies
vulnerables. El falcó pelegrí i el siboc, són espècies properes a l’amenaça. Tanmateix, cal interpretar amb
prudència aquesta catalogació doncs hi ha espècies com el mussol, en clar declivi a Catalunya, que segons
els criteris de la UICN són curiosament de preocupació menor. En aquest senti, la futura aprovació del
catàleg de fauna amenaçada pot ajudar a clarificar aquestes qüestions.
Veure Plànol 3.4 de Fauna i Connectivitat.
Família Accipritidae
ESPÈCIE
Esparver vulgar
(Accipiter nisus)

HÀBITAT
Zones forestals

No hi ha cap espècie inclosa al Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011).

ESPÈCIE

Grau amenaça o situació poblacional 1998-2009 (1)

Falcó pelegrí

Vulnerable

Mussol comú

Declivi moderat

Gralla

Declivi moderat

Picot verd

Declivi moderat

Polla d’aigua

Declivi moderat

Possible nidificant als grans
parcs de la zona d’estudi.
Probablement caça a la zona
d’estudi (especialment
durant l’hivern).

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS
Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008
(categoria C).

Taula 6. Fauna més comuna de la família Accipritidae

A la zona d’estudi no hi ha cap IBA (Àrea Important per a les Aus) segons SEO-BirdLife.
Per tenir una visió més completa de l’estat de conservació de les diferents espècies, es tindrà també en
compte la valoració duta a terme per SEO-BirLife el 2010 (Estado de conservación de las aves en España,
2010. SEO BirdLife).

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA

Família Falconidae
ESPÈCIE

HÀBITAT

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS

Xoriguer comú
(Falco tinnunculus)

Tant a zones forestals com
obertes. També pot niar als
cingles. Espècie adaptable.

Nidificant probable a la zona
d’estudi.

Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d'abril (categoria C).
S’alimenta d’insectes, micromamífers i petites aus.

Falcó pelegrí
(Falco peregrinus)

Distribució lligada a la
presència de cingles i
penya-segats.

Nia als cingles i caça als
espais oberts. Espècie
ocasional a la zona d’estudi
(tot l’any).
A Esplugues s’alimenta
bàsicament d’estornells i
coloms roquers.

Annex I de la Directiva Aus 2009/147/CE. Espècie
protegida pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d'abril (categoria B). “Vulnerable” segons SEOBirdLife (Estado de conservación de las aves en
España, 2010).

Taula 7. Fauna més comuna de la família Falconidae

Taula 5. “Estado de conservación de las aves en España, 2010”. SEO-BirdLife.

Com es pot veure, a la zona d’estudi hi ha una espècie amenaçada (falcó pelegrí) i d’altres es troben en
“declivi moderat” entre 1998 i el 2009: mussol comú, gralla, picot verd i polla d’aigua. Crida l’atenció que
espècies abundants fins fa pocs anys, ara es trobin en un procés regressiu accentuat (com és el cas del
picot verd o la polla d’aigua).
Cal assenyalar que la tranquil·litat és un factor molt important a l’hora de permetre la nidificació de les aus
en aquestes zones urbanes. Així, durant el 2017, del conjunt de caixes niu col·locades al Parc de Can
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Família Strigidae
ESPÈCIE

HÀBITAT

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS

Mussol comú
(Athene noctua)

No sembla exclusiu d’un
tipus d’hàbitat determinat.
Això sí, evita els boscos
densos. Prefereix els parcs,
boscos en devesa, horts,
conreus de secà, oliverars,
pobles, etc.

Probable nidificant a la zona
d’estudi (1999-2002).
Les dades més recents (2015
a 2018), tot i que preliminars
no el citen a l zona d’estudi.

Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008
(categoria C). Vulnerable a l’extinció segons el
projecte de Catàleg de Fauna Amenaçada de
Catalunya.
L’ús de plaguicides i l’alteració de l’hàbitat (per
exemple per la pèrdua de grans arbres amb
cavitats als camps i marges –com garrofers i
oliveres- i l’abandonament del camp i masies), i els
atropellaments han fet disminuir força el seu
nombre.

Gamarús
(Strix aluco)

Zones forestals, amb petits
claps arbrats o amb brolles.
Els boscos amb força
ecotons li són molt
favorables.

Cal de grans arbres per a fer
el niu (forats o altres nius).
Nidificant possible als grans
parcs de la zona d’estudi.
Probablement escàs.

Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008 (C).
De preocupació menor a Catalunya segons els
criteris UICN.

Xot
(Otus scops)

Viu als espais oberts,
associat sovint als ambients
humans, com parcs i
jardins, horts, runes, edificis
abandonats, etc. També
boscos de ribera.

Fan el niu en un forat en els
arbres o en murs. Posta
d’abril a maig, covats només
per la femella durant 25 dies.
Els pollets deixen el niu entre
21 a 29 dies després de
néixer, però són alimentats
per la parella durant 5
setmanes més.
Probable nidificant a la zona
d’estudi.

Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008 (C).
Sensible a la desaparició dels boscos de ribera i les
arbredes velles riques en forats.
Problemes de conservació: l’alteració́ de l’hàbitat i
l’ús de de plaguicides. En el primer cas, la
desaparició dels boscos de ribera així com la
transformació́ del paisatge tradicional por regadius ,
cultius forestals i urbanitzacions deriven, per una
part, en una disminució sistemàtica de la
disponibilitat i abundància d’aliment i, per altra, en
una reducció de llocs adequats per a nidificar.
Altres amenaces són els atropellaments.

Taula 8. Fauna més comuna de la família Strigidae

Família Tytonidae
ESPÈCIE
Òliba
(Tyto alba)

HÀBITAT

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA

Espècie antropòfila. També
cingleres i espais oberts per
a la caça.
Sedentària.

Fins a dates recents nidificava
al casc antic d’Esplugues
(església, convent i carrer
Montserrat).

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS
Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008 de
15 d'abril (categoria C). Vulnerable a l’extinció
segons el projecte de Catàleg de Fauna Amenaçada
de Catalunya.
A Catalunya en regressió.

Taula 9. Fauna més comuna de la família Tytonidae

Família Ardeidae
ESPÈCIE

HÀBITAT

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS

Bernat pescaire
(Ardea cinerea)

Cria a zones amb aigües
Localment a la zona d’estudi,
lentes, somes o estanyades, ocell estival no reproductor.
amb vegetació de ribera o
Més comú a l’hivern.
bé amb illes de vegetació
de ribera i grans canyissars.

Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008
(categoria C).
A nivell de Catalunya, l’espècie ha experimentat un
important augment. La conservació del bosc de
ribera i de la qualitat de les aigües és molt
important.

Esplugabous
(Bubulcus ibis)

Ambientes aquàtics no
marins i conreus. També
zones urbanes.

Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008
(categoria C).

Estival no reproductor a tota
la zona d’estudi. Espècie
comuna, i en expansió.

Figura 8. Niu comunal de cotorreta de pit gris a Esplugues de Llobregat. Foto: Alfred Encuentra.

Família Caprimulgidae
ESPÈCIE

HÀBITAT

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS

Enganyapastors
(Caprimulgus
europaeus)

Boscos amb clarianes,
zones de matolls, marges
forestals i zones de prats.
També a les arbredes de les
vores dels rius.

 Nidificant a la zona
d’estudi (1999-2002).
Actualment només nidificant
possible.

Annex I de la Directiva Aus 2009/147/CE.
Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008 de
15 d'abril (categoria C).

Siboc
(C. ruficollis)

Zones on es combina
l’arbrat (pins i alzines) i
matollar mediterrani, amb
zones obertes on
s’alimenta.

Possible nidificant a la zona
d’estudi. Observat l’agost de
2016 als jardins de l’Avinguda
Dr. Ribalta.

Espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008 de
15 d'abril (categoria C).
Normalment viu a la terra baixa mediterrània (per
sota dels 800-1000 m).

Taula 11. Fauna més comuna de la família Caprimulgidae

Família Picidae
ESPÈCIE
Picot verd
(Picus sharpei)

HÀBITAT
Zones forestals i boscos de
ribera

Picot garser gros
Zones forestals (pinedes)
(Dendrocopos major)

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS

Possible nidificant a tota la
zona d’estudi

Espècie protegida pel Decret 2/2008 (categoria C).
Annex II del Conveni de Berna.

Probable nidificant a la zona
d’estudi.

Espècie protegida pel Decret 2/2008 (categoria C).
Annex II del Conveni de Berna.

Taula 12. Fauna més comuna de la família Picidae

Taula 10. Fauna més comuna de la família Ardeidae
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Família Sylviidae
ESPÈCIE

HÀBITAT

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS

Tallarol de garriga

A les capçades dels arbres i
matollars.

Probable nidificant a la zona
d’estudi

Espècie protegida pel Decret 2/2008 (categoria D).

Tallarol capnegre

Principalment matollars i
bosquines però força
adaptable a les zones
mediterrànies.

Nidificant probable.

Espècie protegida pel Decret 2/2008 (categoria D).

Tallarol de casquet

Boscos humits i de ribera.

Probable nidificant a la zona
d’estudi

Espècie protegida pel Decret 2/2008 (categoria D).

Taula 13. Fauna més comuna de la família Sylviidae

Família Rallidae
ESPÈCIE
Polla d’aigua
(Gallinula chloropus)

HÀBITAT

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA

Zones palustres. Present tot Probablement nidificant en
l’any.
alguns espais fluvials de la
zona d’estudi.

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS
Espècie no cinegètica (Resolució ARP/583/2017,
de 13 de març).

Taula 14. Fauna més comuna de la família Rallidae

Família Alcedinidae
ESPÈCIE
Blauet
(Alcedo atthis)

HÀBITAT
Masses d’aigua: rius,
rierols, basses, canals, etc.
És un migrador i hivernant
especialment comú als
cursos fluvials i zones
humides de Catalunya.

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA
Entre finals de març i maig, fa
la posta. La incubació dura
entre 19 i 21 dies. Surten
fora del niu 23 dies després.
Normalment dues postes.
Possible presència durant
l’hivern.

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS
Annex I de la Directiva Aus 2009/147/CE. Espècie
protegida pel Decret 2/2008 (categoria C).
Espècie amb una distribució més general durant
l’hivern (fins i tot en basses).

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Esparver
Xoriguer comú
Òliba

Família Corvidae

Gralla
(Corvus monedula)

Calendari reproductor de l’avifauna amenaçada
ESPÈCIE

Taula 15. Fauna més comuna de la família Alcedinidae

ESPÈCIE

Figura 9. En basses com aquestes, durant els mesos hivernals, no és estrany trobar aus com el blauet. Foto: Alfred
Encuentra.

HÀBITAT
Freqüent a tallats fluvials,
roquissars, velles arbredes
(especialment freixenedes),
ponts, edificis en runes i
ciutats monumentals.
Defuig la muntanya
pirinenca i prepirinenca, i
boscos densos. Sedentària.

REPRODUCCIÓ i
ABUNDÀNCIA

GRAU DE PROTECCIÓ I OBSERVACIONS

Còrvid resident de
distribució irregular per tot
el territori, especialment
zones de caire mediterrani.
Cria localment.
Possiblement nidifica a la
zona d’estudi. Escassa.

Espècie protegida pel Decret 2/2008 (categoria D).
Espècie “Vulnerable” segons el projecte de Catàleg
de la Fauna Amenaçada de Catalunya.
Cerca aliment a zones obertes amb camps de
conreu, pastures i explotacions ramaderes.
Antigament afavorida per l’activitat agrícola.

Taula 16. Fauna més comuna de la família Corvidae

Xot
Mussol comú
Gamarús
Enganyapastors *
Siboc
Picot garser gros
Picot verd
En color taronja, les espècies estivals. En color verd, les espècies residents. (*) Annex I Directiva Aus 2009/147/CE.

Taula 17. Calendari reproductor de l’avifauna amenaçada

Amb caràcter general, l’època de cria de les aus més sensibles presents a l’àmbit d’estudi va de febrer a
juliol.
A les taules anteriors s’indica l’estatus de les diferents espècies a la zona d’estudi (presència possible,
probable o segura) i la fenologia.
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1.3

Amfibis i rèptils

ANURS

A la zona del projecte, els cursos fluvials, torrents, rieres i fondalades són l’hàbitat d’amfibis i rèptils.
Algunes espècies fins i tot viuen als boscos més humits.
Les espècies d’amfibis que potser són presents a l’àmbit d’estudi són el tòtil (Alytes obstetricans), el
gripauet (Pelodytes punctatus), el gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo calamita), la reineta
(Hyla meridionalis) i la granota verda (Pelophylax perezi).

ESPÈCIE

També trobem rèptils com els especificats en les següents taules:

Acoblament a finals d’hivern o principis de la primavera,
podent repetir-se durant l’estiu. Escull per a la
reproducció, aigües netes com les de rierols, basses,
dipòsits artificials (embassaments o pous), aigües somes
procedents de la pluja, etc. Els ous es dipositen sobre
plantes dins l’aigua. A principis de l’estiu, ja es troben
petits joves.
Fora del període reproductor aquàtic, és de costums
estrictament terrestres, crepuscular i nocturn.

Gripau comú
(Bufo bufo)

Ocupa hàbitats diversos tant a la plana com a la
muntanya mitjana plujosa. Viu a indrets preferentment
humits però suporta els moderadament secs, a boscos,
prats, conreus, a prop o lluny de l’aigua. A Catalunya
presenta una àmplia distribució. Hibernació almenys
entre novembre i febrer. Acabada, els mascles es
dirigeixen cap a l’aigua, on aniran les femelles al cap de
pocs dies.
Espècie solitària que només s’agrupa per a la
reproducció. Crepuscular i nocturn. Especialment actiu
en nits humides.

Per a la reproducció tria des de rieres ben obagues fins a
basses ben obertes, doncs viu a medis molt diversos. Molt
fidel al lloc habitual de posta, on es dirigeix malgrat tots
els obstacles que hi pugui trobar o altres localitats adients
que es trobi en el camí.
La femella diposita la posta en aigües no gaire profundes.
Desclosos els ous, el desenvolupament dura 3-4 mesos.
Poc àgil, en el període reproductor, en moren molts a les
carreteres quan es dirigeixen a la localitat de posta o quan
van a caçar.

Gripau
corredor
(Bufo calamita)

A indrets diversos com vorades de camps i boscos,
clarianes em mig de vegetació densa i llocs similars,
sovint ben lluny de l’aigua. Prefereix indrets assolellats
però pot assolir els 2.000 m. Suporta millor l’aridesa
que el gripau comú. No és gaire nedador. De costums
terrestres.
Hàbits crepusculars i nocturns, com la majoria
d’amfibis. De dia es refugia sota pedres, als llindars de
bosquines i camins, prop de conreus, a sòls sorrencs, a
dunes, vores d’estany i també vora la mar.

Per a la reproducció tria aigües de molts tipus com basses
obertes, rierols, abeuradors, etc. sempre més aviat somes
i fins i tot prou salabroses.
Finalitzada la hibernació, que dura aproximadament del
novembre al febrer, els gripaus van a l’aigua.
L’acoblament té lloc al principi de la primavera però pot
repetir-se fins al principi de la tardor. No és tan fidel com
el gripau comú a les localitats de reproducció. Desclosos
els ous (als 4-6 dies), les larves romanen a l’aigua entre 6 i
7 setmanes.

Tòtil
(Alytes
obstetricans)

Viu en zones de bosc, prats o conreus, horts, vinyes i
marges de bosc, preferentment una mica humits.
També a nuclis rurals habitats. Prefereix la muntanya
mitjana plujosa. Es troben a tota mena de masses
d’aigua: pous, cisternes, fonts, abeuradors, basses,
rierols, etc. De dia viu sota pedres o munts de roques,
en murs, excavant forats sota terra o aprofitant caus de
rosegadors.

L’amplexus és terrestre i el mascle carrega amb els ous
entre 24 i 44 dies. Va periòdicament a l’aigua per
humitejar-los. En una d’aquestes immersions, les larves
passen a l’aigua, on romanen 2-3 mesos. Les larves, fàcils
d’observar, indiquen la presència de nombrosos adults a
la zona.
De costums nocturns i hàbits terrestres. Normalment
canten durant tot el període que estan actius.

Amfibi altament especialitzat: només sòls tous, sobre
tot sorrencs (dunes costaneres, platges i també a
localitats sorrenques interiors). També camps
d'espàrrecs).
L'abandonament de les masies, la progressiva
urbanització del territori i la desaparició de les basses
lligades a la vida de pagès l’han afectat negativament.

Acoblament de finals d’hivern a principis primavera, un
sòl cop l’any. Per a la reproducció suporta aigües
salabroses. Tanmateix, sol triar aigües somes i fins i tot
temporals (poden assecar-se a l’estiu) amb un fons
sorrenc.
Espècie emblemàtica dels amenaçats espais agrícoles de
les planes baixes amb substrats sorrencs i ambients
aquàtics amb fons llimosos o fangosos.

Gripauet
(Pelodytes
punctatus)

URODELS
ESPÈCIE

HÀBITAT

REPRODUCCIÓ. OBSERVACIONS.

Salamandra
(Salamandra
salamandra)

Viu a llocs humits i frescals. És més freqüent a les àrees
de bosc caducifoli, però també boscos perennifolis on
domina als obacs prop de punts amb aigua idonis per a
la reproducció. Hàbits crepusculars i nocturns que la
fan difícil d’observar. Costums força terrestres. Només
la femella va a l’aigua a l’hora d’alliberar a les larves (i
és mala nedadora). Hibernació entre novembre i
febrer.

Còpula a la primavera. Els llocs de reproducció més típics
són petits rierols amb bassiols estagnants i soms, molt
obacs, en mig de boscos humits.
Del febrer al juliol, ja larves a l’aigua. Les larves
requereixen aigües quietes, molt netes, oxigenades i no
gaire profundes.
Possiblement present als indrets favorables de l’àmbit
d’estudi.

Taula 18. Fauna més comuna de l’ordre dels Urodels

REPRODUCCIÓ. OBSERVACIONS

Indrets lleugerament humits, entre matolls i amb
vegetació baixa i oberta, al peu de parets, en petits
rierols, vorades de boscos, conreus, garrigues, runes,
etc. Sovint en cavitats subterrànies.
Hibernació entre novembre i febrer, enterrant-se o en
cavitats.
Espècie no gaire freqüent.

Pel que fa al seu estat de conservació, la salamandra, el tòtil, el gripau d’esperons i la reineta són espècies
quasi amenaçades. Les altres espècies destacades, són de preocupació menor a Espanya.

Figura 10. El gripau comú és un dels amfibis amb probabilitat de presència a l’àmbit d’estudi. Foto: Alfred
Encuentra.

HÀBITAT

Gripau
d’esperons
(Pelobates
cultripes)

Reineta
(Hyla
meridionalis)

Basses i estanys amb canyes i arbusts del voltant,
jardins i pous, aiguamolls, rierols i torrents, i a altres
biòtops favorables com les bardisses al voltant de
basses i rieres mediterrànies.
Present arreu de Catalunya, en localitats de caràcter
mediterrani. Espècie fortament termòfila.

És una espècie nocturna però fàcilment observable de dia
quan s’assolella (especialment a la primavera). La major
part del temps entre la vegetació.
La hibernació no és gaire llarga docs viu en localitats
càlides, però desapareix pràcticament des del novembre
fins a principis de febrer.
Sembla ser que el període reproductor preferent va de
finals de març a maig, amb larves fins el juliol.

Taula 19. Fauna més comuna de l’ordre dels Anurs
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Pel que fa als rèptils, hi ha una espècie d’especial interès: el llangardaix ocel·lat.

A banda dels ocells, pels altres grups de vertebrats s’ha de tenir en compte la Directiva d’Hàbitats:


Família Lacertidae
ESPÈCIE
Llangardaix
ocel·lat
(Timon lepidus)

HÀBITAT

REPRODUCCIÓ. OBSERVACIONS.

Espècie estretament associada als ecosistemes
mediterranis. Viu a zones obertes amb abundants
refugis
Potser de manera local i escassa a la zona d’estudi, en
sector no urbanitzats..

Zel d’abril a juny. Postes els mesos de juny i juliol.
Naixements a principis de la tardor.
Mai és especialment abundant a la seva àrea de
distribució. Afectat per l’abandonament de les activitats
agrícoles tradicionals.

Taula 20. Característiques del llangardaix ocel·lat

Tenint en compte que la zona d’estudi es troba força antropitzada, la presència d’aquestes espècies es
bastant improbable. Per aquest motiu, per al calendari reproductor només s’han tingut en compte les
espècies més amenaçades.
Calendari reproductor de les espècies més amenaçades
ESPÈCIE

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII



Espècies incloses a l’Annex II, que correspon a les espècies protegides que han de ser objecte de
mesures de conservació de l’hàbitat. S’hi troben diverses espècies de quiròpters.
Incloses a l’annex V, com a espècies estrictament protegides. Aquest és el cas de l’eriçó clar, el tòtil,
el gripau d’esperons i el gripau corredor.

En relació al mamífers, l’esquirol, l’eriçó fosc i l’eriçó africà són espècies protegides pel Decret Legislatiu
2/2008.
Entre els ratpenats, cal destacar la possible presència del ratpenat gran de ferradura i el ratpenat de cova,
espècies incloses al “Catálogo Español de Especies Amenazadas” (Real Decreto 139/2011). Per altra banda,
el ratpenat gran de ferradura, ratpenat orellut gran, ratpenat orellut mitjà i el ratpenat de cova, pertanyen
a l’Annex II de la Directiva Hàbitats (espècies animals i vegetals d’interès comunitari per a la conservació
de les quals cal designar zones especials de conservació).
Els amfibis esmentats, llevat de la granota verda, estan protegits pel Decret Legislatiu 2/2008 de la
Generalitat de Catalunya.
El llangardaix ocel·lat està protegit pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril. El projecte de Catàleg de
Fauna Amenaçada de Catalunya el una espècie vulnerable.

Llangardaix ocel·lat
Gripau d’esperons
(*) Annex II Directiva Hàbitats 97/62/CE.

Taula 21. Calendari reproductor dels amfibis i rèptils més amenaçats

PLA DE CONSERVACIÓ DE LA LLÚDRIGA

Veure Plànol 3.4 de Fauna i Connectivitat

La zona objecte d’estudi es troba dins de l’àmbit hidrogràfic del Llobregat, fora del Pla de recuperació de la
llúdriga, aprovat per l’Ordre MAB/138/2002, de 22 de març.

2

3

Espècies protegides i categories d’amenaça

En base a la Llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció dels animals (el text refós de la qual es va aprovar amb
el Decret Legislatiu 2/2008), i a nivell estatal es regula per la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat, i el catàleg d’espècies amenaçades (pel recentment aprovat Reial Decret 139/2011 de 4 de
febrer, per al desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg
Espanyol d'Espècies Amenaçades), es poden remarcar les espècies que es troben en una situació més
delicada i que es troben catalogades com amenaçades.
Els criteris de catalogació de les diferents espècies es solen basar en la seva situació a nivell internacional,
europeu o espanyol. Aquesta situació pot anar des de poblacions estables o en situació favorable, fins a
espècies en regressió o en perill d’extinció. Aquestes categories d’amenaça són les que han servit per a
incloure cada espècie en els diferents annexos de les Directives comunitàries europees, com la Directiva
2009/147/CE (Directiva Aus) de 30 de novembre de 2009 relativa a la conservació de les aus silvestres (que
actualitza la Directiva 79/409) o la Directiva 97/62/CE (Directiva Hàbitats) de 27 de octubre de 1997, per la
qual s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de fauna i flora silvestres.
A la Directiva Aus, l’annex més important és l’Annex I que inclou les espècies que precisen de mesures de
conservació de l’hàbitat. A la zona d’estudi, les espècies incloses a l’Annex I són el falcó pelegrí,
enganyapastors i el blauet. D’aquestes, possiblement només es reprodueix l’enganyapastors.
L’esparver, xoriguer comú, bernat pescaire, mussol comú, picot verd i picot garser gros, són espècies
protegides –categoria C- segons el Decret Legislatiu 2/2008.

ESPAIS CONNECTORS PRESENTS EN L’ÀMBIT DE L’ESTUDI

Els connectors biològics són llocs que permeten als animals migrar, desplaçar-se o dispersar-se per buscar
noves fonts d’aliment, llocs de reproducció, etc.
Segons el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, la major part de la zona per on es preveu la construcció
de l’Eix Laureà Miró/Carretera Reial del tramvia dins la comarca del Baix Llobregat està classificat com a
zona urbana (sense espais de protecció jurídica supramunicipal o especial, ni connectors o corredors
fluvials).
Tot i l’absència de connectors segons el Pla, cal tenir en compte que la xarxa de torrents i rieres de tota la
zona d’estudi actuen com a corredors secundaris, de caràcter local. Aquests cursos d’aigua duen una
vegetació associada, no tan desenvolupada i extensa com la pròpia de cursos de major entitat com el
Llobregat, però suficient per facilitar el pas de la fauna i oferir-li un cert refugi.
La zona més destacable és l’espai fluvial que drena el Parc dels Torrents tot i la seva transformació en parc
urbà.
4

Avaluació d’impactes

L’àmbit en que es contempla l’execució del projecte és eminentment urbà. La presència de fauna d’interès
es localitza, en el millor dels cassos, als parcs i espais arbrats que es localitzen propers a l’àmbit
d’intervenció, mentre que la fauna present a Laureà Miró és bàsicament avifauna de caràcter
marcadament antropòfil, normalment d’escàs interès.
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Els impactes que es poden produir estan més relacionats amb la selecció de les àrees per instal·lacions
auxiliars i parcs de maquinària (ocupació de parcs i zones amb presencia de vegetació forestal), que no pas
amb els impactes associats a les ocupacions del tramvia al carrer Laureà Miro.
En aquest sentit, l’avaluació d’impactes que es va és la que s’inclou a continuació:
Fauna
Descripció:

Ocupacions temporals associades a les instal·lacions auxiliars de l’obra .

Descripció:

Afectació de la fauna associada als parcs d’Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern,
així com a la fauna associada a l’arbrat viari del carrer Laureà Miró.

Caracterització:

A, B1, C, D, E1, F1, G, H, I, J, K, L

Avaluació:

Moderat

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Taula 22. Matriu d’impacte ambiental sobre la fauna

5

Diferència entre alternatives

Atenent que les alternatives no difereixen substancialment quan a necessitats per a la seva execució (són
similars quan a traçat, ocupacions, magnitud de l’obra, etc), les necessitats d’ocupacions temporals també
s’estimen com a similars i per tant, no es poden establir diferències significatives entre elles. Alhora, cap
de les alternatives té requeriments específics quan a parcs de maquinaria o àrees d’instal·lacions auxiliars,
de manera que aquests es poden seleccionar independentment de l’alternativa finalment executada.
6

Mesures preventives i/o correctores

Com a mesura preventiva es proposa la minimització de les ocupacions de les zones verdes localitzades a
l’entorn del traçat, utilitzant com espais preferents a ocupar l’espai de la pròpia traça del tramvia o carrers
propers a l’àmbit d’intervenció.
En cas d’ocupació de zones verdes, es procedirà a la restauració edàfica i vegetal de les mateixes afavorint
la recuperació d’aquests espais.
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ANNEX 11:

PAISATGE I VISIBILITAT
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ANNEX 11 PAISATGE I VISIBILITAT
1

Descripció del medi

El paisatge és un recurs natural, no renovable, de difícil reversibilitat amb fortes connotacions sòcioeconòmiques, fruit del procés d'integració contínua, entre l'acció antròpica i el medi físic. El paisatge
s'identifica amb el conjunt del medi, considerant-se com el complex d'interrelacions derivades de la
interacció dels elements biòtics i abiòtics que el formen.

1.1

Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

El Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, elaborat per l'Observatori del Paisatge, fou
aprovat definitivament l'11 de desembre de 2014 (Edicte de 15 de gener de 2015, sobre una resolució del
conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de la Regió
Metropolitana de Barcelona). A partir de la Unitat 21 del Catàleg, aquella referent al Pla de Barcelona
s’estructura el següent document:

El desenvolupament de les activitats humanes, en aquest cas la construcció de l’Eix Laureà Miró/Carretera
Reial del Tramvia entre els nuclis urbans d’Esplugues de Llobregat i Sant Just, s'ha de compatibilitzar amb
la preservació del paisatge. En aquest cas, les zones per on transcorre el traçat de l’ampliació del tramvia
és similar, essent principalment zones d’urbanitzacions i nuclis urbans, és per això que es tracta com a
única unitat paisatgística.
L'estimació del paisatge, d'acord amb el seu component cultural, sempre comporta un bon grau de
subjectivitat; tanmateix s'aborda la seva avaluació inicial amb l'anàlisi descriptiu de l'escenari
preoperacional -o medi escènic- i dels paràmetres clàssics que millor defineixen els aspectes estètics del
paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística i la fragilitat.
Atès el caràcter majoritàriament urbà de la zona d’estudi (i per tant amb un entorn natural intensament
transformat) i el tipus d’actuació a realitzar (característica de les grans poblacions), no es preveu una
dràstica transformació de l’escenari preoperacional ni afectacions als recursos naturals que tinguin una
incidència rellevant en el paisatge actual de l’àmbit.
A tall d’exemple, podem veure el caràcter urbà de la zona d’estudi al plànol d’usos del sòl.

Figura 2. Unitats de paisatge segons el Catàleg del Paisatge de la regió Metropolitana de Barcelona. Font: Catàleg de Paisatge de la
Regió Metropolitana de Barcelona.

El paisatge del Pla de Barcelona és producte de la xarxa hidrogràfica que el solca. En l’àmbit del projecte,
els torrents que s’originen a la vessant sud de la serra de Collserola i que són tributaris del riu Llobregat, es
troben majoritàriament canalitzats. La canalització d’aquests cursos d’aigua els fa no reconeixibles en
superfície.
Per veure si l’actuació afecta a les característiques de la zona d’estudi, es farà un breu llistat dels trets
distintius. Els principals trets distintius de la unitat de paisatge Pla de Barcelona són:


Teixit urbà molt dens als centres dels nuclis històrics, es fa densa de nou als creixements dels
antics extrarradis i, ja lluny del centre, es dispersa un xic als polígons (bàsicament al sud-est del
Pla).

Els principals valors en el paisatge d’aquesta unitat de paisatge són:




La uniformitat de la massa edificada que s’adapta al terreny, de forma que el relleu,
progressivament més ondulat des de la costa, es pot apreciar sota el mantell urbà, que deixa
únicament al descobert els cims dels turons (com els situats al nord de la zona d’estudi).
El traçat dels carrers i, de vegades, els edificis que mantenen el caràcter històric als diversos
centres històrics (en particular el de Barcelona, Badalona, etc.).
Les perspectives obertes que genera la ciutat dels polígons residencials, que amb els seus
abundants espais lliures contrasta profundament amb la ciutat «densa» central.

L’ús del sòl al llarg del carrer Laureà Miró/Carretera Reial i els seus carrers vehiculars és l’urbà, essent
predominantment teixit residencial i comercial.
Figura 1. Mapa d’usos del sòl el 2002 per a la zona d’estudi. En color negre, el traçat per a l’Eix Laureà Miró/Carretera Reial. Com
es pot observar, la zona d’estudi està dominada pels sectors urbans i les grans infraestructures de comunicació. Font:
Generalitat de Catalunya.

En la seva extensió hi coincideixen un nombre elevat de grans infraestructures. El mateix eix Laureà
Miró/Carretera Reial és la històrica carretera de Sants, que unia el centre de Barcelona (Av. Paral·lel) amb
els nuclis urbans de la perifèria.

Per completar l’anàlisi del paisatge i la seva sensibilitat, s’han consultat els catàlegs de paisatge de la
Generalitat de Catalunya.
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La configuració d’aquesta carretera en el moment de redacció del document era de dos carrils per sentit
de 50 km/h de velocitat màxima, tot i que en paral·lel als treballs de redacció s'ha construït un carril bici al
llarg de l'Eix que ha eliminat un carril en sentit Sant Just
1

En els seus dos extrems s’hi emplacen també les actuals línies del tramvia i finalment, cap a la meitat del
seu recorregut el creua, mitjançant un pont, la B-23, infraestructura de gran envergadura que uneix l’A-2 i
l’AP-7 amb l’Avinguda Diagonal.
El carrer Laureà Miró/Carretera Reial i els carrers adjacents conformen un eix comercial d’importància per
a l’economia local que el fan característic. Aquesta vocació comercial fa que tingui un paisatge diferent
d’altres barris de les ciutats de Sant Just Desvern i d’Esplugues. El caràcter comercial, de botigues i locals
de restauració, genera un espai potencial de passeig i oci. La màxima expressió d’oci la trobem a l’extrem
meridional de la zona d’estudi, a la Plaça de Santa Magdalena. La configuració d’aquesta plaça amb
vegetació arbòria i amb un seguit de bars amb terrasses, la fan un espai de més tranquil·litat que la resta
de carrer.
Un altre tret característic són els diferents estils d’arquitectura, on hi trobem una contraposició entre
façanes modernes, típiques de les edificacions del present segle, amb edificis de caire Modernista com el
forn de pa del número 25. En aquest cas, s’observa l’existència de línies de façana retranquejades. Aquesta
tipologia de façanes només s’observen en el municipi de Sant Just Desvern.
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Figura 4. Edificis emblemàtics propera a la traça de l’ampliació del tramvia. 1: Edifici Walden 7. 2: Forn de pa n 25. Font:
Generalitat de Catalunya

L’eix Laureà Miró/Carretera Reial no s’inclou dins de cap mirador ni itinerari paisatgístic.
1.2

Dinàmica del paisatge

El paisatge de l’actual Pla de Barcelona, arriba als anys 50 encara amb un fort component rural, tot i això la
superfície urbana i industrial començava a ser molt destacable, i sens dubte determinant per a sofrir
l’expansió més accentuada i continuada dels últims 50 anys a Catalunya. Diferents factors, com les
dinàmiques demogràfiques i migratòries, juntament amb l’increment d’infraestructures, la terciarització
econòmica, la relocalització industrial i la mobilitat laboral, han generat extensos paisatges urbans i
periurbans en contínua transformació i redefinició.
A la dècada dels 50 el pla de Barcelona es veu transformat de forma més intensa amb l’arribada d’un
important contingent migratori procedent majoritàriament de l’Estat Espanyol. La ciutat es densifica fins a
arribar a la congestió, és llavors quan la ciutat creix s’estén ocupant l’espai agrícola, ja sigui mitjançant
l’auto-construcció, i mitjançant els polígons d’habitatge massiu promoguts durant el franquisme. Aquests
polígons concentren molta població en edificis de considerable alçada, lleugerament apartats del teixit
urbà continu i planificats sense serveis ni infraestructures de comunicació adequats. Tenen un fort impacte
paisatgístic per la desproporció i el contrast entre les edificacions i l’entorn suburbà.
Aquest creixement desproporcionat es frena durant els anys 80 i 90 degut a la crisis econòmica de finals
dels 70. Es frenen les onades migratòries i es redistribueix la població cap a àrees menys poblades, i
s’acaba entrant en un període d’estancament demogràfic a la capital.
Figura 3. Contraposició d’estils entre el número 25 i el 27-29-30 del Carrer Laureà Miró. Font: Google Maps

A destacar del seu fons escènic, en el seu extrem més septentrional, l’edifici Walden 7. Edifici emblemàtic
del Taller d'Arquitectura, localitzat al municipi de Sant Just Desvern, i inclòs a l'Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya. El projecte, de caire monumentalista, barroc i experimental, està format per
un total de 18 torres que es desplacen des de la vertical de la seva base formant una corba i prenent
contacte amb les torres contigües. La façana davantera, la perspectiva des de la zona del tramvia, té una
forma semblant a una gran lletra «M».

Aquest creixement de les perifèries de Barcelona, degut al canvi de tipologia d’habitatge, de densos blocs
de pisos a habitatges unifamiliars en urbanitzacions, i a la falta de planejaments urbanístics coordinats
s’acaba configurant un paisatge de dispersió urbana amb un gran impacte visual.
1.3

Sensibilitat del paisatge

La sensibilitat de les unitats de paisatge s'estima en base al tipus de projecte que s'ha de desenvolupar. En
aquest cas, la construcció del tramvia comportarà una mínima transformació del paisatge, en trobar-nos
en un entorn urbà en que el tramvia n’és un element constitutiu. Alhora no es reduirà la superfície forestal
o de jardins de l’àmbit d’estudi.
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La sensibilitat del paisatge ve condicionada per la visibilitat i pel nombre d'observadors que poden
percebre els canvis que s'originaran.

Paisatge

El paisatge actual es pot esquematitzar com una base predominantment urbana amb reduïts espais verds
(uns pocs fins i tot de caràcter forestal).
Tal com s’indica a l’annex 9, a la zona de l’estudi es troben diferents jardins i parcs. Entre aquests, contigus
al traçat del nou tramvia hi ha els Jardins del Doctor Ribalta, la Plaça de Santa Magdalena, i el Parc del Pou
d’en Fèlix.
Al llarg de la zona del nou traçat del tramvia es presenten diferents espècies d’arbres. En el terme
municipal d’Esplugues de Llobregat trobem principalment plataners (Platanus hispanica). En canvi, al
municipi de Sant Just Desvern trobem principalment lledoners (Celtis australis). Aquesta informació en
detall, així com els plànols de l’arbrat, es presenten en l’annex 9 de vegetació.
El Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona estableix uns objectius de qualitat
paisatgística per al Pla de Barcelona, dels que se’n poden destacar els següents:
 Unes ciutats (com Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern), compactes, amb un creixement i
uns límits urbans ordenats i amb complexitat d’usos.
 Una xarxa de zones verdes i parcs públics del Pla de Barcelona conservada, millorada i ben
comunicada amb la serra de Collserola.
 Un patrimoni històric preservat i valoritzat com a singularitat definidora de la unitat i de la resta
del territori.
 Unes àrees especialitzades d’ús industrial, logístic, comercial, d’oci o d’altres usos terciaris
ordenades i ben inserides en un espai eminentment urbà.
 Unes infraestructures viàries d’accés a la ciutat de Barcelona (com la B-23) ordenades i amb uns
entorns amb qualitat paisatgística.
 Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més rellevants i permetin
descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges urbans.
Prenent com a base les condicions del paisatge urbà de l’àmbit, es pot concloure que el grau de sensibilitat
d’aquest és baix, més si es considera que l’element a incorporar (el tramvia), és bàsicament d’entorns
urbans.
2

Avaluació d’impactes

L’execució i posada en funcionament de la infraestructura tramviària no suposarà modificacions rellevants
en relació a l’estructura urbana de l’àmbit, de manera que en aquest sentit els impactes associats als
canvis proposats en l’ús del carrer Laureà Miró (trànsit de vehicles substituït per trànsit del tramvia) es
poden estimar com a compatibles. La transformació proposada a aquest eix viari suposarà una millora de
la qualitat paisatgística en la mesura que es redueix el trànsit de vehicles, element principal que conforma
el paisatge del carrer.
Respecte la situació actual, l’execució de la catenària representa la incorporació d’un element diferencial,
fàcilment identificable.
Els canvis “paisatgístics” mes rellevants estan en relació a la pacificació de l’àmbit i a l’increment de l’ús
lúdic i de lleure del carrer Laureà Miró. La disminució i fins i tot la supressió del trànsit rodat suposarà una
millora significativa de l’eix, avaluant l’impacte de la transformació com a positiu, tot i la incorporació d’un
element “distorsionador” com la catenària.

Descripció:

Associades a l’execució i posada en servei de la infraestructura

Descripció:

Modificació del paisatge actual per disminució de trànsit rodat i pacificació de l’espai
en convertir-se en zona per peatons.

Caracterització:

A, B1, C, D, E1, F1, G, H, I, J, K, L

Avaluació:

Compatible – positiu

Impactes associats:

3

Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Diferència entre alternatives

Pel que fa a l’avaluació de les quatre alternatives, la millora de la qualitat paisatgística, i per tant la
disminució dels efectes paisatgístics, estaran en relació directa amb la reducció del trànsit viaria i amb
l’increment de la pacificació de l’àmbit, conformant unes condicions favorables per l’ús lúdic del carrer. Les
quatre alternatives han d’incorporar les corresponents catenàries, principal element d’impacte, no
podent-se establir diferències rellevants entre les quatre alternatives respecte aquest element de la
infraestructura, tot i que l’alternativa 1 es pot considerar com a millor atenent que només n’incorpora una.
Alhora, l’existència de la parada del Pou d’en Fèlix al pas sota l’autopista B-23 ha de permetre la millora i
dignificació de l’espai.
En aquest sentit i considerant globalment l’impacte paisatgístic, l’alternativa avaluada com a més favorable
és l’alternativa 3, que en substituir el trànsit rodat per una doble via tramviària permet un ús de major
qualitat de l’espai en que es projecta la infraestructura. Alhora, aquesta alternativa suposa una menor
ocupació de calçada, convertint els carrils en zona 10 i permetent dedicar major superfície de carrer a l’oci
i passeig a peu o en bici de la població.
En aquesta mateixa línia, l’alternativa 4 (que converteix en zona 10 només la calçada del costat muntanya)
se situaria en una posició intermèdia entre la 3 i la 1 i 2. Aquestes dues últimes s’estimen com les menys
favorables atenent que la incorporació del tramvia no suposa una reducció efectiva de l’espai dedicat a
vial, mantenint el trànsit de vehicles (zona 30 i 20, per a alternatives 1 i 2, respectivament) i incorporant el
tramvia, no assolint els nivells de “canvi d’ús” i pacificació de les alternatives 3 o 4.
4

Mesures preventives i/o correctores

Les mesures correctores a adoptar van en la línia de executar catenàries amb estructures i elements de
perfils reduïts, amb materials assimilables a les lluminàries de carrer, homogeneïtzant i integrant aquests
elements.
També existeix la possibilitat d’eliminar suports verticals mitjançant cables tensors a façanes. Així mateix,
amb motiu de la tipologia del traçat rectilini de l’eix, els requeriments d’elements verticals de suport són
mínims.
Com a mesura correctora també s’estableix la reposició de l’arbrat afectat.
4
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ANNEX 12 PATRIMONI CULTURAL
1

2

Descripció

Avaluació d’impactes

PATRIMONI CULTURAL

L’estudi dels elements patrimonials localitzats a l’àmbit en que es projecta el tramvia s’inclou com apèndix
al present annex de patrimoni cultural, veure la ”Memòria de l’Estudi sobre Patrimoni Cultural
(Arqueològic, Paleontològic i Arquitectònic) – Projecte Connexió dels Tramvies entre la T2 i la T3. Termes
Municipals: Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat” adjuntada com apèndix d’aquest annex.

Descripció:

Ocupacions permanents o temporals del sòl, així com tala, esbrossada i escarificat de
condicionament previ de les àrees d’actuació.

Descripció:

Eliminació d’elements constitutius del patrimoni cultural (catalogats o no).

L’estudi conclou que no hi ha afectació a elements catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional,
elements del Patrimoni Arqueològic (J.A.) ni elements del Patrimoni Arquitectònic (P.A.).

El projecte del tramvia no afecta directament a cap element del Patrimoni Arqueològic,

Tot i això, la possible extensió del jaciment arqueològic de Can Madolell permet identificar una zona
d’expectativa arqueològica per la que posteriorment es definiran les mesures correctores a adoptar.

J.A. Can Modolell

tot i que per proximitat a la traça s’han de tenir en compte:

J.A. Carretera Reial, 69
J.A. Fàbrica Pujol i Bausis
La traça afecta el que podria ser una extensió del Jaciment Arqueològic de Can
Modolell (Z.E.A.1).
Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F, G1, H1, K, L.

Avaluació:

Moderat

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

Tabla 1. Matriu d’impacte ambiental sobre el patrimoni cultural

3

Diferència entre alternatives

Atenent que les quatre alternatives es projecten amb la mateixa ocupació en planta, no es poden establir
diferències entre elles.
4

Mesures preventives i/o correctores

Per tal d’evitar l’afectació a elements del patrimoni cultural cal:
Tenir cura en la localització de zones d’instal·lacions auxiliars de l’obra i zones d’abassegament
especialment:

Figura 1.

ZEA al terme municipal de Sant Just Desvern






Parc dels Torrent de no afectar cap element de patrimoni arquitectònic.
No afectar el jaciment arqueològic de Can Modolell
No afectar el jaciment arqueològic de Carretera Reial, 69
No afectar el jaciment arqueològic de Fàbrica Pujol i Bausis.

A la zona d’expectativa arqueològica (Z.E.A.1) cal aplicar les següents mesures:


Realització d'una actuació arqueològica intensiva, prèvia a l'execució del projecte consistent en:
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Realització de rases / cales arqueològiques de sondeig a la zona afectada pel projecte. D'aquesta
manera es comprovarà la presència o no d'estructures arqueològiques al subsòl, alhora que es
determinarà la seva potència estratigràfica, cronologia, tipologia i grau de conservació.
Si els resultats obtinguts fossin positius des del punt de vista de la localització de restes
arqueològiques seria necessari realitzar una excavació en extensió de la totalitat de la zona
directament afectada per les obres en tots els seus aspectes, segons el procediment establert en el
“Decret 78/2002”, de 5 de març de 2002, del “Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic” de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, també cal tenir present que aquest estudi sobre l’afectació del Patrimoni Arqueològic ha estat
realitzat a partir solament de dades arqueològiques i arquitectòniques conegudes i també d’una
prospecció arqueològica a nivell superficial, malgrat que ens trobem en una zona completament
urbanitzada. El descobriment de nous jaciments arqueològics i paleontològics només es pot realitzar a
partir de l’estudi concret del subsòl, no coneixent mai a priori el que resta amagat en ell i per tant no hem
de descartar l’aparició de noves restes durant la realització de les obres.
Per aquests motius i per les característiques de la zona on es localitza el jaciment de Can Modolell, creiem
necessari aplicar mesures correctores d’abast més general que consistiran en:



Incorporar en el projecte de construcció un programa d’actuació, compatible amb el pla d’obra,
que consideri les iniciatives a adoptar en el cas d’aflorament d’algun jaciment arqueològic o
paleontològic no inventariat ni localitzat en les prospeccions
Efectuar un seguiment arqueològic durant els moviments de terres en tots els seus aspectes
(desbrossament, excavacions, obertures de camins d’accés a l’obra, etc.) D’aquesta manera es
determinarà la presència o no d’estructures arqueològiques al subsòl, així com la seva potència
estratigràfica, tipologia i grau de conservació.
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1.

− Consulta dels catàlegs de patrimoni arquitectònic i arqueològics dels municipis de Sant Just

Introducció i metodologia

Desvern3, Esplugues de Llobregat4.

Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte tramviari entre Esplugues de
Llobregat i Sant Just Desvern. Termes municipals: Sant Just Desvern i Esplugues de

− Establiment d’una sèrie de mesures correctores a aplicar abans i durant la realització d’aquest

Llobregat, s’ha ha encarregat a l’empresa ATICS, SL la redacció de la part d’aquest estudi dedicat

projecte a partir de tota la informació aconseguida gràcies als anteriors apartats.

a l’afectació sobre el Patrimoni Cultural (Patrimoni Arqueològic i Patrimoni Arquitectònic).
L’ estudi s’ha estructurat en les següents parts:
− Buidatge exhaustiu de la documentació existent a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de
Catalunya (Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) dels jaciments arqueològics que es
localitzen en els termes municipals de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat (Baix
Llobregat), a l’entorn de l’àrea afectada pel projecte.1 Aquest buidatge s’ha complementat amb
bibliografia especialitzada.
− Buidatge exhaustiu de la documentació existent a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya (Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) de tots aquells elements i construccions
catalogades que es localitzen a l’entorn de l’àrea afectada pel projecte.2 Aquest buidatge s’ha
complementat amb bibliografia especialitzada.
− Realització d’una prospecció arqueològica preventiva (segons el procediment establert pel Decret
78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya) al llarg de l’àrea afectada per la construcció del tramvia i els vials
afectats pel projecte de la connexió dels tramvies i del seu entorn més immediat, per tal de cercar
possibles nous elements patrimonials tant arqueològics com arquitectònics.

3

http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=12283
3&fromPage=load
i
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=209838&fromPa
ge=load
4

1

Consulta realitzada al Geoportal
http://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html

del

Patrimoni

Cultural

Generalitat

de

Catalunya

2

del

Patrimoni

Cultural

Generalitat

de

Catalunya

Consulta realitzada al Geoportal
http://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html

http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=118901&fromPa
ge=load
i
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=122024&fromPa
ge=load,
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=242535&fromPa
ge=load
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2.

Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).
Marc històric i geofísic

Sant Just Desvern
El terme municipal de Sant Just Desvern s’estén per les vessants occidentals de la serra de

El Baix Llobregat

Collserola. La zona urbana, que es prolonga fins la zona més plana (connectada amb la vall del

La comarca del Baix Llobregat constitueix un conjunt físic geogràficament ordenat i simètric, amb

Llobregat) com de muntanya, forma un continu amb les poblacions veïnes. D’origen medieval, el

el riu Llobregat com a eix natural. El mateix riu posa en contacte un seguit d’assentaments

nucli antic, la zona de contacte entre els cims de Collserola i la zona més plana va créixer entorn

humans que ja des de l’antiguitat van jalonant el seu curs a banda i banda. La comarca queda

a la parròquia i el pas del primitiu camí reial procedent d’Esplugues de Llobregat.

delimitada al nord-est pel congost de Martorell, a l’oest per les darreres estivacions del massís

Dels municipis més propers de Barcelona, és el que més ha crescut moderadament, fet que ha

del Garraf - Ordal i a l’est per la serra de Collserola, configurant un paisatge de turons no massa

propiciat un creixement harmònic com un domini de l’edificació baixa. Per aquest motiu va

elevats combinats amb petites valls i una fèrtil plana al·luvial que aniria del peu dels turons fins al

atraure a nous residents amb restes més elevades. De 1986 a 1991 són els anys que més ha

riu. A la muntanya de Montserrat es troben els relleus més importants de la comarca, per sobre

crescut la població.

dels 1000 metres.

La indústria, que va començar a implantar-se a principis del segle XX, es va estendre fins la

El Delta actual correspon a un procés fluvial recent. A l’antiguitat la desembocadura del riu era

segona meitat de segle. Fonamentada l’economia en aquest sector, destaca el químic, la

un estuari, una via natural apta per a la navegació. Era utilitzada per al comerç, unint les

metal·lúrgia, les arts gràfiques i la construcció. Actualment, però, aquest sector és cada vegada

comarques de la Catalunya Central (Vallès, Anoia, Bages) amb la costa. Seguint les fonts

menys important. L’agricultura està en procés d’extinció amb 77 ha en tot el municipi.

clàssiques, el Baix Llobregat s’ha d’inscriure en el límit sud de la Laietània.
Es tracta d’una comarca singular per la seva diversitat de paisatges. Els seus 486,10 km2

Esplugues de Llobregat

inclouen gairebé tots els elements dels paisatges mediterranis: màquies de garric i margalló
sobre roques calcàries, alzinars amb roures a Collserola i Montserrat, comunitats de ribera
pròpies dels cursos d’aigua permanents, garrigues i brolles sota pinedes, i al delta zones
d’aiguamolls i maresmes de gran significació ecològica. Observant la composició geològica del

Esplugues de Llobregat està situada al Pla del Llobregat. L’altitud sobre el nivell del mar a la
plaça Sta. Magdalena és de 110 m i al cim de Sant Pere Màrtir de 399 m, el més alt dels tres que
té Esplugues (Sant Pere Màrtir, Puig d’Ossa i Turó del Temple).

sòl, trobem zones amb materials calcaris, zones amb argiles quaternàries i zones amb pissarres

És un territori parcialment accidentat pels vessants meridionals de Sant Pere Màrtir, de la serra

paleozoiques. Predomina la deposició sobre l’erosió.

de Collserola, fet que provocà que les aigües pluvials formessin nombrosos torrents que
travessen la ciutat (torrent d’Esplugues, de la Fonsanta, etc.) que porten les aigües al Llobregat.
El sòl és de composició principalment calcària i argilosa, per tant molt permeable i que per acció
de les aigües de pluja, els rierols i torrents dóna lloc a la formació de coves o esplugues. D’aquí
el nom d’Esplugues que significa “cova o cavitat formada a les regions calcàries”. D’aquests dos
fets, la presencia de coves i que les aigües desaigüen al Llobregat, esdevé el nom d’Esplugues
de Llobregat. (més endavant ampliarem aquesta informació).
El terme municipal d’Esplugues, amb una extensió de 4,6 Km2, limita al nord amb Barcelona i
Sant Just Desvern, al sud amb l’Hospitalet i Cornellà, a l’oest amb Sant Joan Despí i a l’est amb
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Barcelona i, immers de ple en la seva conurbació i àrea metropolitana. Esplugues depèn del cap
de partit judicial de Sant Feliu de Llobregat. El Baix Llobregat està dins de la primera corona
metropolitana i atès que l’eix del Llobregat és la principal via natural d’accés a Barcelona això
explica la important xarxa viària que travessa Esplugues (autopista, rondes, carretera nacional,
etc).
Un tros de paret de la Torre dels Lleons és, possiblement, l’únic testimoni localitzat que demostra
l’existència dels primers assentaments humans en el terme municipal. Tal vegada correspondria
a les restes d’una vil·la romana emplaçada a la vora de la Via Augusta, camí principal de
comunicació que tindria Esplugues fins a la construcció de la carretera Reial al segle XVIII.
La documentació més antiga trobada és de l’any 964 i correspon a un testament que parla de
cases, hortes i vinyes situades a Esplugues, sense esmentar però cap nucli de població. No serà
fins l’any 1096 quan es farà la primera delimitació del territori enregistrant una desena de cases
amb una cinquantena d’habitants.
Per documentació del segle XII tenim referències que la família més important correspon als
Picalqués, propietaris d’un castell ( on hi ha la Torre dels Lleons ) i d’una bona part de terres
d’Esplugues. L’assentament d’ Esplugues quedaria articulat sobre dos nuclis fonamentals: el turó
de la Sagrera, on l’església faria d’eix aglutinador , amb masos al seu voltant com Can
Ramoneda , Can Cortada o Can Pi; i el nucli derivat del feu de la família Picalqués. Al costat,
també, de l’antiga Via Augusta , hi restaria emplaçat el primitiu hostal de Picalqués. En el seu
entorn hi creixeria el Raval ( desaparegut amb la construcció de l’autopista A-2) , format per les
casetes dels treballadors del feu.
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3.

Localització del patrimoni cultural

T.M. SANT JUST DESVERN

Els antecedents que tenim de Béns Culturals d’Interès Nacional, Jaciments Arqueològics,

J.A. Can Modolell. Sant Just Desvern (Fotos 1-4)

Jaciments Paleontològics i Patrimoni Arquitectònic, documentats dins la zona on s’ha de

L'any 1885, llaurant un camp es va descobrir la presència d'un mosaic romà d'uns 3 m de llarg.

desenvolupar el Projecte tramviari entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern.

En traslladar-lo a Barcelona va ésser destruït. El mosaic feia 7,4 m per 2,92 m estava policromat

Termes municipals: Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, o propers a aquesta, és: 3

en blau, blanc, rosat, taronja i negre. El motiu era força complicat. El fet d'aparèixer un mosaic

Jaciments Arqueològics i documentat a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic de

pressuposa l'existència d'una vil·la romana. Les excavacions de l'any 1992 van posar al

Catalunya (Àrea de Coneixement i Recerca de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural del

descobert fragments d'àmfora, ceràmica i material constructiu d'època romana.

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), que pot quedar afectat amb major o
menor mesura per la realització de les obres d’aquesta variant. (Veure documentació gràfica)

L'any 1942, durant la construcció dels fonaments de la casa al carrer Catalunya núm. 14, uns
paletes van trobar una figureta de terracota, corresponent a un exvot o deute familiar, associat a
la vil·la de Can Modolell.

3.1. Béns Culturals d’Interès Nacional
Es relaciona a continuació el catàleg de Béns Culturals d’Interès Nacionals (BCIN) existents pels

J.A. Carretera Reial, 69 (Foto 5)

entorns de l’àrea afectada pel Projecte tramviari entre Esplugues de Llobregat i Sant Just

La finca número 69 de la Carretera Reial de Sant Just Desvern es troba situada a uns 200

Desvern. Termes municipals: Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat.

metres de l'edifici Walden 7 en direcció a Esplugues de Llobregat.

No es localitza cap element amb aquesta protecció catalogat a les immediacions de l’àrea

El motiu de la intervenció realitzada el maig del 2004 fou per la troballa d'un crani i un fragment

afectada pel Projecte tramviari entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern. Termes

de tegulae que feia pensar en la presència d'una sepultura d'inhumació amb caixa de tegulae

municipals: Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat.

d'època romana imperial o tardo antiga. Això va succeir en el transcurs de la realització d'unes
obres d'un nou edifici que substitueixen a un altres existent anteriorment.
En aquests moments, es va autoritzar una excavació arqueològica preventiva, en la qual no es

3.2. El patrimoni arqueològic / paleontològic

van trobar més restes arqueològiques.

Es relaciona a continuació els Jaciments Arqueològics (J.A.) inventariats, existents pels entorns
de l’àrea afectada pel Projecte tramviari entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern.

T.M. ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Termes municipals: Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat.

J.A. Fàbrica Pujol i Bausis. Esplugues de Llobregat (Foto 6)
Davant la decisió de l'Ajuntament d'enderrocar la fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis per construirhi un aparcament de vehicles, es portà a terme una excavació d'urgència l'any 1993.
Seguint els testimonis orals que parlaven de la presència d'un gran forn a la part més antiga de
la fàbrica, es va fer una rasa d'un metre d'amplada, però només es varen localitzar gran quantitat
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de restes ceràmiques i materials de construcció moderna. Davant del gran volum de terra que
s'havia de moure es va retirar el nivell superficial d'uns 50 cm de potència i es va portar a terme
una prospecció en extensió. Un cop localitzat el sostre del forn, es va delimitar.
Les restes aparegudes corresponen a un forn soterrat, excavat al substrat natural, de 20 m de

3.3. El patrimoni arquitectònic
Es relaciona a continuació els elements del Patrimoni Arquitectònic (P.A.) catalogats, existents
pels entorns de l’àrea afectada pel projecte de Connexió dels tramvies entre la T2 i la T3.
Termes Municipals: Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat.

llargada, fet de maó i destinat a la producció de ceràmica. Consta de dues cambres de planta
circular d'uns 5 m de diàmetre. La cambra superior, cambra de cocció, estava destinada a la
cocció de les peces de ceràmica. El sostre, en forma de cúpula, presenta dues filades de forats

T.M. SANT JUST DESVERN

quadrangulars, que es tapaven o es deixaven oberts segons el tipus de cocció de les peces; per

P.A. Can Modolell (Foto 7)

obtenir una atmosfera oxidant es deixaven més forats per cobrir. Al centre de la cúpula es troba

Carretera Reial. Arquitecte: Miquel Madurell i Rius

un forat circular, més gran que els altres, que es tapava durant la cuita i es destapa en el procés
de refredament.

Hi ha referència de la família des del segle XIV i de la casa des del 1510. L'edifici fou restaurat a
finals del segle XVII i inicis del XX (1902-1904), moment en què es construí la torre, la capella i

La cambra inferior (cambra de combustió) és on es feia la fogaina; el foc passava pels forats de
la terra de la cambra superior.
Davant de la porta del forn es troba una fossa de forma rectangular, de grans dimensions i
excavada també en el substrat natural, aquesta cobria la funció de cambra de treball, era el lloc
on s'apilava la llenya per l'alimentació del forn. Aquesta fossa té uns 11 m de llargada i en el
moment de la seva localització estava totalment reomplerta de terra, cendres i gran quantitat de

es remodelà la façana posterior. Entorn al 1911-1912 es construí, a la mateixa propietat, un altre
edifici de planta baixa i pis amb coberta inclinada, independent, per a residència i també
anomenat Can Modolell.
Prototipus de casa de pagès senyorial. Als baixos té un gran vestíbul amb cuina i menjador, i a la
planta pis, el típic saló que dóna accés a les habitacions. El cos principal és de tres tramades, de
planta baixa i dos pisos.

restes ceràmiques molt fragmentades. La gran majoria dels materials recuperats durant
l'excavació (motllures, escates, rajoles amb decoració premsada i altres materials de
construcció) pertanyen a aquest rebliment.

Al seu origen degué ser una masia amb la coberta a dues aigües que després es sobrealçà.
Posseeix un annex amb galeries a la planta noble i més enllà una capella privada, construïda
entre 1902 i 1904, època en que es refà la façana posterior, així com es construeix la torre que

A una de les parets de la fosa es va localitzar una escala, feta de maó, que era la que permetia
l'accés al forn. El primer tram es troba excavat en el substrat natural, fet que ha ajudat a la seva

remata el conjunt. La coberta, plana i remarcada per balustres o merlets es corona amb
l'esmentada torre rectangular de coberta piramidal a quatre aigües.

conservació, en canvi el segon tram es troba molt malmès.
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Protecció: BCIL

P.A. Conjunt de cases. Barriada de l'Hostal (Foto 9)

Núm. Registre / Catàleg: 10213-I

Carretera Reial, 18-48.

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Aquesta barriada sorgí a finals del segle XVIII i començaments del segle XIX , en assentar-se al

Data Disposició: 07/05/1987

cantó nord de la carretera -mirant a migdia- petites vivendes junt a l'Hostal Nou (enderrocat els
anys vint i situat on avui hi ha una casa de gran alçària) i a Can Solanes de la Carretera (CAn

Publicació: DOGC
Data publicació: 29/06/1987

Ristol). Filera de cases de planta baixa i pis amb portes de brancals i llinda de pedra, acabades
amb arcs escarsers. El pis posseeix un balcó i una finestra, sota la qual freqüentment hi ha una
inscripció amb la data de la seva construcció. El balcó s'acaba amb una placat de ceràmica a la
part inferior i es protegeix mitjançant una reixa de ferro forjat. La façana es decora amb els

P.A. 3, Fàbrica d'Electricitat (Foto 8)

esgrafiats tan característics del segle XVIII i conté rellotges de sol.

Carrer Electricitat, 24.
Típica construcció de començaments del segle XX, adscrita al corrent generat per la Revolució

Protecció: BCIL

Industrial, el qual es caracteritzà pel seu racionalisme.
Núm. Registre / Catàleg: 10210-I
Aquest edifici està format per una acumulació de senzilles formes geomètriques, en forma de
cossos de diferent alçada. La construcció gaudeix d'una gran solidesa, aconseguida mitjançant la

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

seva verticalitat i sobrietat.

Data Disposició: 07/05/1987
Publicació: DOGC

Protecció: BCIL

Data publicació: 29/06/1987

Núm. Registre / Catàleg: 10219-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 07/05/1987

P.A. Casa Cardona (Foto 10)

Publicació: DOGC

Carrer Bonavista, 12-14.

Data publicació: 29/06/1987

Edifici de planta baixa de 1915, caracteritzat per una torre de planta quadrada acabat amb una
coberta de teula de quatre vessants i que posseeix tres finestres de punt rodó a cada cantó.

Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 10198-I
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Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

P.A. Can Cuscó (Foto 12)

Data Disposició: 07/05/1987

Carretera Reial 25-27. Arquitecte Marcel·lí Coquillat i Llofriu

Publicació: DOGC

Edifici de planta baixa, pis i golfes, entre mitgeres i d'inspiració neogòtica. La coberta és a dues

Data publicació: 29/06/1987

vessants i cap als laterals. Te tres tramades que recorden la tipologia de les masies. Però la forta
inclinació de la coberta desdiu a escala formal aquesta possible referència poètica.
El projecte de la casa data del 1902 i era per a en Francesc Cuscó. En el 1903 es fa el projecte

P.A. Can Ristol o Can Solanes de la Carretera (Foto 11)

de Cobert. Can Cuscó fou una de les primeres edificacions del cantó de migdia de la carretera.

Carretera Reial, 10.
Mas de planta basilical construïda a partir del 1765, any en que s'obrí la Carretera Reial, al

T.M. ESPLUGUES DE LLOBREGAT

voltant del veí Hostal Nou. De composició simètrica, la façana es troba partida per una cornisa a
nivell de balcó de la planta baixa, posseeix arestes de pedra i un portal d'arc rebaixat. La façana
s'acaba amb uns òculs (inspiració barroca). El balcó i la balconera són de pedra ricament
treballada corresponent probablement a una refacció del segle XIX en la qual s'estucà el
parament imitant carreus de pedra. Posseeix al dintell de la primera planta l'escut de la vila -una
campana- per la qual cosa podria confondre's amb l'Hostal Nou. Però s'han trobat dades que
indiquen que fou enderrocat el 1924, segons sembla per obrir el carrer Bonavista.

Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 10209-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 07/05/1987
Publicació: DOGC

P.A. Cementiri Vell d'Esplugues de Llobregat. Capella (Foto 13)
Camí Cementiri Vell
Recinte de planta rectangular. Posseeix una petita capella de planta quadrada, amb una cúpula.
Presenta un interior decorat amb estucs, força deteriorats, reproduint motius clàssics. Es
conserven interessants enterraments del segle passat, que responen a la tipologia funerària de
l'època.

P.A. Carrer de l'Església (Foto 14)
Carrer de l'Església
Situat dalt d'un turonet, domina el municipi. Cal destacar, però, de la nefasta influència de
l'Autopista de Molins de Rei, a prop de l'indret. Es tracta d'un conjunt important pel seu valor
urbanístic, històric i paisatgístic. Al carrer de l'Església hi ha l'entrada del convent de Montsió i,
més endavant, en un engrandiment del carrer, Can Ramoneda, al costat, Can Cortada i Can Pi.

Data publicació: 29/06/1987

Desemboca a la Plaça del Pare Miquel, a la qual es situa l'església parroquial. El carrer de
Montserrat neix del carrer de l'Església i resta limitat pel torrent de les Monges que s'obre arran
de l'església. Per aquest carrer s'accedeix a Can Cargol i a Can Bialet.
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P.A. Can Tintorer (Foto 15)
Carrer de l'Església 36-54

adoptà el nom de Santa Maria de Montsió. La comunitat hi residí fins el 1835 quan en fou
desposseïda. El 1846 el convent fou retornat a les monges que, entre el 1882 i el 1888,
traslladaren l'església i el claustre a la Rambla de Catalunya i hi romangueren fins el 1947.

Vil·la residencial de planta baixa, pis i torre, amb coberta plana. Hi ha elements que la defineixen
com a noucentista, com per exemple els frontons semicirculars, les ornamentacions clàssiques,
columnes i pilastres amb capitells corintis i jònics. En un costat de l'edifici s'alça una torre amb

Aquest any les monges es traslladaren a Esplugues de Llobregat, a Can Casanoves (antigament
Mas Colomer) al carrer de l'Església. Hi fou dut el claustre. L'església del convent, a la Rambla
de Catalunya, és ara parròquia de Sant Ramon de Penyafort.

coberta inclinada a quatre aigües que es recolza sobre quatre pilars quadrats i, a l'igual que la
terrassa, està limitada per una balustrada. Les façanes estan estucades en rosa. Presenta pedra
vista a les cantonades i al cos de la torre.

El sepulcre fou traslladat juntament amb el claustre i sortosament ha romàs intacte. No podem
dir el mateix dels sepulcres de les infantes de la Casa d'Aragó (sor Maria d'Aragó, fundadora del
convent i la seva germana la infanta Blanca) que, inicialment situats a la cripta de l'església

A les darreries del segle XIX, Esplugues de Llobregat mantenia encara l'estructura de poble

original, desaparegueren al primer trasllat.

agrícola i artesanal. D'aquesta època daten diferents torres d'estiueig construïdes segons el
criteri noucentista, de les quals, Can Tintorer n'és un exemples.
P.A. Can Casanoves - Mas Colomer (Foto 17)
P.A. Claustre del Convent de Santa Maria de Montsió (Foto 16)
Carrer de l'Església 64-82

Carrer de l'Església 64-82
Masia de planta baixa, pis i golfes, amb coberta a dues aigües. Reformada a primers de segle
XX, combina els elements rurals típics dels masos amb altres de modernistes. En aquesta

Claustre gòtic de planta quasi quadrada i coberta de bigues de fusta tallada. Consta de dos pisos
de galeries amb arcs ogivals (8 a un costat i 9 a un altre: 34 ogives) recolzats en primes
columnes de pedra de Girona. El pis inferior és l'obra més antiga, del segle XIV, les seves
arcades es recolzen sobre fines i esveltes columnes amb fust polilobulat, d'alabastre de Beuda.

reforma s'afegiren noves tramades i dues torres. A la façana principal, sobre un portal adovellat,
s'hi troba una tribuna modernista que feia parella amb una altra, avui desapareguda. El material
utilitzat en la reforma fou el maó vist combinat amb la ceràmica vidriada. Cal destacar els
acabats del ràfec de la coberta.

Els capitells són també gòtics, amb dues rengleres d'acants estilitzats i florons sota l'àbac.
Aquest pis és semblant al claustre del Monestir de Jonqueres. El pis superior és més tardà,
probablement de la segona meitat del segle XV, i fou obrat a semblança de l'obra més antiga,
però amb les columnes rodones i de menor alçada.

El nom primitiu d'aquesta casa és el de Mas Colomer, documentat al s. XV. En 1516 adquirí el
mas Jaume Casanoves i, des d'aleshores, se'l coneix amb aquest nom. Posteriorment, ha passat
per diferents propietaris: Josep Novell (1700); Pere Costa (1765), el qual va vendre mitja mujada
de terra al comte de Darnius i de Picalquers. Durat el s. XIX fou propietari Josep Pujol i Bassis; al

Als angles del claustre inferior hi ha quatre arcs, un d'ells carpanell, que descarreguen sobre
mènsules terminals. A l'angle nord-est es pot veure l'arrencament d'uns arcs, vestigis d'una
tribuna avui desapareguda. Completa el conjunt una font gòtica a l'angle nord-oest i una porta,
també gòtica, a l'angle nord-est, que comunica amb el jardí.

1915 el seu fill, Josep Pujol i Colom, va encomanar la reforma de la casa a l'arquitecte
Domènech i Muntaner. L'any 1947, el nou propietari, Josep Milà i Camps, va vendre la finca a la
comunitat de monges dominicanes de Santa Maria de Mont-Sió, les quals la reformaren per
adaptar-la a les seves necessitats.

Fundat el 1351 amb monges vingudes de Prulla (Llenguadoc), el convent dominicà de Santa
Maria de Monsió, ocupà diversos emplaçaments fins que el 1423 s'instal·laren a l'antic convent
augustinià de Santa Eulàlia del Camp, a la Plaça de Santa Anna de Barcelona, i aleshores
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P.A. Can Ramoneda (Foto 18)
Carrer de l'Església 99-103
Casa pairal de tres cossos, amb planta baixa, pis i golfes; coberta de dos vessants. Façana fou
simètrica originàriament fins que fou afegit dos cossos més a cada banda d'aquest. El cos
central, situat a un nivell més alt del sòl, hi ha la porta principal amb arc de mig punt i marc de
pedra adovellat. Les finestres de la planta noble tenen un marc de pedra. Les golfes són obertes
a l'exterior mitjançant tres arcs escarsers de pedra treballada, recolzats en sengles pilars. El
rellotge de sol es troba lleugerament desplaçat a la dreta de l'eix central.

campanar, quadrat, amb quatre finestrals de mig punt, amb l'esfera del rellotge davant i un cimal
de ferro per sostenir les campanes. L'obra és tota de maçoneria.
Emplaçada en els alous que foren antigament propietat del Monestir de Sant Pere de les Puelles.
La trobem ja documentada al s. XI amb el nom de Capella de Santa Magdalena. Al s. XVI fou
engrandida, alçant-se el campanar i la nova rectoria. Reconstruïda diverses vegades, no hi ha
restes de les antigues construccions, l'església actual està emplaçada al mateix lloc que les
altres dues. Fou refeta entre el 1863 i 1869. Tornada a reconstruir l'any 1939, les obres de
decoració interior i la nova rectoria s'allarguen fins al 1945.

Segons els seus precedents, Can Ramoneda data del s. XIV. No obstant, el primer document
que en fa referència és del 1471, on os diu que la casa pagava censos a les monges del
Monestir de St. Pere de les Puelles. Engrandida al 1642, sempre s'ha dedicada a les feines

P.A. Can Pi (Foto 20)
Carrer Creu 2-16 / Plaça Pere Miquel 5

agrícoles (i així ho denoten els graners i cellers d'aquests). Al 1770, el Baró de Maldà cita
aquesta casa tot dient que el seu propietari és el pagès més ric del poble. Conserva l'estructura
primitiva, llevat que al 1940-41 foren derruïts els tres porxos d'accés i el pou. El 1972, ha estat
restaurada esment seu del Museu Estrada-Salarich.

Masia de planta basilical, amb celler i quadra. Als tres cossos originaris s'hi afegí un quart, a la
dreta, en el s. XIX. Planta baixa amb accés per porta de llinda, pis amb finestres també amb
llinda i marc de pedra. Les golfes s'obren a l'exterior per tres obertures rematades cadascuna per
un arcada de mig punt. La coberta és a dos vessants. Hi ha un pati al davant que conserva un
xiprer centenari.

Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 6830-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

D'inicis desconeguts, possiblement del s. XIV. El primer propietari documentat és Antoni Guasch,
el qual pagava, l'any 1516, censos al Monestir de St. Pere de les Puelles. La propietat passà a
Pau Pi vers el 1625, i els seus descendents ocuparen la casa durant el segle XIX. Canvià de
propietari quan Pau Gelabert es casà amb la filla hereva. Al 1925, el seu fill donà una part del

Data Disposició: 27/06/1985

terreny a la parròquia.

Publicació: DOGC
Data publicació: 29/07/1985

P.A. Can Cortada (Foto 21)
Plaça Pare Miquel 1-3

P.A. Església de Santa Magdalena (Foto 19)

Casa pairal emplaçada damunt d'un pla i orientada a migdia, consta de planta baixa, pis i golfes.

Plaça Pere Miquel

Destaca l'extraordinària longitud de la façana. Al 1768 es reformà aquesta casa perdent el seu

Edifici d'una nau amb capelles laterals construïdes entre els contraforts. A la façana s'obre un

aspecte primitiu. La façana principal està formada per dues entrades adovellades, i per set

rosetó de vidres acolorits. Porta amb llinda i un timpà de mig punt. Al costat el esquerra s'alça el

balcons setcentistes amb barana de ferro forjat, la qual es recolza sobre cinc volutes, essent el
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seu paviment de ceràmica vidriada. Les golfes s'obren a l'exterior per una galeria de dotze arc de

Cal destacar els festejadors de les finestres, de ferro forjat, i la conservació original de l'escala i

mig punt i dos més a major distància. A la seva part posterior hi ha un altre accés, alçat del nivell

els paviments.

del sòl, amb escala de barana de ferro forjat.

Sense documentació exacta de la seva construcció, aquesta antiga masia fou adquirida per
l'escultor Xavier Corberó, el qual, juntament amb l'arquitecte Emili Bofill i Benessat, la

Protecció: BCIL

restauraren entre el 1969-1970.

Núm. Registre / Catàleg: 6829-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 27/06/1985
Publicació: DOGC

P.A. Can Bialet - Can Bialó - Can Pere Cargol (Foto 24)
Carrer de Montserrat 62
Masia de planta basilical amb tres cossos i façana asimètrica. Consta de planta baixa, pis i
golfes. Cos central amb coberta a dues vessants, mentre que els laterals ho fan a una vessant.

Data publicació: 29/07/1985

L'accés principal, desplaçat de l'eix central de l'edifici, està alçat del nivell del sòl, accedint-s'hi
per sis graons. Posseeix marc de porta adovellat. El balcó i les finestres de la planta principal

P.A. Carrer de Montserrat (Foto 22)

tenen marcs de pedra.

Carrer de Montserrat

Probablement dati del segle XVII, però no s'ha trobat documents que en facin referència directa.
En els anys vuitanta estava en procés de restauració sota la direcció dels arquitectes Joan

Situat dalt d'un turonet, domina el municipi. Cal destacar, però, de la nefasta influència de
l'Autopista de Molins de Rei, a prop de l'indret. Es tracta d'un conjunt important pel seu valor

Carles Rubio i Xavier Nieto, també hi col·labora l'escultor Xavier Corberó, propietari en aquella
època.

urbanístic, històric i paisatgístic. Al carrer de l'Església hi ha l'entrada del convent de Montsió i,
més endavant, en un engrandiment del carrer, Can Ramoneda, al costat, Can Cortada i Can Pi.
Desemboca a la Plaça del Pare Miquel, a la qual es situa l'església parroquial. El carrer de
Montserrat neix del carrer de l'Església i resta limitat pel torrent de les Monges que s'obre arran

P.A. Casa de la Vila - Antic Hostal Picalquers (Foto 25)
Plaça Santa Magdalena

de l'església. Per aquest carrer s'accedeix a Can Cargol i a Can Bialet.
Mas tipus basilical, amb un cos central més alçat i amb coberta a dues aigües. La façana,
estructurada en tres tramades, consta de planta baixa, pis i golfes. S'accedeix per un portal amb
P.A. Can Cargol (Foto 23)

arc de mig punt, adovellat, flanquejat per dues finestres amb marc de pedra i lleixa. L'interior ha

Carrer de Montserrat

estat reformat per adequar-ho a l'actual servei. Al primer pis hi ha l'Alcaldia, amb tres sales que
donen a la plaça (la central, mitjançant un balcó de marc de pedra coronat per un frontó

Casa pairal de tres cossos, amb planta baixa i pis, sense golfes. La coberta és a dues aigües. Ha
sofert modificacions posteriors que no afecten a la seva estructura inicial.

semicircular, al qual hi ha inscrit un escut). Remata el pis superior, el qual s'obre a l'exterior per
tres petits finestrals d'arc de mig punt enllaçats per una lleixa conjunta. Tota la façana està
estucada en beix.
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La família Picalquers tingué el privilegi (entre 1387 i 1799) de carnisseria i més tard d'hostal, a
Esplugues. El primer hostal s'aixecà l'any 1510 a la carretera reial. Per ordre de Carles III es
construí a la carretera de Madrid-França que, inaugurada el 1765, formà, entorn seu, un petit
raval. Allà fou erigit (1776) l'hostal nou Picalquers, amb la carnisseria i l'estable al costat.
Després de 1800, l'Ajuntament comprà l'edifici a Antoni Giralt per tal de destinar-hi la Casa de la
Vila. Reconstrucció i transformació de l'interior feta segons el projecte de l'arquitecte municipal
Climent Mainés a l'any 1944.

P.A. Creu de terme d'Esplugues de Llobregat (Foto 26)
Carrer Via Augusta
És una creu commemorativa de la santa missió de l'any 1945, realitzada a parròquia de la ciutat.
Extremadament senzilla, consisteix en una creu llatina, de braços rectes, feta de formigó, que
descansa damunt una peanya rectangular, de planta quadrada, a través de dos petits volums
esglaonats, quadrats, i també realitzats de formigó. Aquest conjunt, modern, està recolzat
damunt una base de pedra vermellosa, configurada per tres graons decreixents, que pertanyen a
l'antiga creu de terme destruïda al segle XVIII.
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4.

Prospecció arqueològica preventiva

4.1. Mètode emprat en el treball de camp
Entre els dies 19 al 21 de maig de 2018 s’ha dut a terme una Prospecció Arqueològica
Superficial a l’àrea afectada pel Projecte tramviari entre Esplugues de Llobregat i Sant Just
Desvern. Termes Municipals: Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat. Aquesta
prospecció anava encaminada a localitzar noves restes de materials arqueològics en superfície i
diferents elements patrimonials, amb l’objectiu de poder fer una valoració sobre la possible
afectació del projecte sobre els mateixos. (Veure documentació gràfica)
La prospecció superficial s’ha realitzat sota la direcció de l'arqueòleg Francesc Busquets i Costa
juntament amb l'arqueòleg Jordi Ramos i Ruiz, de l’empresa ATICS SL, seguint el procediment
establert pel Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
S’ha procedit ha prospectar la zona afectada pel nou projecte. Amb aquesta finalitat es van
establir 3 àrees de prospecció (A.P.), a partir dels termes municipals com per la partició que
representa l'Autovia B-23 a Esplugues de Llobregat. (Veure documentació gràfica)
Per dur a terme la prospecció, els arqueòlegs han inspeccionat sobre el terreny les zones que
s’havien establert amb anterioritat fins recórrer tota la superfície a estudiar, alhora que s’omplia
una fitxa amb els resultats. Si en una àrea de prospecció es constatava la presència de materials
arqueològics susceptibles d’indicar l’existència d’algun jaciment. Durant aquestes tasques de
prospecció s’ha delimitat 1 Z.E.A.
Al mateix temps que els arqueòlegs realitzaven aquestes tasques prospectives, el tècnic en SIG,

Esquema general de la gestió de la cartografia

geo-referenciava la zona estudiada prenent les coordenades reals en un GPS.
També es duia a terme una documentació fotogràfica de detall.

L'entrada d'informació a la base de dades es realitza a partir de formularis integrats en una

Totes aquestes dades obtingudes en el treball de camp, es van processar integrades dins del

aplicació creada amb Visual Basic per a Aplicacions (VBA). VBA és un llenguatge de

Sistema Gestor del Patrimoni Cultural. Ekumene, el SIG corporatiu que utilitza ATICS SL..

programació visual, comú Microsoft Office que permet personalitzar determinades accions i
comportaments dels seus objectes i components. VBA és un llenguatge de programació derivat
de Microsoft Visual Basic.
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Model relacional de la base de dades.
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4.2. Resultats de la Prospecció Superficial

ÀREES DE PROSPECCIÓ (A.P.)

Z.E.A. 1,

ÀREA DE PROSPECCIÓ 1 (A.P. 1). Es localitza a l’inici del projecte al terme de Sant Just

correspondria a l'ampliació del possible jaciment arqueològic de Can Modolell. La

Desvern, discorre des de la Carretera Reial fins al carrer Laureà Miró del terme municipal

importància d'aquest sector es deu que ja des del segle XIX es coneix la documentació

d'Esplugues de Llobregat. (Veure documentació gràfica (Foto 27)

d'un mosaic romà, ara perdut, que estaria vinculat a l'existència d'una vil·la romana.

A l’Àrea de Prospecció 1, es documenten els elements Can Modolell, Fàbrica d'Electricitat,
Conjunt de cases. Barriada de l'Hostal; Casa Cardona; Can Ristol o Can Solanes de la
Carretera; Can Cuscó i els J.A.: Can Modolell i Carretera Reial, 69.

Justament, el sector que hem assenyalat es basa en un terreny alt segons es visible avui
dia en l'orografia urbana del terreny, ja que la Carretera Reial amb la Rambla de Sant Just
se situa entorn als 101 m snm, un punt elevat de tot el traçat de l'antic vial. Per aquesta
raó, i com a punt estratègic aquesta àrea, es podria relacionar amb els diferents materials
arqueològics que se han descobert a la vil·la de Can Modolell.

A l’Àrea de Prospecció 1, no es documenta cap tipus de resta arqueològica (ni béns

En aquest sentit, també hem de tenir present la dificultat del traçat de Via Augusta, camí

mobles ni immobles) ja que estem en àmbit urbà completament urbanitzat, però sí la

principal romà, en aquest indret. Hi ha la possibilitat que el traçat de connexió projectat

Z.E.A. 1, quedant afectada pel projecte constructiu.

coincideixi amb l'antic camí de Sant Just a Sant Joan Despí arribaria al Camí del Mig,
passant no massa lluny de la vil·la de Can Modolell (Vives Tort, 2008). Són aquestes les

ÀREA DE PROSPECCIÓ 2 (A.P. 2). Correspon principalment al nucli històric d'Esplugues de
Llogregat. (Veure documentació gràfica) (Fotos 28-31)

justificacions que considerem importants per avaluar els rebaixos del subsòl en aquest lloc
(Veure documentació gràfica) (Fotos 35-37)

A l’Àrea de Prospecció 2, es documenten els elements P.A.: Cementiri Vell d'Esplugues de
Llobregat. Capella; Carrer de l'Església; Can Tintorer; Claustre del Convent de Santa Maria
de Montsió; Can Casanoves - Mas Colomer; Can Ramoneda; Església de Santa
Magdalena; Can Pi; Can Cortada; Carrer de Montserrat; Can Cargol; Can Bialet - Can Bialó
- Can Pere Cargol; Casa de la Vila - Antic Hostal Picalquers i el J.A.: Fàbrica Pujol i Bausis.

ÀREA DE PROSPECCIÓ 3 (A.P. 3). Entorn al carrer del Raval de Sant Mateu, al nord del nucli
urbà d'Esplugues de Llobregat i damunt de la B-23. (Veure documentació gràfica) (Fotos 32-34)
A l’Àrea de Prospecció 3, es documenta l'element P.A.: Creu de terme d'Esplugues de
Llobregat.
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4.3. Conclusions d’interès arqueològic
La prospecció superficial realitzada als terrenys afectats pel projecte de connexió dels
tramvies entre la T2 i la T3. Termes Municipals: Sant Just Desvern i Esplugues de
Llobregat, ha permès comprovar la inexistència de restes arqueològiques en superfície, però
s'ha identificat la Z.E.A. 1, que es trobaria afectada pel projecte constructiu.
S’ha procedit ha prospectar les zones afectades pel nou projecte i el seu entorn immediat,
delimitant 4 Àrees de Prospecció (A.P.: Àrees Prospectades). Aquest treball va estar realitzat per
l’equip d’arqueòlegs que examinaren l'àmbit urbà afectat pel projecte constructiu així com una
àmplia zona per valorar el context patrimonial de l'entorn.
En una zona de l’A.P. 1, per la presència i documentació del jaciment arqueològic J.A. Can
Modolell de Sant Just Desvern i per l'orografia i la possibilitat de localitzar restes arqueològiques
davant els possibles rebaixos de terreny s'ha procedit a marcar una Z.E.A. 1.
D’altra part, cal tenir en compte que els resultats de tota prospecció superficial han de ser
considerats únicament com a orientatius, i més encara en sector urbà com el que presentem.
Per aquests motiu exposats anteriorment i per trobar-nos davant d'un terreny totalment
urbanitzat, es proposarà com a mesura correctora de caràcter general un programa de
seguiment arqueològic dels rebaixos.
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5.

Afectació i mesures correctores sobre el patrimoni cultural

Tots aquests elements del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic s’han classificat en funció del

• Aquells elements del Patrimoni Arquitectònic (P.A.) que estan catalogats i per tant

grau de protecció de l’element patrimonial (BCIN/ J.A.) segons la Llei (9/1993, Llei del Patrimoni

protegits segons la Llei 9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català. Degut a aquest grau de

Cultural Català). Per tant cada un d’ells presenta un Nivell de Sensibilitat d’acord amb aquesta

protecció, cada un d’aquests elements té un Nivell de Sensibilitat Alt i el seu entorn més

protecció. La divisió és la següent:

immediat un nivell de Sensibilitat Moderat. És per això que s’haurien d’aplicar mesures
correctores o protectores severes.

• Aquells elements del Patrimoni Cultural que estan declarats BCIN (Bé Cultural d’Interès

P.A. Can Modolell

Nacional, segons la Llei 9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català). Els elements patrimonials

P.A. Fàbrica d'Electricitat

amb aquesta catalogació reben la més alta protecció, segons la citada legislació.

P.A. Conjunt de cases. Barriada de l'Hostal

Els seu Nivell de Sensibilitat és Molt Alt i, conseqüentment, es produiria una pèrdua

P.A. Casa Cardona

permanent d’aquest patrimoni, sense cap possible recuperació, ni amb l’aplicació de mesures

P.A. Can Ristol o Can Solanes de la Carretera

protectores o correctores.
No existeix cap element amb aquesta catalogació a les proximitats de l’àrea afectada del
Projecte de connexió dels tramvies entre la T2 i la T3. Termes Municipals: Sant Just
Desvern i Esplugues de Llobregat.

P.A. Can Cuscó
P.A. Cementiri Vell d'Esplugues de Llobregat. Capella
P.A. Carrer de l'Església
P.A. Can Tintorer

• Aquells elements del Patrimoni Arqueològic (J.A.) que estan catalogats i per tant protegits
segons la Llei 9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català. Degut a aquest grau de protecció,

P.A. Claustre del Convent de Santa Maria de Montsió
P.A. Can Casanoves - Mas Colomer

cada un d’aquests elements té un Nivell de Sensibilitat Alt i el seu entorn més immediat un
nivell de Sensibilitat Moderat. És per això que s’haurien d’aplicar mesures correctores o

P.A. Can Ramoneda

protectores severes.

P.A. Església de Santa Magdalena

J.A. Can Modolell

P.A. Can Pi

J.A. Carretera Reial, 69

P.A. Can Cortada

J.A. Fàbrica Pujol i Bausis

P.A. Carrer de Montserrat

Aquests jaciments no es veuran afectats pel Projecte de connexió dels tramvies entre la T2

P.A. Can Cargol

i la T3. Termes Municipals: Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. Ara bé, per la

P.A. Can Bialet - Can Bialó - Can Pere Cargol

seva proximitat al futur nou traçat, caldrà tenir-lo en compte i preservar-lo de tota afectació
derivada de l’obra (abocadors, abassegaments temporals, etc.).

P.A. Casa de la Vila - Antic Hostal Picalquers
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P.A. Creu de terme d'Esplugues de Llobregat

- Si els resultats obtinguts fossin positius des del punt de vista de la localització de restes
arqueològiques seria necessari realitzar una excavació en extensió de la totalitat de la
zona directament afectada per les obres en tots els seus aspectes, segons el

Aquests elements no es veuran afectats directament en el Projecte de connexió dels

procediment establert en el “Decret 78/2002”, de 5 de març de 2002, del “Reglament de

tramvies entre la T2 i la T3. Termes Municipals: Sant Just Desvern i Esplugues de

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic” de la Subdirecció General del

Llobregat.

• Aquells elements patrimonials (Zones d’Expectativa Arqueològica) documentats com a
conseqüència de la prospecció arqueològica preventiva (segons el procediment establert pel
Decret 78/2002, del 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic).

Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, també cal tenir present que aquest estudi sobre l’afectació del Patrimoni Arqueològic
ha estat realitzat a partir solament de dades arqueològiques i arquitectòniques conegudes i
també d’una prospecció arqueològica a nivell superficial, malgrat que ens trobem en una zona
completament urbanitzada. El descobriment de nous jaciments arqueològics i paleontològics
només es pot realitzar a partir de l’estudi concret del subsòl, no coneixent mai a priori el que

Zona d'Expectativa Arqueològica (Z.E.A.)

resta amagat en ell i per tant no hem de descartar l’aparició de noves restes durant la realització
de les obres.

Z.E.A. 1. Possible extensió del jaciment arqueològic de Can Modolell. Aquesta Z.E.A. 1
proposada a partir de la prospecció arqueològica i estudi de l'orografia es localitza dins de la
zona afectada directament pel traçat del Projecte tramviari de connexió dels tramvies
entre la T2 i la T3. Termes Municipals: Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat.
Per aquest motiu, s’han de preveure l’aplicació de mesures correctores que consistiran en:

Per aquests motius i per les característiques de la zona on es localitza el jaciment de Can
Modolell, creiem necessari aplicar mesures correctores d’abast més general que consistiran
en:
• Incorporar en el projecte de construcció un programa d’actuació, compatible amb
el pla d’obra, que consideri les iniciatives a adoptar en el cas d’aflorament d’algun
jaciment arqueològic o paleontològic no inventariat ni localitzat en les prospeccions

✓ Realització d'una actuació arqueològica intensiva, prèvia a l'execució del projecte
consistent en:

• Efectuar un seguiment arqueològic durant els moviments de terres en tots els
seus aspectes (desbrossament, excavacions, obertures de camins d’accés a l’obra,

- Realització de rases / cales arqueològiques de sondeig a la zona afectada pel projecte.

etc.)

D'aquesta manera es comprovarà la presència o no d'estructures arqueològiques al

arqueològiques al subsòl, així com la seva potència estratigràfica, tipologia i grau de

subsòl, alhora que es determinarà la seva potència estratigràfica, cronologia, tipologia i

conservació.

D’aquesta

manera

es

determinarà

la

presència

o

no

d’estructures

grau de conservació.
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6.

Documentació gràfica

6.1. Fotografies dels jaciments arqueològics (J.A.)

Foto 2: J.A. Can Modolell. Rambla de Parcel·la a la Rambla de Sant Just amb el
carrer de l'Electricitat.

Foto 1: J.A. Can Modolell. Parcel·la a la Rambla de Sant Just amb el carrer de
l'Electricitat. Ocupat per l'empresa Hortegarden Verns Melbin Enter SL.

Foto 3: J.A. Can Modolell. Rambla de Sant Just amb el carrer de Catalunya.
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Foto 4: J.A. Can Modolell. Carrer de l'Ateneu núm. 19.

Foto 6: J.A. Fàbrica Pujol i Bausis.

Foto 5: J.A. Carretera Reial, 69.
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6.2. Fotografies dels elements de Patrimoni Arquitectònic (P.A.)

Foto 7: P.A. Can Modolell.

Foto 9: P.A. Carretera Reial, 18-48.

Foto 8: P.A. Fàbrica d'electricitat.

Foto 10: P.A. Casa Cardona.
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Foto 13: P.A. Cementiri Vell d'Esplugues de Llobregat. Capella.
Foto 11: P.A. Can Ristol - Can Solanes de la Carretera.

Foto 14: P.A. Carrer de l'Església.
Foto 12: P.A. Can Cuscó.
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Foto 15: P.A. Can Tintorer.

Foto 17: P.A. Can Casanoves - Mas Colomer.

Foto 16: P.A. Claustre del Convent de Santa Maria de Montsió.
Foto 18: P.A. Can Ramoneda.
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Foto 19: P.A. Església de Santa Magdalena

Foto 20: P.A. Can Pi.

Foto 21: P.A. Can Cortada.

Foto 22: P.A. Carrer de Montserrat.
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Foto 23: P.A. Can Cargol.

Foto 24: P.A. Can Bialet - Can Bialó - Can Pere Cargol.

Foto 25: P.A. Casa de la Vila - Antic Hostal Picalquers.

Foto 26: P.A. Creu de terme d'Esplugues de Llobregat.
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6.3. Fotografies de les àrees de prospecció (A.P.).

Foto 27: A.P. 1. Carretera Reial amb Rambla de Sant Just, on hem identificat la
Z.E.A. 1.

Foto 28: Inici de l'A.P. 2 al terme municipal d'Esplugues de Llobregat.

Foto 29: A.P. 2. Carrer de Laureà Miró al fons i a diferent nivell la B-23.

Foto 30: A.P. 2 al carrer de Laureà Miró en direcció al centre urbà d'Esplugues
de Llobregat.
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Foto 31: Final A.P.2.

Foto 33: A.P. 3.

Foto 34: Final A.P. 3.
Foto 32: Inici A.P. 3.
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6.4. Fotografies de la Z.E.A. 1

Foto 36: Z.E.A. 1. Carretera Reial amb la Rambla de Sant Just a la zona de Can
Modolell.

Foto 35: Sector on s'ha identificat com a Z.E.A. 1.

Foto 37: Z.E.A. 1. Carretera Reial amb la Rambla de Sant Just a la zona de Can
Modolell.
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Annex 1: Documentació cartogràfica/planimètrica

La informació geogràfica generada en aquest projecte i la cartografia produïda tenen el següent
sistema de referència geogràfica:
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Annex 2: Fitxes de la prospecció arqueològica preventiva
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Annex 3: Legislació Patrimoni Cultural i Autoritzacions Administratives

LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
(DOGC núm. 1807, d’11.10.1993)

DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.
(DOGC núm. 3594, de 13.3.2002)
(Correcció d’errades DOGC núm. 3915, d’ 1.7.2003)
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Document Ambiental de l’ampliació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern

ANNEX 13:

ASPECTES SOCIALS
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ANNEX 13 ASPECTES SOCIALS
1
1.1

Com s’observa al mapa, l’àmbit del projecte s’engloba majoritàriament entre categories de sòls com
urbanitzacions i nuclis urbans majoritàriament habitatges i comerços, amb alguna excepció on hi trobem
diferents zones verdes com ara:

Descripció del medi







Usos del sòl

En el present apartat es relacionen els diferents usos del sòl, en aquella immediatesa més pròxima a
l’àmbit del projecte:

Parc dels tres Torrents
Parc del Pou del Felix
Parc de les Esplugues
Av i Jardins del Doctor Ribalta
Jardins Robert Brillas

Veure Plànol 3.14.1 Usos del Sòl del Document nº 2.
1.2

Activitat Econòmica

En ambdós municipis la principal activitat econòmica són els serveis si fen cas al valor afegit per sectors de
l’any 2016. Les altres activitats amb pes dins els dos municipis són la industria i la construcció.
Població
Sant Just Desvern
Esplugues
Llobregat

de

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Total

0,1

122,7

22,1

624,4

769,3

0,0

282,2

59,7

946,2

1.288,1

Taula 2. Valor afegit brut pels grans sectors de l’economia en milions d’euro.

Tant a Sant Just Desvern com a Esplugues de Llobregat els sector agrícola és nul o merament testimonial.
Si analitzem la renda familiar disponible bruta per ambdues poblacions veiem que Sant Just Desvern es
una població amb una renda familiar disponible bruta elevada si la comparem amb Esplugues de Llobregat,
amb la comarca del Baix Llobregat i amb Catalunya.
Figura 1. Classificació d’usos del sòl; MUC. Mapa urbanístic de Catalunya; Generalitat de Catalunya

Població

En la taula següent es mostra el nombre d’habitatges per municipi.
Població

Habitants

Sant Just Desvern
Esplugues
Llobregat

de

Nombre
habitatges

Densitat (Habitants/
habitatges)

Densitat
(Habitants/ km2)

17.494

5.851

2,99

2.239,9

46.355

17.529

2,64

10.077,2

Renda familiar disponible
bruta per habitant (Índex:
100 per Catalunya)

Sant Just Desvern

25,9

152,3

Esplugues de Llobregat

19,6

115,7

Baix Llobregat

17,8

104,9

17,00

100

Catalunya

Taula 1. Nombre d’habitants, nombre d’habitatges i densitat d’habitatges i habitants

Com es pot observar el municipi d’Esplugues de Llobregat és el que té més població que el municipi de
Sant Just Desvern. Esplugues també és un municipi densament poblat amb més de 10.000 habitants per
km2, mentre que Sant Just Desvern és un municipi menys densament poblat. Pel que fa a l’habitatge
Esplugues de Llobregat és un municipi amb més habitatges que Sant Just, ara bé aquest presenten una
menor ocupació.

Renda familiar disponible
bruta per habitant

Taula 3. Renda familiar disponible bruta per habitant, expresada en milers d’eruro.

1.3

Mobilitat

En el present apartat s’han considerat les principals vies de comunicació, el carrils bici i els transports
públics de la zona d’estudi.
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1.3.1

Vies principals

L’àmbit, es veu partit per dos eixos de circulació, la B-23 de NE a SO, que comunica Barcelona amb diversos
municipis del Baix Llobregat, i d’E a O pel carrer Laureà Miró, que és on s’emplaçarà el tramvia objecte del
present estudi.

La configuració d’aquesta carretera en el moment de redacció del document és de dos carrils de circulació
en sentit Barcelona i un carril en sentit Sant Just, amb una velocitat màxima de 50 km/h.
Al costat muntanya de la calçada s’hi emplaça un carril bici de dos sentits.

L’actual carrer Laureà Miró és l’antiga carretera Reial, va ser un eix de comunicació molt important entre
aquells pobles del Baix Llobregat i Barcelona. Actualment és la N-340, que uneix Alcanar amb Barcelona,
passant pels termes municipals de Sant just Desvern i d’Esplugues de Llobregat. En el moment de redacció
del document la configuració d’aquesta carretera era de dos carrils per sentit de circulació, amb una
velocitat màxima de 50 km/h.
1.3.2

Carrils bici i carrers pacificats

Al municipi d’Esplugues de Llobregat hi ha diversos carrils bici i zones de circulació preferent per a
bicicletes i vianants. El carrer Laureà Miró es troba creuat per dos carrils bici:



Avinguda dels Països Catalans – Avinguda de Cornellà.
Carrer Andreu Amat – Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.

Hi ha diversos eixos per a vianants i bicicletes prop de la zona d’estudi, tot i que cap d’ells creua el carrer
Laureà Miró.

Figura 3. Carrils bici a la zona d’estudi dins el TM de Sant Just Desvern.

Figura 2. Carrils bici a la zona d’estudi dins el TM d’Esplugues de Llobregat.

Al municipi de Sant Just Desvern també existeixen diversos carrils bici. Només un carril creua la zona
d’estudi:


Carretera Reial – Rambla de Modolell.
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1.3.3

Transport públic

Al llarg del poc més d’un quilòmetre on es té prevista la construcció del tramvia s’hi troben vuit parades de
bus, de les línies 63 i 157, i en la seva intersecció amb l’Avinguda de Cornellà dues parades més de les línies
67, 68 i 78. Les seves voreres són d’una relativa amplada, on en la majoria de la seva extensió és permet el
pas còmodament de vianants.

• Xarxa d’aigua potable - AGBAR. Al llarg del recorregut es troben diferents creuaments però el punt
conflictiu està al dipòsit d’Esplugues, Laureà Miró 334, d’on parteixen tot un seguit de canonades de gran
diàmetre que creuen el carrer.
• Xarxa elèctrica – ENDESA. Afectació a la xarxa de distribució en baixa tensió i en mitja tensió en tot el
carrer Reial – Laureà Miró.
• Xarxa de Gas – NEDGIA. Possible afectació a la canonada de baixa pressió, creua el carrer Laureà Miró
entre Avda. Cornellà i el carrer Mestre Joaquim Rosa (PE 250). Possible afectació a la canonada de mitja
pressió, travessa el carrer Laureà Miró a l’alçada del carrer Nou. (AO 4”)
• Xarxa de telecomunicacions – Telefònica. Possible afectació a diversos circuits que creuen el carrer
Laureà Miró.

2
1

 Xarxa de telecomunicacions – Fibra òptica. Afectació a la xarxa situada a la cruïlla del carrer Laureà
Miró i carrer Ignasi Iglesias.
 Pous i mines. Afectació a la mina i pou situats a la carretera Reial, abans de la Rambla de Sant Just.

4
6
3

8

5
7

2

Avaluació d’impactes

L’execució de les obres pot suposar el tall de diferents serveis que van des dels carrils bici, zones
pacificades i línies de tramvia i d’autobús fins línies de telefonia, aigua, llum etc, que donen servei als
habitants dels dos municipis afectats. En aquest sentit l’avaluació que se’n fa és la següent:
Serveis afectats
Ocupacions del projecte durant les obres.
Descripció:

Figura 4. Plànol de les parades de bus existents al llarg del traçat de l’ampliació del nou tramvia.

2: Carretera Reial 54, Sant Just Desvern
3: Carretera Reial 17, Sant Just Desvern

5: Eix Laureà Miró – Carrer de l’Alcalde Martí Figueras i Castillo, Esplugues de Llobregat

Caracterització:

A1, B1, C, D, E, F1, G, H1, I, J1, K1, L1.

Avaluació:

Moderat - sever

Impactes associats:

1: Carretera Reial 73. Sant Just Desvern

4: Eix Laureà Miró 326, Esplugues de Llobregat

Tall de la continuïtat de carrils bici, línies de tramvia i de bus i carrers
pacificats, així com altres serveis (telefonia, aigua, gas, etc).

Acumulatius, (a+a) dóna A:

No se’n preveuen.

Indirectes, a dóna b :

No se’n preveuen.

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen.

L’estudi informatiu planteja la implantació d’una línia tramviària en una actual carretera viària, els usos del
sòl seguiran essent sòl urbà, com a eix estructurant.

6: Eix Laureà Miró – Carrer Àngel Guimerà 1, Esplugues de Llobregat
7: Eix Laureà Miró – Plaça Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat

3

Veure plànol 3.14.2 del Document Nº2.

Les alternatives avaluades es projecten en el mateix àmbit territorial, podent suposar efectes similars
respecte els serveis afectats, no identificant-se diferencies entre les quatre solucions.

1.4

Diferència entre alternatives

Serveis

De l’annex 9 Expropiacions i Serveis de l’Estudi Informatiu de l’Ampliació del Tramvia Diagonal – Baix
Llobregat entre Esplugues i Sant Just Desvern, es desprèn l’afectació als següents serveis:

4

Mesures preventives i/o correctores

Per a garantir la circulació de persones i vehicles durant les obres d’execució del tramvia es proposaran
passos e itineraris alternatius. Aquestes estaran degudament senyalitzats, en el cas del passos per a
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vianants aquests estaran adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. S’haurà de garantir l’accés als
habitatges i aparcaments que es puguin veure afectats per les obres.
Per evitar l’afectació a la prestacions dels diferents serveis afectats per les obres es proposen les següents
mesures:







Xarxa Aigua Potable: Es proposa la protecció, la construcció d’una pantalla, el desviament i
l’encamisat de les diferents canonades afectades per l’execució de les obres. Tot això amb la
finalitat de garantir el servei durant les obres o protegir a les infraestructures de que no hi hagi
interaccions entre elles.
Xarxa Elèctrica: Es proposa l’execució de prismes a la profunditat adient per garantir que el servei
no es vegi afectat durant les obres i durant la fase de servei del tramvia.
Xarxa de Gas: Es proposa la protecció amb una làmina d’acer de les canonades i amb la protecció
catòdica d’una canonada d’acer de mitja pressió.
Xarxa de Telecomunicacions Telefonia i Fibra Òptica: Es proposa la col·locació de prismes per
garantir el servei de Fibra Òptica.
Xarxa d’aigües freàtiques: Es proposa la protecció de la mina i l’adequació de la cota del pou.
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ANNEX 14:

CANVI CLIMÀTIC
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ANNEX 14 CANVI CLIMÀTIC
1 Objecte
El present document té com a finalitat donar compliment a la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic,
mitjançant la definició d’objectius de reducció d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), anàlisi de la
vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, l’establiment d’un mecanisme de seguiment i d’un sistema de
monitoratge i, finalment, el càlcul de la contribució a les emissions de GEH originats per l’execució del projecte
de l’ampliació del tramvia Diagonal – Baix Llobregat entre Esplugues i Sant Just Desvern, en la seva fase
d’obres, d’explotació i de desmantellament. Si s’escau, s’hi inclouen les mesures correctores corresponents.
2 Marc legal
El 9 de desembre de 2013, s’aprova la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental, en ella s’unifica en un sol text
l’avaluació de plans i programes i la de projectes, amb la finalitat de simplificar el procediment d’avaluació
ambiental, incrementar la seguretat jurídica dels operadors i aconseguir homogeneïtat entre les normes
aplicables a les diferents parts del territori.

3

Avaluació de la contribució a l’emissió de gasos amb efecte hivernacle

3.1

Definició d’objectius de reducció d’emissions

La llei de canvi climàtic, tracta els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle en el seu
article 5. En aquest article s’estableix:
1. El Govern ha de presentar al Parlament els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle i dels contaminants de l’aire per als períodes de compliment que estableixin la Unió Europea
i l’Organització Mundial de la Salut per tal que el Parlament, si escau, els aprovi. Aquests objectius s’han
de revisar cada cinc anys. Només es poden modificar abans de dita revisió si es tenen nous coneixements
que poden alterar substancialment els paràmetres de les bases per a la presa de decisions.
2. L’objectiu per a cada període de compliment es fixa prenent com a referència la reducció acordada per al
conjunt de la Unió Europea i els criteris de repartiment d’esforços que la Unió Europea fixa per als estats
membres, incorporant-hi sempre les actualitzacions que la Conferència de les Parts de la Convenció marc
de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic estableixi.

L’1 d’agost del 2017, s’aprova la Llei 16/2017 del canvi climàtic, amb l’objectiu d’afavorir la transició cap a un
nou model productiu circular i d’accés als recursos naturals i energètics, que redueixi tant les emissions de GEH
com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. La llei incorpora diversos mecanismes i solucions
innovadores que han de permetre al sector empresarial català ser part activa d’aquesta transformació.
L’aplicació d’aquesta llei per a les infraestructures apareix a l’article 21.2, el qual diu que els promotors de la
planificació i dels projectes constructius de noves infraestructures de ports, aeroports, transport, energia,
residus i aigua que es desenvolupin a Catalunya han d'incorporar en el marc de l’avaluació ambiental de plans i
projectes, l'avaluació de llur contribució a les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, inclòs llur impacte
sobre la capacitat d'embornal del territori afectat, tant en la fase de construcció com en la d'explotació i
desmantellament o finalització. Aquesta avaluació ha de recollir, per a cada una de les alternatives, una
estimació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Addicionalment, en l’art .28.1 de la mateixa llei s’estableix:

2.1 Llei del canvi climàtic
L’article 21 es desglossa en els següents apartats:

Actualment no es disposa dels objectius de reducció ni de la planificació de les polítiques climàtiques per part
del Govern i dels diferents departaments. Així, els objectius de reducció de les emissions es realitzarà en base a
la comparativa entre alternatives, és a dir, l’objectiu de reducció es definirà d’acord amb la diferència respecte
l’impacte de l’alternativa zero.

a) La definició d'objectius de reducció d'emissions, l'anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic i
l'establiment d'un mecanisme de seguiment. Aquesta anàlisi ha d'avaluar, pel cap baix, l'impacte sobre la nova
infraestructura de fenòmens meteorològics extrems i de la manca de subministraments, i el sistema de
monitoratge de les mesures.
b) L'avaluació de llur contribució a les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, inclòs llur impacte sobre la
capacitat d'embornal del territori afectat, tant en la fase de construcció com en la d'explotació i
desmantellament o finalització. Aquesta avaluació ha de recollir, per a cada una de les alternatives, una
estimació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
A continuació, es dóna resposta a cadascun d’aquest apartats:

1. Correspon al govern la planificació de les polítiques climàtiques que ha d’incloure la mitigació de gasos
amb efecte d’hivernacle de tots els sectors generadors i l’adaptació als impactes de canvi climàtic sobre els
sistemes naturals, els sectors socioeconòmics i els territoris. La dita planificació ha d’establir els objectius i
les mesures genèriques, que han d’incloure, necessàriament i pel capa baix, les que estableix el capítol
tercer.
Finalment, en l’art. 29.1a) es fa constància que:
Els departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen han de disposar d’un inventari de les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle generats pels immobles, les instal·lacions i els serveis que
presten.

Per tal de tenir una dada de referència, s’estableix un objectiu de reducció d’un 10% d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle.

TOTAL
t CO2eq/30 anys

Diferència respecte 0
t CO2eq/30 anys

Diferència respecte 0
%

Emissions de l’Alternativa 0

441.238,13

-

-

Emissions de l’Alternativa 1

391.413,85

-49.824,28

-11,29%

Emissions de l’Alternativa 2

389.737,97

-51.500,16

-11,67%

Emissions de l’Alternativa 3

386.885,70

-54.352,43

-12,32%

Emissions de l’Alternativa 4

388.018,91

-53.219,22

-12,06%
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3.2 L’anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic
Per tal de realitzar l’anàlisi de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic se seguirà la següent
metodologia:

Catalunya, en el context de l'Avaluació Preliminar del Risc d’Inundació (APRI) 2018, a partir de la
informació subministrada per les Administracions competents en la matèria, d'acord a allò que preveu
l'article 6 del RDI.

1. Anàlisi dels informes tècnics de referència que han estudiat el canvi climàtic a Catalunya. Es resumiran
les conclusions d’aquests informes en el nostre àmbit d’estudi.
2. Anàlisi de les conseqüències que tindran les prediccions dels informes analitzats a la nostra
infraestructura.
3. Avaluació de la vulnerabilitat.

Pel que fa l’anàlisi de l’impacte del canvi climàtic en la generació de cabals d’avinguda, l’estudi Canvi
Climàtic i Directiva d'Inundacions. Estudis realitzats a nivell europeu, consideració del canvi climàtic en
altres països i metodologia pròpia desenvolupada per Espanya realitzat pel MITECO (Ministeri de la
transició ecològica) en 4 trams de llera pilot, mostra que el seu efecte és molt important, obtenint-se
increments de cabal per al període de retorn de 100 anys d’entre 80% i el 100%.

1.- Anàlisis dels informes tècnics de referència
Es realitza una anàlisi de la vulnerabilitat i els riscos del canvi climàtic en base als següents documents:
Primer informe sobre la generació d'escenaris climàtics regionalitzats per a Catalunya durant el segle
XXI. Equip de Canvi Climàtic. Àrea de Climatologia Servei Meteorològic de Catalunya. Juny 2011.
La majoria de projeccions obtingudes per al segle XXI no són útils per a avaluar els impactes a escala
regional i local a causa de la baixa resolució d’aquestes. La necessitat de baixar d'escala les simulacions
dels models de circulació general climàtics (MCGCs), comentada anteriorment, es fa més palesa encara
en zones de la Terra amb una complexa orografia com Catalunya, la qual es troba a més a la zona
Mediterrània i, per tant, sota la influència de masses d'aire tant d'origen polar com tropical. Així doncs,
l’objectiu de l’informe és el de detallar, amb més resolució, les projeccions dels impactes del canvi
climàtic.
En ell es recullen, i resumeixen, les variables de pluviometria, temperatura, humitat relativa i velocitat
del vent dels escenaris climàtics regionalitzats segons els models IEEE A2 i B1, i se’n identifiquen els
punts més importants segons regions, Litoral i Prelitoral, Pirineu i Interior.
L’emplaçament del projecte se situa a la regió Litoral i Prelitoral, l’anàlisi per a aquesta regió ens indica,
a grans trets:







La projecció de les variables estudiades és més modesta que en el Pirineu i l’Interior.
Tot i que es projecta una davallada en percentatge de les precipitacions a l’estiu, aquest
percentatge passat a quantitat absoluta de precipitació són molt poc importants degut a que ja
és actualment l’època amb menys pluviometria de l’any. En aquest sentit, al produir-se en
aquesta època més pèrdua de precipitacions, repercutiria en una major sequedat del sòl i, per
tant, un major risc d’incendis forestals a la zona.
No s’observen canvis importants en la projecció de la humitat relativa de l’aire.
Es projecten disminucions importants de la velocitat del vent a 10 m de fins a un 16% a l’estiu i
un 10% a l’hivern a finals de segle.
El model més pessimista preveu un augment anual de 3,5 °C de temperatura mitjana anual i un
3,9 °C la temperatura màxima anual a finals de segle. Per a l’estiu, s’esperen augments de fins a
4,6 °C de màximes i per a l’hivern de 3,9 °C. En general, els augments de temperatura serien
més importants a l’estiu i més moderats a la primavera.

Les conclusions dels canvis projectats per a la precipitació de totes les estacions, no són del tot robustes, ja
que es troben resultat força diferents d’un període a un altre i inclús entre escenaris.
Incidència del canvi climàtic en el risc d'inundació. Agència Catalana de l’Aigua. Març 2019
L'objectiu del present document és analitzar les possibles repercussions del canvi climàtic i la seva
incidència en les inundacions dins del districte de conca fluvial de Catalunya o conques internes de



Trams analitzats en l'escenari RCP 4,5
 Tram 1: Monistrol de Calders
 Tram 2: Aiguafreda
 Trams analitzats en l'escenari RCP 8,5
 Tram 3: Sant Esteve de Palautordera
 Tram 4: Arbúcies
Val a dir, i atesa la diversitat de factors que influeixen en la generació d’escorrentius, que els resultats
obtinguts pels 4 trams no resulten extrapolables a altres àmbits.
Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. Generalitat de Catalunya i IEC. Setembre 2016.
El tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) té per objectiu analitzar l’estat i l’evolució
recent i futura del clima a Catalunya, tant des del punt de vista de les bases físiques com amb relació
als diversos sistemes naturals i humans. Es tracta de presentar una diagnosi clara amb les accions clau
de la mitigació i l’adaptació ben presents. El TICCC comporta l’ampliació i l’actualització dels objectius
dels dos informes precedents sobre el canvi climàtic a Catalunya, del 2005 i del 2010, en un escenari
global més complex i canviant.
El 6è capítol del TICCC sobre riscos d’origen climàtic conclou que es pot assegurar amb un nivell molt
alt de confiança que tots els escenaris coincideixen amb un augment de les temperatures extremes i
les onades de calor.
En quant a la precipitació convectiva , es pot concloure que hi ha una evidència d’un augment de la
torrencialitat i de la freqüència de dies amb pluges molt intenses, i que és probable que no hi hagi una
reducció de les ratxes de dies de pluja continuats.
Sí que s’espera un augment de la durada de les ratxes seques (dies seguits sense precipitacions de
>1mm), fins a un 25% de la tendència observada en l’índex de CDD (durada màxima de ratxes seques).
L’augment de les temperatures i a la vegada, les ratxes seques, permet confirmar amb un nivell de
confiança molt alt que la sequera augmenta i seguirà augmentant en freqüència, intensitat i durada al
llarg del segle XXI, assecant més els sòls a la primavera i allargant el període sec estival. Hi hauran
menys recursos hídrics i n’augmentarà la variabilitat, de forma que es disposaran de menys eines per a
fer front a la sequera. Hi haurà menys cabal disponible, el volum de neu emmagatzemada al Pirineu
serà més petit i el desglaç s’avançarà. L’augment de les temperatures provocarà un augment de
l’evapotranspiració dels cultius, de forma que a la falta de recursos hídrics se li sumarà un augment de
la demanda.
Les condicions climàtiques afavoreixen una tendència positiva en el nombre d’incendis més grans de
0,5 ha, però a causa de les bones pràctiques i l’avanç de la tecnologia es preveu que disminueixin. Tot i
això, les condicions climàtiques extremes del escenaris més pessimistes pot afavorir a una freqüència
més gran d’incendis de gran extensió.
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És molt difícil establir una causa concreta del perquè en el desencadenament de les grans esllavissades,
degut en part a la falta dificultat de recol·lecció d’informació i a que hi intervenen altres factors d’una
importància similar o superior. Tot i això es troba una connexió entre els grans aiguats i les
esllavissades. Tot i que al territori català sempre s’hi ha observat esllavissades, en els darrers anys
s’han produït despreniments de cornises de dimensions insòlites, sobretot als Pirineus i als Ports.

2.- Anàlisis de les conseqüències en la nostra infraestructura
Un cop descrites les diferents prediccions, s’analitzen les conseqüències a la infraestructura estudiada. No
s’analitzen aquells vectors que no apliquen a la infraestructura objecte del present període, com per exemple
l’increment d’allaus de neu.
a) L’augment de les temperatures i dels dies consecutius de sequera, així com els canvis en les tendències
de vent i humitat, afavoreixen les condicions climàtiques per a la generació d’incendis. En aquest cas,
tot el tram on es preveu el nou traçat del tramvia se situa adjacent al límit del perímetre per a la
prevenció d’incendis forestals corresponent a la Serra de Collserola. L’augment de les condicions
climàtiques extremes, i l’abandonament del sòl forestal, afavoreixen el risc d’incendis.
Figura 2.

En blau superfície Q500. En lila zones potencialment inundables. Font: ACA

c) Pel que fa a l’augment de temperatures, existeix informació respecte a efectes que s’han donat en el
passat derivats de les onades de calor i que han afectat negativament a tramvies de Barcelona. Fa
anys, una onada de calor va provocar dilatació excessiva en tensors de punt fixe de catenària fins
enganxar pantògrafs. També hi ha hagut diversos trencaments de carril, propers a unions soldades en
àmbits d’aparells de via. L’augment de temperatures pot tenir incidència en el trencament de punts
propers a soldadures de via fetes durant l’execució, obligant a soldar-les de nou.

3.- Avaluació de la vulnerabilitat
Per poder establir la vulnerabilitat de la nostra infraestructura al canvi climàtic, primer s’ha de procedir a la
seva avaluació. Per avaluar s’ha de tenir en compte la probabilitat que el perill causi danys i el nivell de
gravetat de l’impacte que pot causar el perill.
De l’anàlisi sobre el traçat que s’ha realitzat en l’apartat anterior es pot concloure que els únics riscos que es
poden veure incrementats pel canvi climàtic són:
Figura 1.

Perímetres per a la prevenció d’incendis forestals – Serra de Collserola. Font: Gencat.cat

b) Pel que fa a l’augment de la torrencialitat i les pluges d’alta intensitat, s’observa una tendència positiva
en el nombre d’inundacions extraordinàries, probablement a causa de la possible heterogeneïtat de la
informació, degut a la falta de registres les primeres dècades del segle passat. Tal i com reflecteix el
document Incidència del canvi climàtic en el risc d'inundació s’espera un increment del cabal per al
període de retorn de 100 anys d’entre el 80% i el 100%. Segons dades de l’ACA, la nova infraestructura
està fora de les zones inundables per període de retorn 500 anys i de zones potencialment inundables.







Risc d’incendi: Les previsions d’augment de les temperatures i el desordre pluviomètric, camí a un
augment d’episodis de sequera (dies seguits sense pluja) són indicadors de l’augment del risc
d’incendis. Segons models es preveu una disminució de la quantitat d’incendis però un augment en
la seva potencialitat. La nostra infraestructura no canvia aquest risc, ja que es localitza en una zona
urbanitzada actualment, no canviant-se les condicions davant del risc d’incendis.
Risc d’inundabilitat: La desestabilització de les pluges cap a una concentració en pocs dies de la
pluviometria i l’augment de pluges convectives, pot resoldre a una augment dels episodis
d’inundacions. La zona a on es localitza la infraestructura dissenyada ja es una zona totalment
urbanitzada amb les canalitzacions ja executades. El projecte no canvia ni incideix en aquest
aspecte, i per tant, no canvia les condicions del medi en temes d’inundabilitat.
Augment de les temperatures: Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior l’augment de les
temperatures si que ha donat problemes en el Tramvia. Es per aquest motiu ja s’han fet la
substitució dels tensors dels punts fixes de les xarxes del tramvia amb material amb menys dilatació
davant d’altes temperatures ambientals ( es va substituir bronze per acer). Addicionalment l’ATM
esta realitzant un estudi de resiliència de les infraestructures del transport davant els efectes del
4
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canvi climàtic. Les conclusions d’aquest estudi s’aplicaran a tota la xarxa del tramvia, inclosa la del
present estudi.
3.3 Art. 21.2. a) Tercer: Establiment d'un mecanisme de seguiment
Donada l’estreta vinculació entre l’increment dels fenòmens meteorològics extrems i els impactes del canvi
climàtic sobre les infraestructures, es proposen els següents mecanismes de seguiment.
A un entorn pròxim del traçat hi trobem les següents estacions meteorològiques:







Barcelona – Zona Universitària
El Prat de Llobregat
Viladecans
Barcelona – El Raval
Barcelona – Zoo
Barcelona – Observatori Fabra

Es proposa la recol·lecció i el seguiment de les dades de les principals variables climàtiques:




Temperatures mitjanes, diàries, episodis d’onades de calor i dies de gelades
Precipitacions intenses, en forma d’aigua neu o pedregades
Episodis de fort vent o boira

Actualment, és el SMC qui facilita la informació meteorològica per a les activacions dels diversos plans
d’emergència coordinats pel departament d’Interior.
3.4 Estimació de les emissions de gasos amb efecte hivernacle
S’ha separat el càlcul per a l’avaluació de la contribució a les emissions de gasos d’efecte hivernacle del
projecte de l’ampliació del tramvia entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern en tres fases: construcció,
explotació i l’impacte sobre la capacitat d'embornal del territori afectat.
Quan es parla de GEH ens referim a diòxid de carboni equivalent (CO2eq), que inclou els sis gasos amb efecte
d’hivernacle que recull el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de nitrogen (N2O),
hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC), i hexafluorur de sofre (SF6).
Es plantegen 5 escenaris per al càlcul de les emissions de GEH:
El primer és referent a la no actuació i, per tant, a l’alternativa 0. Al no haver-hi actuació, no hi ha emissions
procedents de la fase de construcció i de l’estoc de carboni, només s’han calculat per a la fase d’explotació.
El segon és referent a l’Alternativa 1, que consisteix en una via única amb una calçada de circulació segregada
1+1 de 30km/h de velocitat.
El tercer és referent a l’Alternativa 2, que consisteix en una plataforma única amb doble via compartida amb
bus i dos carrils de circulació de 20 km/h.
El quart és referent a l’Alternativa 3, en la que en una plataforma única les zones de vianants i de trànsit son
compartides, amb carrils de circulació 1+1 de 10 km/h.
Finalment, l’últim és referent a l’Alternativa 4, consistent en una plataforma única amb zones de vianants i
trànsit compartides al costat muntanya i amb dos carrils de circulació 1+1 de 10 km/h pel costat muntanya i 20
km/h pel costat riu.
Es considera que no existeix un desmantellament com a tal de la infraestructura, ja que es fan tasques de
manteniment constant. És per aquest motiu que no s’ha estudiat aquesta fase.

METODOLOGIA
CONSTRUCCIÓ
La metodologia comuna a utilitzar per al càlcul de les emissions de GEH en fase de construcció, és a partir del
mòdul GMA del TCQ, software programat per l’ITeC que analitza els diversos impactes ambientals que
provoquen els materials de construcció i la seva posada en obra, a partir dels components d’obra del
pressupost.
Tot i la robustesa d’aquesta metodologia, és poc funcional en el cas de pressupostos d’estudis informatius,
degut a que la tipologia del seu estudi implica una gran part de partides a mà alçada.
Les partides dels pressupostos de cascuna de les alternatives s’assimilen a diverses partides del banc de dades
de infraestructures.cat 2019. Tot i la assimilació, aproximadament el 80% de cada pressupost no compta amb
dades mediambientals, pel que es determina que aquesta metodologia no és una opció viable en aquest cas.
Per tal de fer una aproximació de les emissions en aquesta fase, s’aplica el ràtio d’emissions de la connexió del
tramvia per la Diagonal d’acord al Pressupost d’Execució Material (PEM).
A partir de les emissions de CO2 que es preveuen pel projecte del tramvia de la Diagonal, es fa una aproximació
de les emissions que comportarà el projecte de l’ampliació del tramvia d’Esplugues en funció del PEM dels dos
projectes.
Es calcula quin percentatge representa cadascuna de les alternatives respecte el projecte del tramvia de la
Diagonal i s’aplica aquest ràtio a les emissions de CO2 per cada alternativa estudiada.
Impacte sobre l’estoc de carboni i la capacitat d’embornal
Per al càlcul de l’estoc de carboni i de la capacitat d’embornal de la superfície afectada, s’utilitza l’eina de
càlcul d’emissions de CO2 provinents de l’afectació de sòls forestals i de conreus en l’avaluació ambiental de
plans, programes i projectes, metodologia de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). En ella es calculen
les emissions de GEH a partir de la superfície afectada i la seva tipologia, segons si són Boscos i matollars,
Conreus llenyosos, Conreus herbacis, Sòls , prats i pastures o Boscos i matollars.
Abans de detallar l’abast de l’eina de càlcul, convé definir exactament els conceptes estoc de carboni i
capacitat d’embornal.
S’entén per:
Estoc de carboni: la quantitat de carboni que els boscos, matollars i conreus tenen emmagatzemat. Durant el
procés de fotosíntesi, les plantes capturen el carboni present a l’atmosfera (CO2) i el retenen a les parts
llenyoses dels arbres i conreus (biomassa aèria) o a les arrels (biomassa subterrània). Així doncs, funcionen
com uns magatzems de carboni.
Els resultats que ofereix l’eina de càlcul de l’estoc de carboni estan expressats en unitats de CO2 (Tones) però
és important aclarir que la forma en què el carboni s’emmagatzema als arbres, plantes i conreus no és en
forma de CO2.
En el procés de fotosíntesi el CO2, juntament amb l’aigua, reaccionen per formar una molècula de
carbohidrats, que és la que queda emmagatzemada als arbres:
6 CO2 + 12 H2O + llum → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
Aquest procés forma part del cicle del carboni i la literatura científica quan parla de boscos com a embornals
de CO2, fa servir la unitat de C i es parla ,doncs, d’embornals de carboni.
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Per tal d’expressar les unitats en termes de CO2, l’eina de càlcul empra el factor de conversió segons els pesos
moleculars (44/12).
Estoc de carboni dels sòls: els sòls també emmagatzemen carboni orgànic provinent de les restes vegetals en
descomposició d’arbres i conreus així com de les arrels de les plantes. El carboni atmosfèric fixat pels arbres,
matolls o conreus acaba residint en el sòl després de la degradació feta pels organismes.
Capacitat d’embornal: és la taxa que mesura el ritme amb què els arbres capturen el carboni de l’atmosfera.
Aquesta no és sempre la mateixa al llarg dels anys, ni és igual per a totes les espècies ni per a totes les edats
dels arbres. Els boscos més joves tenen taxes més elevades, mentre que els boscos més vells tenen taxes molt
properes a zero.
Els resultats que ofereix l’eina de càlcul de la capacitat d’embornal estan expressats en unitats de CO2 anuals
(tones/any).
En aquest cas, la capacitat d’embornal del projecte no es calcula ja que es considera que els arbres presents a
la zona del projecte són vells i ja no presenten creixement i que, per tant,la taxa de capacitat d’embornal
d’aquests arbres és zero.
Pel que fa a l’estoc de carboni, dels arbres presents a la zona del projecte s’utilitzen dades de la calculadora del
Ministerio para la transición ecológica “Calculadora de proyectos de absorción de dióxido de carbono”. En
aquesta eina es donen uns valors d’absorció de tones de CO2 per peu per diferents espècies depenent els anys
que portin plantats (20, 25, 30, 35 o 40 anys).
Factor d’absorció (tCO2/peu)

EXPLOTACIÓ
Per al càlcul de les emissions en fase d’explotació de l’alternativa 0, s’utilitzen dades de l’Índex de Mobilitat
Diari (IMD) de les actuals carreteres, i per al càlcul de les alternatives 1, 2 3 i 4 les simulacions de l’IMD de
l’estudi de mobilitat.

Laureà Miró

ALT 1

ALT 2

ALT 3

ALT 4

15.500

9.100

4.900

1.300

3.200

114.700

113.800

11.400

11.400

9.200

9.400

2.300

2.400

3.600

3.400

23200

22.600

Longitud

1,00

B-23

112.500

113.400

Longitud
Via Augusta

9.200

10.600

Longitud
Av. De Cornellà

5.700

8.100

Longitud

8.400
0,88

Raval St. Mateu

2.250

2.000

Longitud

2.300
0,80

C/Església

3.600

3.300

3.300
1,23

25 anys

30 anys

35 anys

40 anys

Av. Baix Llobregat

Celtis Australis

0,29

0,72

1,01

1,44

1,90

Longitud

Platanus hispanica

0,21

0,46

0,67

0,92

1,26

Figura 5.

Per tal de saber quin factor escollir, es miren les ortofotos històriques disponibles en el geoportal cartogràfic
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest es pot veure com els arbres afectats estan presents en la
zona ja des de l’any 1981, tal com s’observa a la foto següent.

11.200
1,44

Longitud

Factors d’absorció per espècie i any plantació. Font: Ministerio para la transición Ecológica.

113.800
1,50

20 anys

Figura 3.

Actual

20.700

21.700

22.700
1,15

IMD de les diferents carreteres per a cada una de les alternatives

Per al càlcul de les emissions en fase d’explotació s’ha tingut en compte un creixement del 0,7% anual en les
IMD de l’alternativa 0. Aquest percentatge de creixement es defineix a partir de l’horitzó 2030, que preveu un
creixement de la mobilitat en vehicle privat del 9,9% respecte 2017, donant un creixement del 0,7% anual
segons previsions de l’ATM.
Aquest creixement de les IMD només s’aplica a l’alternativa 0, tenint en compte que a la resta d’alternatives
s’utilitzen les dades de l’estudi de trànsit, a on es produeix un increment del transit en els carrers adjacents
fruit de l’execució del tramvia. Els darrers informes tècnics realitzats en àmbits europeus ens indica que aquest
augment de vehicles es dilueix en 4-5 anys, fruit de l’adaptació del trànsit a la nova situació. Així,. No es preveu
un augment de trànsit al llarg termini en els carrers adjacents a Laureà Miró.
Per al càlcul de les emissions de GEH, s’utilitza la metodologia de la Guia Pràctica per al càlcul d’emissions de
GEH, de l’OCCC. En aquesta es troben les emissions segons velocitat dividies en urbana (21 km/h), mitja (69
km/h) i alta (102 km/h), i segons tipologia de motor (combustible i cilindrada). Els vehicles són dividits en
funció de la seva tipologia, si són cotxe, furgonetes o camions.

Figura 4.

Arbres presents l’any 1981 a la zona d’afectació d’arbrat pel projecte. Font: Geoportal cartogràfic.

Gasolina Consum (gCO2eq/km) segons cilindrada
V (km/h) 0,8-1,4 l
1,4-2,0 l
>2,0 l
21
153
227
307
69
105
142
177
102
125
150
186
Figura 6.

Factors d’emissions de CO2 segons cilindrada.
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Per adaptar aquesta informació a les velocitats del tram, es realitza una regressió polinòmica, i s’aplica
l’equació a les velocitat estudiades, a mode d’exemple:

Els km recorreguts anualment es calculen segons els diferents esquemes d’explotació. Segons l’estudi
informatiu, la diferencia de distància recorreguda entre la situació actual i l’opció escollida per a totes les
alternatives (esquema B1), és de 195.762,09 km/any.

0,8-1,4 l

Velocitat

450

1,4-2,0 l
>2,0 l

Consum (gCO2eq/km)

400

Polinómica (0,8-1,4 l)

350
y=

300

Polinómica (1,4-2,0 l)

0,0368x2

- 6,0206x + 417,2
R² = 1

Polinómica (>2,0 l)

y = 0,0249x2 - 4,0078x + 300,2
R² = 1

150
100

Les taules detallades amb el càlculs de les emissions es poden trobar a l’apèndix 1.

y = 0,0198x2 - 2,7845x + 202,73
R² = 1

50
0
0

20

40

60

Les parades que tindrà el tramvia i que s’hauran de tenir en compte per al càlcul d’emissions de CO2 en
explotació, és de dos parades.
CÀLCUL EMISSIONS
Tal i com es defineix en el punt 3 de metodologia, un cop caracteritzades i quantificades les fonts emissores de
gasos d’efecte hivernacle, per a les tres fases del projecte, els amidaments d’aquestes es creuen amb els
factors d’emissió de les bases de dades anteriorment mencionades.

250
200

Per tal de calcular l’energia necessària per al funcionament del tramvia, es tenen en compte els km que
recorreguts anualment, així com l’energia consumida en cada parada.

80

100

120

CONSTRUCCIÓ
El càlcul de les emissions de CO2 en fase de construcció per a les diferents alternatives proposades es mostra a
continuació:

La proporció entre els vehicles de gasolina i de gasoil s’extreu de la informació aportada per la DGT sobre el
parc automobilístic de la província de Barcelona de l’any 2017. La proporció de vehicles lleugers i pesants
s’obté a partir de l’estudi de trànsit.
Per a cadascuna de les alternatives, es té en consideració les velocitats màximes que es defineixen en l’estudi
de mobilitat.
En la fase d’explotació també s’ha de tenir en compte les emissions de CO2 degut a l’energia utilitzada pel
funcionament del tramvia. En aquest cas es calcula el consum energètic del tramvia i mirar quin és el factor
d’emissions corresponent al mix energètic de la xarxa elèctrica peninsular.
En el cas del tramvia, l’ATM compta amb certificats de la companyia subministradora (Endesa) en els que
s’especifiquen que el 100% d’energia subministrada pel funcionament del tramvia serà generada a partir de
fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència.
Es considera, a partir de dades del mix energètic peninsular, que els percentatges aproximats de cada tipus
d’energia serà d’un 80% per energia renovable i del 20% per cogeneració.
Segons dades de Cogen España, associació espanyola per a la promoció de la cogeneració, s’estima que les
emissions de CO2 per kWh generat per cogeneració és de 345 g.
Factor emissió CO2 segons origen energia
Energies renovables

0 gCO2/kWh

Cogeneració alta eficiència

345 g CO2/kWh

% cogeneració respecte el total

20%

Projecte connexió
Diagonal

PEM

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

24.168.947,19€ 19.473.659,93€ 20.026.824,34€ 20.162.198,28€ 20.034.511,13€

%
Emissions CO2 (tCO2)

-

80,6%

82,9%

83,4%

82,9%

25.566

20.599

21.185

21.328

21.193

Figura 8.

Tones de CO2 per la fase de construcció

ESTOC DE CARBONI
Es preveu afectar 64 arbres dels 203 totals. D’aquests 64, 2 són lledoners (Celtis australis) i els 62 restants són
plataners (Platanus hispanica). Tenint en compte que els arbres afectats fa més de 40 anys que s’han plantat
(segons ortofotos històriques), es realitza el següent càlcul:

Factor absorció
(tCO2/peu)

Nombre arbres afectats

Tones CO2

Celtis Australis

1,90

2

3,80

Platanus hispanica

1,26

62

78,12

Espècie

TOTAL
Figura 9.

81,92

Tones de CO2 absorbides pels arbres afectats pel projecte

Emissions de CO2 pel funcionament del tramvia
Energia consumida en un any
Figura 7.

856.046,08 kWh/any

Emissions de CO2 pel funcionament del tramvia.
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EXPLOTACIÓ
El càlcul de les emissions per a la fase d’explotació, en base als IMD i les emissions de carboni segons velocitat i
tipologia de vehicle, són les següents:

Energia consumida pel funcionament del tramvia
Energia total consumida en un any per recorregut

831.988,88 kWh/any

Energia consumida per totes les parades

36.085,80 kWh/any

Energia total consumida en un any

Eix Laureà Miró
B-23
Via Augusta
Avinguda Cornellà
Raval St Mateu
C/ Església
Av. Baix Llobregat
TOTAL

ALTERNATIVA 0

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA 4

tCO2eq/any

tCO2eq/any

tCO2eq/any

tCO2eq/any

tCO2eq/any

896
8.417
766
290
132
324
1.375
12.198,81

Diferencia

ALTERNATIVA 0

tCO2eq/30 anys

Eix Laureà Miró

665
8.484
882
412
117
297
1.442
12.298,70

410
8.514
932
427
135
297
1.508
12.223,30

126
8.582
949
468
135
324
1.541
12.123,46

277
8.514
949
478
140
306
1.502
12.165,73

99,88

24,49

-75,35

-33,08

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA 4

tCO2eq/30 anys tCO2eq/30 anys

tCO2eq/30 anys

tCO2eq/30 anys

Emissions de CO2 pel funcionament del tramvia

59,07 t CO2/any

Emissions de CO2 pel funcionament del tramvia

1.772,02 t CO2/30anys

Figura 10. Emissions de CO2 pel funcionament del tramvia

Conclusió
La següent taula resum mostra la suma de les emissions totals de GEH (t CO2eq), tenint en compte una vida útil
de 30 anys i el creixement de les IMD seran:
Construcció

Embornal

t CO2eq

t CO2eq/30 anys

t CO2eq/any

t CO2eq/30 anys

t CO2eq/30 anys

Alt 0

-

-

12.198,81

441.238,13

441.238,13

Alt 1

20.599

81,92

12.577,35

368.960,92

391.413,85

Alt 2

21.185

81,92

12.501,95

366.699,03

389.737,97

Alt 3

21.328

81,92

12.402,11

363.703,77

386.885,70

Alt 4

21.193

81,92

12.444,38

364.971,98

388.018,91

12.306

3.768

8.319

290.268

254.529

255.430

257.448

255.430

26.394

26.463

27.959

28.457

28.457

Avinguda Cornellà

9.994

12.357

12.816

14.037

14.340

Raval St Mateu

4.534

3.511

4.041

4.041

4.209

C/ Església

11.152

8.900

8.900

9.710

9.169

Av. Baix Llobregat

47.427

43.254

45.246

46.243

45.047

441.238,13

368.960,92

366.699,03

363.703,77

364.971,98

Mesures de mitigació de les emissions de GEH:

-72.277,21

-74.539,10

-77.534,36

-76.266,15

Per a la fase constructiva del projecte s’haurà de:

TOTAL
Diferencia

Actualment es generen, a causa de l’explotació 12.198,81 t CO2eq/any.
Per a les alternatives estudiades en el document s’estima unes emissions pel trànsit de vehicles de 12.298,70 t
CO2eq/any, de 12.223,30 t CO2eq/any, 12.123,46 t CO2eq/any i 12.165,73 t CO2eq/any respectivament.
Pel que fa a les emissions que comporta el funcionament del tramvia es descriu a continuació una taula amb
els càlculs:

TOTAL

Segons el càlcul d’emissions, suposant 30 anys de vida útil de la infraestructura, suposa que la Alternativa que
menys impacte per emissions de GEH genera és l’alternativa 3, i l’alternativa més emissora és la 0, la referent a
la no actuació.

19.948

Via Augusta

Explotació

Figura 11. Emissions totals de CO2

51.469

B-23

868.074,68 kWh/any

Amb el resum, s’evidencia també que la etapa que més GEH emet és durant la fase d’explotació.
3.5 Sistema de monitoratge de les mesures
Un cop quantificades les emissions de GEH generades i les conseqüències del canvi climàtic per a la nova
infraestructura, es realitza una proposta de definició de les mesures de mitigació i d’adaptació.
El projecte ja és una mesura en si mateixa, prioritza transport col·lectiu envers privat.....





Assegurar el correcte estat de la maquinària, i la seva homologació en quan a emissions.
Utilitzar materials reciclats tant com sigui possible, tenint en compte la petjada de GEH dels productes.
Aturar els motors d’aquella maquinària que porti més de 3 minuts encesa.

Durant la fase d’explotació, haurà de:


Provenir de fonts renovables l’energia que alimenti la il·luminació i la senyalística. L’ATM té el
compromís que, el total de la seva energia consumida, provingui de fonts renovables i cogeneració
d’alta eficiència.

Mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic:
Per a l’increment del risc d’incendi, caldrà que:
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Durant la fase de construcció del projecte s’haurà de prestar especial cura a les activitats amb risc
d’incendi, així com amb els indicatius meteorològics que puguin ser indicatius d’una augment en el risc
d’incendis

Per a l’increment sobre la intensitat de pluges, caldrà que:



4

Així, la suma d’emissions per construcció, explotació a 30 anys vista i embornal de l’arbrat afectat, l’alternativa
0 i, per tant, la no actuació, suposa més d’un 11% més d’emissions que la resta d’alternatives.
Tot i això, es demanen un seguit de mesures preventives i correctores, que es descriuen al punt de l’Art. 21.2.
a) Quart: Sistema de monitoratge de les mesures, del present document

Durant la fase de construcció garantir la correcta definició de la xarxa de drenatge de la plataforma i la
senyalística.
Durant la fase d’explotació definir dels nivells d’alerta de les condicions meteorològiques que activin la
coordinació amb les administracions competents.

Avaluació d’impactes

Emissions
Acció:

Circulació de vehicles i funcionament del tramvia

Descripció:

Emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle. Canvi climàtic.

Caracterització:

A, B1, C1, D2, E2, F1, G, H, I, J, K1, L1

Avaluació:

Compatible

Impactes associats:
Acumulatius, (a+a) dóna A:

La multiplicació de la circulació de vehicles provoca un
creixement proporcional de les emissions de GEH.

Indirectes, a dóna b :

Augment risc d’incendis, augment inundacions i augment de
temperatures

Interaccions, (a+b) dóna C:

No se’n preveuen

5 Diferència entre alternatives
En el cas de riscos per inundacions i per incendis forestals, les quatre alternatives presenten el mateix nivell de
risc, que serà baix ja que no es veuran afectats per la nova infraestructura. La vulnerabilitat que es presenta,
en aquest cas, és a nivell de municipi i no per la infraestructura, que es construeix en un entorn totalment
urbanitzat.
Pel que fa a les emissions de CO2, cada alternativa presenta una valoració diferent degut a les diverses fases
estudiades d’obra i d’explotació. La diferencia principal entre alternatives es deu a la fase d’explotació.
6 Mesures preventives i correctores
S’associen les mesures preventives i correctores a l’impacte de les emissions de GEH del projecte i als riscos
identificats deguts al canvi climàtic:
Emissions de GEH:
Val a dir que l’obra de l’ampliació del tramvia ja és en si mateixa una mesura correctora que comporta una
disminució d’emissions. Els transports col·lectius son sempre més eficients, en aquest aspecte, que el
transport privat.
Tenint en compte la vida útil d’una carretera urbana, les emissions que comporta de CO2 són molt importants,
ja que el seu règim de trànsit implica unes velocitats baixes i moltes aturades i arrancades del vehicle.
9
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APÈNDIX 1:

TAULES CÀLCULS D’EMISSIONS
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CONSTRUCCIÓ
Projecte executiu de transports. Fase 1: Glòries - Girona
TREBALLS PREVIS I ELIMINACIÓ D'ELEMENTS EXISTENTS
MOVIMENT DE TERRES
ESTRUCTURES
SUBESTRUCTURA DE VIA
SUPERESTRUCTURA DE VIA
PAVIMENTACIÓ, JARDINERIA I ACABATS DE SUPERFÍCIE
DRENATGE DE VIA
XARXA DE REG DE L'ÀMBIT TRAMVIARI
OBRA CIVIL I ARQUITECTURA DE PARADES
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS NO FERROVIARIS
INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES
DESVIAMENT DE SERVEIS AFECTATS
AFECCIÓ TÚNEL D'ADIF C/MARINA
MODIFICACIÓ NUS DE GLÒRIES PER CANÒPIA
OBRES COMPLEMENTÀRIES I VARIS
Pressupost PROJECTE EXECUTIU DE TRANSPORTS. Fase I: GLÒRIES Emissions de CO2 en fabricació (aprox. Kg)
Emissions de CO2 en construcció (aprox. Kg)
Emissions totals de CO2 (aprox. t)

EI ALTERNATIVA 1: VIA UNICA
Moviment de terres, treballs previs i demolicions
Plataforma ferroviària
Inst. ferroviàries/viaries i sistemes d'explotació
Parades
Urbanització
Afectacions
SSAA
Partides alçades i varis
Obres complementàries
Pressupost TRAMESPL-EI-ALT 1
% PEM Respecte a Connexió Diagonal
Kg CO2 en fabricació
Kg CO2 en construcció
Emissions totals de CO2 (aprox. t)

656.423,08
279.498,77
521.149,11
2.210.657,12
3.396.522,90
1.405.709,74
831.767,57
228.374,98
1.116.116,59
137.211,22
5.764.566,93
1.205.737,59
1.580.000,00
2.039.832,70
2.795.378,89
24.168.947,19
14.264.683
11.301.491
25.566

508.062,53
2.390.724,05
6.356.474,81
915.000,00
3.048.136,25
148.500,00
495.300,00
3.083.136,60
2.528.325,69
10.473.659,93
43,3%
6.181.628
4.897.523
11.079

EI ALTERNATIVA 2: VIA DOBLE (1+1)
Moviment de terres, treballs previs i demolicions
Plataforma ferroviària
Inst. ferroviàries/viaries i sistemes d'explotació
Parades
Urbanització
Afectacions
SSAA
Partides alçades i varis
Obres complementàries
Pressupost TRAMESPL-EI-ALT 2
% PEM Respecte a Connexió Diagonal
Kg CO2 en fabricació
Kg CO2 en construcció
Emissions totals de CO2 (aprox. t)

EI ALTERNATIVA 3: VIA DOBLE (0+0)
Moviment de terres, treballs previs i demolicions
Plataforma ferroviària
Inst. ferroviàries/viaries i sistemes d'explotació
Parades
Urbanització
Afectacions
SSAA
Partides alçades i varis
Obres complementàries
Pressupost TRAMESPL-EI-ALT 3
% PEM Respecte a Connexió Diagonal
Kg CO2 en fabricació
Kg CO2 en construcció
Emissions totals de CO2 (aprox. t)

508.088,43
2.669.505,16
6.356.474,81
888.000,00
2.338.962,01
148.500,00
1.435.300,00
3.153.668,24
2.528.325,69
20.026.824,34
82,9%
11.819.973
9.364.619
21.185

508.088,43
2.675.473,36
6.356.474,81
988.000,00
2.354.014,01
148.500,00
1.435.300,00
3.168.021,98
2.528.325,69
20.162.198,28
83,4%
11.899.872
9.427.920
21.328
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EI ALTERNATIVA 4: VIA DOBLE (0+1)
Moviment de terres, treballs previs i demolicions
Plataforma ferroviària
Inst. ferroviàries/viaries i sistemes d'explotació
Parades
Urbanització
Afectacions
SSAA
Partides alçades i varis
Obres complementàries
Pressupost TRAMESPL-EI-ALT 4
% PEM Respecte a Connexió Diagonal
Kg CO2 en fabricació
Kg CO2 en construcció
Emissions totals de CO2 (aprox. t)

508.088,43
2.669.505,16
6.356.474,81
888.000,00
2.346.571,93
148.500,00
1.435.300,00
3.153.745,11
2.528.325,69
20.034.511,13
82,9%
11.824.510
9.368.213
21.193
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EXPLOTACIÓ
Emissions en fase d’explotació pel trànsit viari
IMD ACTUALS:
Actual

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Laureà Miró

15.500

9.100

4.900

1.300

3.200

B-23

112.500

113.400

113.800

114.700

113.800

Via Augusta

9.200

10.600

11.200

11.400

11.400

Av. De Cornellà

5.700

8.100

8.400

9200

9.400

Raval St. Mateu

2.250

2.000

2.300

2.300

2.400

C/Església

3.600

3.300

3.300

3.600

3.400

Av. Baix Llobregat

20.700

21.700

22.700

23200

22.600

CÀLCUL IMD FUTURES AMB CREIXEMENT ANUAL DEL 0,7%:

Laureà Miró
B-23
ALT0

Actual

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL

15.500

15.609

15.718

15.828

15.939

16.050

16.162

16.276

16.390

16.504

16.620

16.736

16.853

16.971

17.090

17.210

17.330

17.451

17.574

17.697

17.821

17.945

18.071

18.197

18.325

18.453

18.582

18.712

18.843

18.975

19.108

534.540

112.500 113.288 114.081 114.879 115.683 116.493 117.308 118.130 118.957 119.789 120.628 121.472 122.322 123.179 124.041 124.909 125.784 126.664 127.551 128.444 129.343 130.248 131.160 132.078 133.003 133.934 134.871 135.815 136.766 137.723 138.687 3.879.728

Via Augusta

9.200

9.264

9.329

9.395

9.460

9.527

9.593

9.660

9.728

9.796

9.865

9.934

10.003

10.073

10.144

10.215

10.286

10.358

10.431

10.504

10.577

10.651

10.726

10.801

10.877

10.953

11.029

11.107

11.184

11.263

11.342

317.276

Av. De Cornellà

5.700

5.740

5.780

5.821

5.861

5.902

5.944

5.985

6.027

6.069

6.112

6.155

6.198

6.241

6.285

6.329

6.373

6.418

6.463

6.508

6.553

6.599

6.645

6.692

6.739

6.786

6.833

6.881

6.929

6.978

7.027

196.573

Raval St. Mateu

2.250

2.266

2.282

2.298

2.314

2.330

2.346

2.363

2.379

2.396

2.413

2.429

2.446

2.464

2.481

2.498

2.516

2.533

2.551

2.569

2.587

2.605

2.623

2.642

2.660

2.679

2.697

2.716

2.735

2.754

2.774

77.595

C/Església

3.600

3.625

3.651

3.676

3.702

3.728

3.754

3.780

3.807

3.833

3.860

3.887

3.914

3.942

3.969

3.997

4.025

4.053

4.082

4.110

4.139

4.168

4.197

4.226

4.256

4.286

4.316

4.346

4.377

4.407

4.438

124.151

Av. Baix Llob.

20.700

20.845

20.991

21.138

21.286

21.435

21.585

21.736

21.888

22.041

22.196

22.351

22.507

22.665

22.824

22.983

23.144

23.306

23.469

23.634

23.799

23.966

24.133

24.302

24.472

24.644

24.816

24.990

25.165

25.341

25.518

713.870

Actual
Laureà Miró
B-23
ALT1

1
9.164

2
9.228

3
9.292

4
9.357

5
9.423

6
9.489

7
9.555

8
9.622

9
9.690

10

11

12

13

9.757

9.826

9.895

9.964

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL

10.034

10.104

10.174

10.246

10.317

10.390

10.462

10.536

10.609

10.684

10.758

10.834

10.910

10.986

11.063

11.140

11.218

313.827

113.400 114.194 114.993 115.798 116.609 117.425 118.247 119.075 119.908 120.748 121.593 122.444 123.301 124.164 125.033 125.909 126.790 127.677 128.571 129.471 130.377 131.290 132.209 133.135 134.067 135.005 135.950 136.902 137.860 138.825 139.797 3.910.765

Via Augusta

10.600

10.674

10.749

10.824

10.900

10.976

11.053

11.130

11.208

11.287

11.366

11.445

11.525

11.606

11.687

11.769

11.852

11.935

12.018

12.102

12.187

12.272

12.358

12.445

12.532

12.620

12.708

12.797

12.886

12.977

13.067

365.557

Av. De Cornellà

8.100

8.157

8.214

8.271

8.329

8.387

8.446

8.505

8.565

8.625

8.685

8.746

8.807

8.869

8.931

8.993

9.056

9.120

9.184

9.248

9.313

9.378

9.444

9.510

9.576

9.643

9.711

9.779

9.847

9.916

9.985

279.340

Raval St. Mateu

2.000

2.014

2.028

2.042

2.057

2.071

2.085

2.100

2.115

2.130

2.144

2.160

2.175

2.190

2.205

2.221

2.236

2.252

2.268

2.283

2.299

2.316

2.332

2.348

2.364

2.381

2.398

2.414

2.431

2.448

2.466

68.973

C/Església

3.300

3.323

3.346

3.370

3.393

3.417

3.441

3.465

3.489

3.514

3.538

3.563

3.588

3.613

3.639

3.664

3.690

3.715

3.741

3.768

3.794

3.821

3.847

3.874

3.901

3.929

3.956

3.984

4.012

4.040

4.068

113.805

Av. Baix Llob.

21.700

21.852

22.005

22.159

22.314

22.470

22.627

22.786

22.945

23.106

23.268

23.431

23.595

23.760

23.926

24.094

24.262

24.432

24.603

24.775

24.949

25.123

25.299

25.476

25.655

25.834

26.015

26.197

26.381

26.565

26.751

748.356

Actual

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL

5.254

5.291

5.328

5.365

5.403

5.440

5.479

5.517

5.556

5.594

5.634

5.673

5.713

5.753

5.793

5.834

5.874

5.916

5.957

5.999

6.041

Laureà Miró
B-23
ALT2

9.100

4.900

4.934

4.969

5.004

5.039

5.074

5.109

5.145

5.181

5.217

168.984

113.800 114.597 115.399 116.207 117.020 117.839 118.664 119.495 120.331 121.173 122.022 122.876 123.736 124.602 125.474 126.353 127.237 128.128 129.025 129.928 130.837 131.753 132.675 133.604 134.539 135.481 136.430 137.385 138.346 139.315 140.290 3.924.560

Via Augusta

11.200

11.278

11.357

11.437

11.517

11.598

11.679

11.760

11.843

11.926

12.009

12.093

12.178

12.263

12.349

12.435

12.522

12.610

12.698

12.787

12.877

12.967

13.058

13.149

13.241

13.334

13.427

13.521

13.616

13.711

13.807

386.248

Av. De Cornellà

8.400

8.459

8.518

8.578

8.638

8.698

8.759

8.820

8.882

8.944

9.007

9.070

9.133

9.197

9.262

9.327

9.392

9.458

9.524

9.590

9.658

9.725

9.793

9.862

9.931

10.000

10.070

10.141

10.212

10.283

10.355

289.686

Raval St. Mateu

2.300

2.316

2.332

2.349

2.365

2.382

2.398

2.415

2.432

2.449

2.466

2.483

2.501

2.518

2.536

2.554

2.572

2.590

2.608

2.626

2.644

2.663

2.681

2.700

2.719

2.738

2.757

2.777

2.796

2.816

2.835

79.319

C/Església

3.300

3.323

3.346

3.370

3.393

3.417

3.441

3.465

3.489

3.514

3.538

3.563

3.588

3.613

3.639

3.664

3.690

3.715

3.741

3.768

3.794

3.821

3.847

3.874

3.901

3.929

3.956

3.984

4.012

4.040

4.068

113.805

Av. Baix Llob.

22.700

22.859

23.019

23.180

23.342

23.506

23.670

23.836

24.003

24.171

24.340

24.510

24.682

24.855

25.029

25.204

25.380

25.558

25.737

25.917

26.098

26.281

26.465

26.650

26.837

27.025

27.214

27.404

27.596

27.789

27.984

782.843
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Actual
Laureà Miró
B-23
Via Augusta

1.300

1
1.309

2
1.318

3
1.327

4
1.337

5
1.346

6
1.356

7
1.365

8
1.375

9
1.384

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL

1.394

1.404

1.414

1.423

1.433

1.443

1.453

1.464

1.474

1.484

1.495

1.505

1.516

1.526

1.537

1.548

1.559

1.569

1.580

1.591

1.603

44.832

114.700 115.503 116.311 117.126 117.945 118.771 119.602 120.440 121.283 122.132 122.987 123.848 124.715 125.588 126.467 127.352 128.243 129.141 130.045 130.955 131.872 132.795 133.725 134.661 135.603 136.553 137.509 138.471 139.440 140.416 141.399 3.955.598
11.400

11.480

11.560

11.641

11.723

11.805

11.887

11.970

12.054

12.139

12.224

12.309

12.395

12.482

12.569

12.657

12.746

12.835

12.925

13.016

13.107

13.198

13.291

13.384

13.478

13.572

13.667

13.763

13.859

13.956

14.054

393.146

ALT3 Av. De Cornellà

9.200

9.264

9.329

9.395

9.460

9.527

9.593

9.660

9.728

9.796

9.865

9.934

10.003

10.073

10.144

10.215

10.286

10.358

10.431

10.504

10.577

10.651

10.726

10.801

10.877

10.953

11.029

11.107

11.184

11.263

11.342

317.276

Raval St. Mateu

2.300

2.316

2.332

2.349

2.365

2.382

2.398

2.415

2.432

2.449

2.466

2.483

2.501

2.518

2.536

2.554

2.572

2.590

2.608

2.626

2.644

2.663

2.681

2.700

2.719

2.738

2.757

2.777

2.796

2.816

2.835

79.319

C/Església

3.600

3.625

3.651

3.676

3.702

3.728

3.754

3.780

3.807

3.833

3.860

3.887

3.914

3.942

3.969

3.997

4.025

4.053

4.082

4.110

4.139

4.168

4.197

4.226

4.256

4.286

4.316

4.346

4.377

4.407

4.438

124.151

Av. Baix Llob.

23.200

23.362

23.526

23.691

23.856

24.023

24.192

24.361

24.531

24.703

24.876

25.050

25.226

25.402

25.580

25.759

25.939

26.121

26.304

26.488

26.673

26.860

27.048

27.237

27.428

27.620

27.813

28.008

28.204

28.402

28.600

800.086

Actual

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL

L. M.10 km/h

700

705

710

715

720

725

730

735

740

745

751

756

761

766

772

777

783

788

794

799

805

810

816

822

828

833

839

845

851

857

863

24.141

L. M. 20 km/h

2.500

2.518

2.535

2.553

2.571

2.589

2.607

2.625

2.643

2.662

2.681

2.699

2.718

2.737

2.756

2.776

2.795

2.815

2.834

2.854

2.874

2.894

2.915

2.935

2.956

2.976

2.997

3.018

3.039

3.061

3.082

86.216

B-23
Via Augusta

113.800 114.597 115.399 116.207 117.020 117.839 118.664 119.495 120.331 121.173 122.022 122.876 123.736 124.602 125.474 126.353 127.237 128.128 129.025 129.928 130.837 131.753 132.675 133.604 134.539 135.481 136.430 137.385 138.346 139.315 140.290 3.924.560
11.400

11.480

11.560

11.641

11.723

11.805

11.887

11.970

12.054

12.139

12.224

12.309

12.395

12.482

12.569

12.657

12.746

12.835

12.925

13.016

13.107

13.198

13.291

13.384

13.478

13.572

13.667

13.763

13.859

13.956

14.054

393.146

ALT4 Av. De Cornellà

9.400

9.466

9.532

9.599

9.666

9.734

9.802

9.870

9.939

10.009

10.079

10.150

10.221

10.292

10.364

10.437

10.510

10.583

10.658

10.732

10.807

10.883

10.959

11.036

11.113

11.191

11.269

11.348

11.428

11.508

11.588

324.173

Raval St. Mateu

2.400

2.417

2.434

2.451

2.468

2.485

2.503

2.520

2.538

2.556

2.573

2.591

2.610

2.628

2.646

2.665

2.683

2.702

2.721

2.740

2.759

2.779

2.798

2.818

2.837

2.857

2.877

2.897

2.918

2.938

2.959

82.768

C/Església

3.400

3.424

3.448

3.472

3.496

3.521

3.545

3.570

3.595

3.620

3.646

3.671

3.697

3.723

3.749

3.775

3.801

3.828

3.855

3.882

3.909

3.936

3.964

3.992

4.020

4.048

4.076

4.105

4.133

4.162

4.191

117.254

Av. Baix Llob.

22.600

22.758

22.918

23.078

23.239

23.402

23.566

23.731

23.897

24.064

24.233

24.402

24.573

24.745

24.918

25.093

25.269

25.445

25.624

25.803

25.984

26.165

26.349

26.533

26.719

26.906

27.094

27.284

27.475

27.667

27.861

779.394
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CÀLCUL EMISSIONS DE CO2 PER TRÀNSIT VIÀRI:
IMD ALT0

ALT 0:

% pesats
IMD ALT0

Av.
Cornellà

529.889 v/d

V pesats

4651 v/d

Recorregut

1,00 km

Tipus vehicle

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

Vel (km/h)

%

Vehicles

V lleuger gasolina

50

61%

325.339

262,61

85438

V lleuger dièsel

50

38%

202.517

236,20

47834

V pesats dièsel

50

100%

4.651

1664,15

7740

Total CO2 Laureà Miró

3.879.728 v/d

% pesats

0,87%

V lleugers

3.845.974 v/d

V pesats

Raval St
Mateu
Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

Vel (km/h)

%

Vehicles

V lleuger gasolina

80

61%

2.361.332

138,94

328074

V lleuger dièsel

80

38%

1.469.878

128,16

188377

V pesats dièsel

80

100%

33.754

406,46

13720

IMD ALT0
% pesats
V lleugers

162,06

19.389

V lleuger dièsel

50

38%

74.474

144,46

10.759

V pesats dièsel

50

100%

1.711

564,35

966

31.113 kg CO2/km i dia
9.994 t CO2 /30 anys
77.595 v/d
0,87%
76.919 v/d

V pesats

676 v/d

Recorregut

0,80 km

Tipus vehicle

Vehicles

V lleuger gasolina

30

61%

47.227

202,38

9.558

V lleuger dièsel

30

38%

29.398

180,33

5.301

V pesats dièsel

30

100%

676

987,21

667

Tipus vehicle

1,44 km
Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

Vehicles

V lleuger gasolina

50

61%

193.104

162,06

31.294

V lleuger dièsel

50

38%

120.204

144,46

17.365

V pesats dièsel

50

100%

2.761

564,35

1.558

50.217 kg CO2/km i dia
26.394 t CO2 /30 anys

Tot CO2 (kg
CO2/km)

%

15.526 kg CO2/km i dia
4.534 t CO2 /30 anys
124.151 v/d
0,87%
123.070 v/d
1.081 v/d
1,23 km

C/ Església

2.761 v/d

Emis CO2
(gCO2/km)

Vel (km/h)

Recorregut

314.515 v/d

%

Total CO2 per tram i 30 anys

119.641

V pesats

Vel (km/h)

Total CO2 Via Augusta

61%

V lleugers

Via Augusta
Tipus vehicle

50

% pesats

0,87%

Recorregut

V lleuger gasolina

IMD ALT0

317.276 v/d

V pesats

Vehicles

Total CO2 per tram i30 anys

290.268 t CO2 /30 anys

Total CO2 per tram i 30 anys

Tot CO2 (kg
CO2/km)

%

Total CO2 St. Mateu

530.170 kg CO2/km i dia

Emis CO2
(gCO2/km)

Vel (km/h)

% pesats

1,50 km

Total CO2 B-23

Tipus vehicle

V lleugers

B-23
Tipus vehicle

0,88 km

IMD ALT0

33754 v/d

Recorregut

Recorregut

Total CO2 per tram i 30 anys

51.469 t CO2 /30 anys

IMD ALT0

1.711 v/d

Total CO2 Av. Cornellà

141.012 kg CO2/km i dia

Total CO2 per tram i 30 anys

194.862 v/d

V pesats

0,87%

V lleugers

0,87%

V lleugers

534.540 v/d

% pesats

Eix Laureà
Miró

196.573 v/d

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

Vel (km/h)

%

Vehicles

V lleuger gasolina

30

61%

75.563

202,38

15.292

V lleuger dièsel

30

38%

47.036

180,33

8.482

V pesats dièsel

30

100%

1.081

987,21

1.067

Total CO2 C/ Església
Total CO2 per tram i
30anys

24.841 kg CO2/km i dia
11.152 t CO2 /30 anys
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IMD ALT0

713.870 v/d

% pesats

0,87%

V lleugers

% pesats

707.659 v/d

V pesats
Av. Baix
Llobregat

IMD ALT1
V lleugers

6.211 v/d

Recorregut

V pesats

1,15 km

Tipus vehicle

Tot CO2 (kg
CO2/km)

%

Vehicles

V lleuger gasolina

50

61%

434.485

162,06

70.413

V lleuger dièsel

50

38%

270.458

144,46

V pesats dièsel

50

100%

6.211

564,35

47.427 t CO2 /30 anys

Total CO2 30 anys

441.238 t CO2 /30 anys

Tipus vehicle

50

61%

222.490

162,06

36.057

39.070

V lleuger dièsel

50

38%

138.495

144,46

20.007

3.505

V pesats dièsel

50

100%

3.181

564,35

1.795

Total CO2 Via Augusta
Total CO2 per tram i 30anys

V pesats

Eix Laureà
Miró

313.827 v/d

Av.
Cornellà

0,87%
311.096 v/d
2.731 v/d

Recorregut

1,00 km

Tipus vehicle

Emis CO2 (g
CO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

Vel (km/h)

%

Vehicles

V lleuger gasolina

30

61%

191.006

262,61

50.160

V lleuger dièsel

30

38%

118.897

236,20

28.083

V pesats dièsel

30

100%

2.731

1664,15

4.545

Total CO2
Total CO2 per tram i 30 anys

Tipus vehicle

3.876.741 v/d

V pesats

34.024 v/d

Recorregut

1,50 km

B-23
Tipus vehicle

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

Vel (km/h)

%

Vehicles

V lleuger gasolina

80

61%

2.380.222

138,94

330.699

V lleuger dièsel

80

38%

1.481.637

128,16

189.884

V pesats dièsel

80

100%

34.024

406,46

13.829

Total CO2 B-23
Total CO2 per tram i 30 anys

534.412 kg CO2/km i dia
292.590 t CO2 /30 anys

2.431 v/d
0,88 km
Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

50

61%

170.016

162,06

27.553

V lleuger dièsel

50

38%

105.831

144,46

15.288

V pesats dièsel

50

100%

2.431

564,35

1.372

Total CO2 per tram i 30 anys

IMD ALT1

V pesats

V lleugers

276.909 v/d

V lleuger gasolina

Total CO2 Av. Cornellà

Raval St
Mateu

0,87%

Vehicles

V lleugers

0,87%

279.340 v/d

%

% pesats

% pesats

30.411 t CO2 /30 anys

Vel (km/h)

30.218 t CO2 /30 anys
3.910.765 v/d

57.859 kg CO2/km i dia

Recorregut

82.788 kg CO2/km i dia

IMD ALT1

Tot CO2 (kg
CO2/km)

V lleuger gasolina

V lleugers

V pesats

Emis CO2
(gCO2/km)

Vehicles

% pesats

V lleugers

1,44 km
%

ALT 1:

% pesats

3.181 v/d

Vel (km/h)

IMD ALT1

IMD ALT1

362.376 v/d

Via Augusta

112.988 kg CO2/km i dia

Total CO2 per tram i 30anys

TOTAL

0,87%

Recorregut
Emis CO2
(gCO2/km)

Vel (km/h)

Total CO2 Av. B. Llob.

365.557 v/d

Recorregut
Tipus vehicle

44.213 kg CO2/km i dia
14.201 t CO2 /30 anys
68.973 v/d
0,87%
68.372 v/d
601 v/d
0,80 km
Vel
(km/h)
%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

V lleuger gasolina

30

61%

41.979

202,38

8496

V lleuger dièsel

30

38%

26.131

180,33

4712

V pesats dièsel

30

100%

601

987,21

593

Total CO2 St. Mateu
Total CO2 per tram i 30 anys

13.801 kg CO2/km i dia
4.030 t CO2 /30 anys
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IMD ALT1

113.805 v/d

% pesats

0,87%

V lleugers

112.814 v/d

V pesats

991 v/d

Recorregut
Tipus vehicle

% pesats

0,87%

V lleugers

3.890.416 v/d
34144 v/d

Recorregut
Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

B-23
Tipus vehicle

%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

30

61%

69.266

202,38

14.018

V lleuger gasolina

80

61%

2.388.618

138,94

331.865

V lleuger dièsel

30

38%

43.117

180,33

7.775

V lleuger dièsel

80

38%

1.486.864

128,16

190.554

V pesats dièsel

30

100%

991

987,21

978

V pesats dièsel

80

100%

34.144

406,46

13.878

Total CO2 per tram i 30 anys

IMD ALT1

22.771 kg CO2/km i dia

Total CO2 B-23

10.223 t CO2 /30 anys
748.356 v/d

% pesats

0,87%

V lleugers
Recorregut

IMD ALT2

393.146 v/d

V pesats

1,15 km
Vel
(km/h)
%

Tipus vehicle

293.622 t CO2 /30 anys

V lleugers

6511 v/d

Vehicles

Emis CO2 (gr
CO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

Via
Augusta

536.297 kg CO2/km i dia

Total CO2 per tram i 30 anys

% pesats

741.845 v/d

V pesats

Recorregut
Tipus vehicle

0,87%
389.725 v/d
3.421 v/d
1,44 km
Vel
(km/h)

%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

V lleuger gasolina

50

61%

455.475

162,06

73814

V lleuger gasolina

50

61%

239.282

162,06

38.778

V lleuger dièsel

50

38%

283.524

144,46

40958

V lleuger dièsel

50

38%

148.948

144,46

21.517

V pesats dièsel

50

100%

6.511

564,35

3674

V pesats dièsel

50

100%

3.421

564,35

1.931

Total CO2 Av. B. Llob. 118.447 kg CO2/km i dia
Total CO2 per tram i 30 anys

TOTAL

Total CO2 Via Augusta

49.718 t CO2 /30 anys

Total CO2 per tram i 30anys

Total CO2 30 anys 431.391 t CO2 /30 anys

IMD ALT2
% pesats

ALT 2:

V lleugers
V pesats
IMD ALT2

168.984 v/d

% pesats

Av.
Cornellà

0,87%

V lleugers

167.513 v/d

V pesats
Eix Laureà
Miró

1,50 km
Vel
(km/h)

V lleuger gasolina

Total CO2 C/ Església

Av. Baix
Llobregat

3.924.560 v/d

V pesats

1,23 km
Vel
(km/h)
%

C/ Església

IMD ALT2

1.471 v/d

Recorregut

1,00 km
Vel
(km/h)

Tipus vehicle

%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

V lleuger gasolina

20

61%

102.849

262,61

27.009

V lleuger dièsel

20

38%

64.022

236,20

15.122

V pesats dièsel

20

100%

1.471

1664,15

2.448

Total CO2
Total CO2 per tram i 30 anys

44.579 kg CO2/km i dia
16.271 t CO2 /30 anys

Recorregut
Tipus vehicle

62.226 kg CO2/km i dia
32.706 tm CO2 /30 anys
289.686 v/d
0,87%
287.165 v/d
2.521 v/d
0,88 km
Vel
(km/h)

%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

V lleuger gasolina

50

61%

176.313

162,06

28.573

V lleuger dièsel

50

38%

109.751

144,46

15.855

V pesats dièsel

50

100%

2.521

564,35

1.423

Total CO2 Av. Cornellà
Total CO2 per tram i 30 anys

45.851 kg CO2/km i dia
14.727 t CO2 /30 anys
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IMD ALT2
% pesats

0,87%

V lleugers

IMD ALT3

78.628 v/d

V pesats
Raval St
Mateu

ALT 3:

79.319 v/d

% pesats

691 v/d

Recorregut
Tipus vehicle

%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

30

61%

48.276

202,38

9.770

V lleuger dièsel

30

38%

30.051

180,33

5.419

V pesats dièsel

30

100%

691

987,21

682

Total CO2 per tram i 30 anys

0,87%

V lleugers

0,80 km
Vel
(km/h)

V lleuger gasolina

Total CO2 St. Mateu

44.832 v/d
44.441 v/d

V pesats
Eix Laureà
Miró

15.871 kg CO2/km i dia
4.634 tm CO2 /30 anys

391 v/d

Recorregut

1,00 km
Vel
(km/h)

Tipus vehicle

% pesats

112.814 v/d

V pesats

991 v/d

Recorregut
Tipus vehicle
V lleuger gasolina

1,23 km
Vel
(km/h)
30

%

Vehicles

61%

69.266

Emis CO2
(gCO2/km)
202,38

Tot CO2 (kg
CO2/km)
14.018

V lleuger dièsel

30

38%

43.117

180,33

7.775

V pesats dièsel

30

100%

991

987,21

978

Total CO2 C/ Església
Total CO2 per tram i 30 anys

61%

27.286

262,61

7.166

V lleuger dièsel

10

38%

16.985

236,20

4.012

V pesats dièsel

10

100%

391

1664,15

651

IMD ALT2

4.317 t CO2 /30 anys
3.955.598 v/d

% pesats

0,87%

V lleugers

3.921.184 v/d

V pesats

34414 v/d

Recorregut
B-23
Tipus vehicle

1,50 km
Vel
(km/h)

%

Vehicles

Emis CO2 (gr
CO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

V lleuger gasolina

80

61%

2.407.509

138,94

334.490

22.771 kg CO2/km i dia

V lleuger dièsel

80

38%

1.498.623

128,16

192.061

10.223 tm CO2 /30 anys

V pesats dièsel

80

100%

34.414

406,46

13.988

782.843 v/d

% pesats

540.538 kg CO2/km i dia

Total CO2 per tram i 30anys

295.945 t CO2 /30 anys

IMD ALT3

393.146 v/d

0,87%

V lleugers

776.032 v/d

V pesats

% pesats

6.811 v/d

Recorregut
Tipus vehicle

1,15 km
Vel
(km/h)

V lleugers
%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

V pesats

Tot CO2 (kg
CO2/km)

Recorregut
Via Augusta

V lleuger gasolina

50

61%

476.465

162,06

77216

V lleuger dièsel

50

38%

296.589

144,46

42845

Tipus vehicle

V pesats dièsel

50

100%

6.811

564,35

3844

V lleuger gasolina

Total CO2 Av. Baix Llob.
Total CO2 per tram i 30 anys

123.905 kg CO2/km i dia
52.009 t CO2 /any

Total CO2 30 anys

424.194 t CO2 /30 anys

0,87%
389.725 v/d
3.421 v/d
1,44 km
Vel
(km/h)

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

%

Vehicles

50

61%

239.282

162,06

38.778

V lleuger dièsel

50

38%

148.948

144,46

21.517

V pesats dièsel

50

100%

3.421

564,35

1.931

Total CO2 Via Augusta

TOTAL

11.828 kg CO2/km i dia

IMD ALT3

Total CO2 B-23

Av. Baix
Llobregat

Tot CO2 (kg
CO2/km)

0,87%

V lleugers

C/
Església

Emis CO2
(grCO2/km)

10

Total CO2 per tram i 30anys

113.805 v/d

Vehicles

V lleuger gasolina

Total CO2
IMD ALT2

%

Total CO2 per tram i 30anys

62.226 kg CO2/km i dia
32.706 t CO2 /30 anys
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IMD ALT3
% pesats
V lleugers
V pesats
Av.
Cornellà

Recorregut
Tipus vehicle

IMD ALT3

0,87%

% pesats

314.515 v/d

0,87%

V lleugers

2.761 v/d
0,88 km
Vel
(km/h)

800.086 v/d
793.125 v/d

V pesats

%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

Av. Baix
Llobregat

6.961 v/d

Recorregut

1,15 km
Vel
(km/h)

Tipus vehicle

%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

V lleuger gasolina

50

61%

193.104

162,06

31.294

V lleuger gasolina

50

61%

486.959

162,06

78.917

V lleuger dièsel

50

38%

120.204

144,46

17.365

V lleuger dièsel

50

38%

303.122

144,46

43.789

V pesats dièsel

50

100%

2.761

564,35

1.558

V pesats dièsel

50

100%

6.961

564,35

3.928

Total CO2 Av. Cornellà
Total CO2 per tram i 30anys

IMD ALT3
% pesats
V lleugers
V pesats
Raval St
Mateu

317.276 v/d

Recorregut
Tipus vehicle

50.217 kg CO2/km i dia

Total CO2 Av. B. Llob.

16.130 t CO2 /30 anys

0,80 km
Vel
(km/h)

IMD ALT4
%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

% pesats
V pesats

202,38

9.770

V lleuger dièsel

30

38%

30.051

180,33

5.419

V pesats dièsel

30

100%

691

987,21

682

V lleugers
V pesats
Recorregut
C/ Església
Tipus vehicle

15.871 kg CO2/km i dia

Eix Laureà
Miró Carril
20km/h

124.151 v/d

0,87%
85.465 v/d
751 v/d

Recorregut

1,00 km
Vel
(km/h)

Tipus vehicle

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

20

61%

52.474

230,00

12.069

V lleuger dièsel

20

38%

32.664

205,76

6.721

V pesats dièsel

20

100%

751

1293,92

972

Total CO2
Total CO2 per tram i 30anys

123.070 v/d

%

V lleuger gasolina

0,87%

19.762 kg CO2/km i dia
7.213 t CO2 /30 anys

1.081 v/d
1,23 km
Vel
(km/h)

IMD ALT4
%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

% pesats
V pesats

30

61%

75.563

202,38

15.292

V lleuger dièsel

30

38%

47.036

180,33

8.482

V pesats dièsel

30

100%

1.081

987,21

1.067

Total CO2 per tram i 30anys

86.216 v/d

V lleugers

4.634 t CO2 /30 anys

V lleuger gasolina

Total CO2 C/ Església

418.039 t CO2 /30 anys

691 v/d

48.276

% pesats

Total CO2 30 anys

ALT 4:

78.628 v/d

61%

IMD ALT3

53.155 t CO2 /30 anys

0,87%

30

Total CO2 per tram i 30anys

Total CO2 per tram i 30anys

79.319 v/d

V lleuger gasolina

Total CO2 St. Mateu

126.634 kg CO2/km i dia

24.841 kg CO2/km i dia
11.152 t CO2 /30 anys

24.141 v/d
0,87%

V lleugers
Eix Laureà
Miró Carril
10km/h

23.930 v/d
211 v/d

Recorregut

1,00 km
Vel
(km/h)

Tipus vehicle

%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

V lleuger gasolina

10

61%

14.693

262,61

3.859

V lleuger dièsel

10

38%

9.146

236,20

2.160

V pesats dièsel

10

100%

211

1664,15

351

Total CO2
Total CO2 per tram i 30anys

6.370 kg CO2/km i dia
2.325 t CO2 /30 anys
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Total CO2

26.132 kg CO2/km i dia
9.538 t CO2 /30 anys

Total CO2 per tram i 30anys

IMD ALT4
% pesats

0,87%

IMD ALT4

3.924.560 v/d

V lleugers

% pesats

0,87%

V pesats

V lleugers

3.890.416 v/d

V pesats

Raval St
Mateu

34144 v/d

Recorregut
B-23
Tipus vehicle

1,50 km
Vel
(km/h)

%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

Recorregut
Tipus vehicle

10.195

V lleuger dièsel

30

38%

31.358

180,33

5.655

V pesats dièsel

30

100%

721

987,21

712

V lleuger dièsel

80

38%

1.486.864

128,16

190.554

Total CO2 St. Mateu

V pesats dièsel

80

100%

34.144

406,46

13.878

Total CO2 per tram i30 anys

293.622 t CO2 /30anys

IMD ALT4

393.146 v/d

IMD ALT4
% pesats
V lleugers

0,87%

V pesats

389.725 v/d

Recorregut
C/ Església

3.421 v/d
1,44 km
Vel
(km/h)

Tipus vehicle
%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

V lleuger dièsel

30

38%

44.423

180,33

8011

V pesats dièsel

30

100%

1.021

987,21

1008

38%

148.948

144,46

21.517

Total CO2 C/ Església

V pesats dièsel

50

100%

3.421

564,35

1.931

Total CO2 per tram i 30anys

23.461 kg CO2/km i dia
10.533 t CO2 /30 anys

62.226 kg CO2/km i dia
32.706 t CO2 /30 anys

IMD ALT4
% pesats

Tipus vehicle

324.173 v/d

V pesats

321.352 v/d

Av. Baix
Llobregat

2821 v/d
0,88 km
Vel
(km/h)

0,87%

V lleugers

0,87%

%

Vehicles

Emis CO2
(gCO2/km)

Tot CO2 (kg
CO2/km)

779.394 v/d
772.613 v/d
6.781 v/d

Recorregut
Tipus vehicle

1,15 km
Vel
(km/h)

%

Vehicles

61%

474.366

162,06

76.876

V lleuger dièsel

50

38%

295.283

144,46

42.657

V pesats dièsel

50

100%

6.781

564,35

3.827

61%

197.302

162,06

31.975

V lleuger dièsel

50

38%

122.817

144,46

17.742

Total CO2 Av. Baix Llob

V pesats dièsel

50

100%

2.821

564,35

1.592

Total CO2 per tram i 30 anys

51.780 t CO2 /30 anys

Total CO2 30 anys

419.496 t CO2 /30 anys

123.359 kg CO2/km i dia

51.309 kg CO2/km i dia
16.480 t CO2 /any

TOTAL

Tot CO2 (kg
CO2/km)

50

50

Total CO2 per tram i 30anys

Emis CO2
(gCO2/km)

V lleuger gasolina

V lleuger gasolina

Total CO2 Av. Cornellà

Tot CO2 (kg
CO2/km)
14443

50

Recorregut

Emis CO2
(gCO2/km)
202,38

V lleuger dièsel

Av. Cornellà

Vehicles
71.365

38.778

V pesats

%
61%

162,06

V lleugers

1,23 km
Vel
(km/h)
30

239.282

% pesats

116.233 v/d

V lleuger gasolina

61%

IMD ALT4

117.254 v/d

1.021 v/d

50

Total CO2 per tram i 30anys

4.836 t CO2 /30 anys

0,87%

V lleuger gasolina

Total CO2 Via Augusta

16.561 kg CO2/km i dia

536.297 kg CO2/km i dia

Total CO2 per tram i 30anys

Tipus vehicle

Tot CO2 (kg
CO2/km)

202,38

331.865

Recorregut

Emis CO2
(gCO2/km)

50.375

138,94

Via Augusta

Vehicles

61%

2.388.618

V pesats

%

30

61%

V lleugers

0,80 km
Vel
(km/h)

V lleuger gasolina

80

% pesats

82.047 v/d
721 v/d

V lleuger gasolina

Total CO2 B-23

82.768 v/d
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Emissions en fase d’explotació pel funcionament del tramvia
Energia consumida pel funcionament del tramvia
Energia consumida per km recorregut pel tramvia

4,25 kWh/km

Diferencia km recorreguts respecte actual

195.762,09 km/any

Energia total consumida en un any per recorregut

831.988,88 kWh/any

Energia consumida per parada

12.028,60 kWh/any

Parades
Energia consumida per totes les parades
Energia total consumida en un any

2
24.057,20 kWh/any
856.046,08 kWh/any

Factor emissió CO2
Energies renovables

0 tCO2/kWh

Cogeneració alta eficiència

345 gCO2/kWh

% de cogeneració del total

20%

Factor emissió CO2 del total

69 gCO2/kWh

Emissions de CO2 pel funcionament del tramvia
Energia consumida en un any
Factor d'emissió mix energètic

856.046,08 kWh/any
69 g CO2/kWh

Emissions de CO2 pel funcionament del tramvia

59,07 t CO2/any

Emissions de CO2 pel funcionament del tramvia
(30 anys)

1.772,02 t CO2/30 anys
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ANNEX 15 MATRIU D’IMPACTES I MESURES CORRECTORES
1

Matriu d’impactes i mesures correctores

Factor o vector
afectat

Descripció de l’impacte

Fase

Planejament

Obra

Territorial

Caracterització

Mesures correctores

Avaluació de
l’impacte

Ocupacions del sòl en trama urbana, on el Planejament A1, B, C, D, E, F, G, El nou traçat del tramvia discorre per trama urbana on les diferents figures de Compatible
Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona H, I, K, L

planejament preveuen noves infraestructures ferroviàries, per tant, en relació al

i el Pla Director d’Infraestructures preveuen una nova

planejament no correspon l’adopció de mesures correctores.

infraestructura ferroviària.
Planejament

Obra

Urbanístic

Ocupacions del sòl en trama urbana, on el Pla General A1, B, C, D, E, F, G, El nou tramvia discorrerà per sòl qualificat com a vial segons el Pla General Compatible
Metropolità preveu vials i on els Pla de Mobilitat Urbana H, I, K, L

Metropolità, mentre que el Plans de Mobilitat Urbana de Sant Just incorpora la

de Sant Just preveu una nova infraestructura ferroviària.

infraestructura ferroviària a Laureà Miró. Per tant, no es precisen mesures
correctores.

Espais

Naturals

Protegits

Obra

o

Tota la traça del tramvia discorre per trama urbana, no A1, B1, C, D, E, F, No precisa de mesures correctores
afectant a espais protegits o catalogats.

Compatible

G1, H1, I, J, K, L.

Catalogats
Connectivitat
Ecològica

Obra

Afectació indirecte a zones verdes d’Esplugues de A1, B1, C, D, E, F1, Evitar la fragmentació per ocupacions temporals de les zones verdes, tenint Compatible
Llobregat (Parc dels Torrents, Talussos de la B-23, Jardins G, H1, I, J, K, L.

especial cura en: Parc dels Torrents tallat pel carrer Laureà Miró, Talussos de la B-

del Dr. Ribalta, etc) per ocupacions temporals durant la

23, Parc de les Esplugues, Jardins del Dr. Ribalta.

fase d’obres.

Es minimitzarà l’àrea a ocupar per instal·lacions auxiliars i parc de maquinaria.
No s’afectarà la vegetació arbòria per les instal·lacions auxiliars i parcs de
maquinaria.
En cas d’afectar a la vegetació arbustiva o herbàcia es procedirà a la seva
replantació, ja sigui amb la vegetació original o, en el seu defecte, amb la
consensuada amb els serveis tècnics municipals.
No s’afectaran les instal·lacions de reg. En el cas d’afectar-se es durà a terme la
seva reparació o reposició.
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Factor o vector
afectat

Fase

Qualitat
Atmosfèrica

Obra
–

Descripció de l’impacte

Caracterització

Avaluació de
l’impacte

Afectació a la població i a les zones verdes per alteració A1, B1, C, D, E, F1, Reduir la velocitat dels vehicles en els possibles vials provisionals que no estiguin Moderat
de la qualitat de l’aire per increment de les partícules G, H1, I, J1, K1, L1.

Contaminació

Mesures correctores

solides o altres contaminants

pavimentats.
Regar periòdicament aquelles zones no asfaltades per evitar produir pols.

Atmosfèrica

Parar la maquinaria sempre que hagi d’estar més de 3 minuts inactiva.
Els vehicles de transport circularan tapats amb lones per evitar la dispersió de
pols.
En cas de vent fort, els acopis de materials pulverulents estaran tapats.
Verificar el correcte manteniment de la maquinaria utilitzada a l’obra.
Qualitat
Atmosfèrica

Explotació
–

Millora en la qualitat de l’aire per la posta en marxa d’un Positiu

No precisa de mesures correctores

Positiu

nou tram de transport públic amb la conseqüent reducció

Contaminació

de gasos associats a vehicles amb motor de combustió.

Atmosfèrica
Qualitat
Atmosfèrica

Obra
–

Afectació a la població i a la fauna associades a les zones A1, B1, C, D, E, F1, En cas de realitzar tasques en horari nocturn, s’haurà d’assegurar que la Compatible verdes per la realització de les obres en horari nocturn

G, H1, I, J1, K1, L.

Contaminació

il·luminaria utilitzada compleixi els requisits que s’estableixen per a les zones de Moderat
protecció moderada (E3).

Lumínica
Qualitat
Atmosfèrica
Contaminació
Lumínica

Explotació
–

Emissions a l’atmosfera que poden comportar la A1, B1, C, D, E, F, G, Alhora de triar les lluminàries es tindrà en compte la potència instal·lada, la Compatible
contaminació del cel nocturn.

H1, I, J1, K1, L.

direcció del flum lluminós i les necessitats d’il·luminació.
Les làmpades que s’han d’utilitzar són les que emeten majoritàriament radiacions
visibles per a l’ull humà i, entre aquestes, les de menys impacte ambiental sobre
els ecosistemes; per tant, cal fer servir làmpades que emetin llum
majoritàriament en l’espectre dels grocs i limitin l’emissió de llum en l’espectre
proper dels blaus.
Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe
d’eficiència energètica A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les
directives de la Unió Europea.
Al trobar-se la zona d’estudi en una zona E3 pel que fa a la contaminació lumínica
el % màxim de flux d’hemisferi superior serà del 5 %.
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Factor o vector
afectat

Soroll

Descripció de l’impacte

Fase

Explotació

Caracterització

Mesures correctores

Avaluació de
l’impacte

Emissions sonores fruit de la circulació del tramvies i A, B1, C, D, E1, F, Les mesures correctores a adoptar estan relacionades amb els elements que Compatible
variació de les mateixes resultat de l’increment o G1, H, I, J1, K, L

conformen la superestructura del sistema de via, entre els que es poden citar la

reducció del transit de vehicles als carrers adjacents

placa de recolzament en poliamida, tacs de plàstic, placa base, placa guia, clip
elàstic, pad d’assentament a la subjecció, etc.

Vibracions

Explotació

Alteració de les condicions actuals per circulació del A, B1, C, D, E, F1, G, Les mesures correctores a adoptar estan relacionades amb els elements que Compatible
tramvia i generació de vibracions. La percepció H, I, J1, K, L

conformen la superestructura del sistema de via, entre els que es poden citar la

d’aquestes

placa de recolzament en poliamida, tacs de plàstic, placa base, placa guia, clip

vibracions

varia

en

funció

de

les

característiques geotècniques del terreny, la distància a

elàstic, pad d’assentament a la subjecció, etc.

les vies i la tipologia d’edifici.
Hidrologia

Obra

Superficial
Qualitat i usos de

Afectació a la capacitat portant del torrent d’en Farré al A1, B1, C, D, E, F1, Les mesures a adoptar passen localitzar les instal·lacions auxiliars de l’obra fora Compatible
parc dels Torrents per ocupacions temporals del projecte.

Obra

l’aigua

G, H1, I, J1, K1, L1.

de la llera del torrent d’en Farré, evitant així la seva ocupació.

Alteració de la qualitat de les aigües abocades a la xarxa A1, B1, C, D, E, F1, La gestió dels residus sòlids i efluents líquids produïts es portarà a terme amb Compatible
de clavegueram.

G, H1, I, J1, K1, L1.

gestors autoritzats, quedant expressament prohibit el seu abocament.
En cas de vessament accidental (olis, carburants, formigons, etc.), es comunicarà
immediatament a la direcció d’obra, qui prendrà les mesures oportunes en funció
de la magnitud de l’accident.
Es compliran les disposicions establertes en el Reglament Metropolità sobre
Abocaments d’Aigües Residuals.

Hidrologia

Obra

subterrània

L’execució del tramvia, al discorre per la superfície de A1, B1, C, D, E, F, G, No es requereixen mesures correctores específiques.

Compatible

trama urbana, no precisa de l’execució de grans H1, I, J1, K1, L1.
moviments de terres que puguin afectar a la hidrologia
subterrània de la zona d’estudi.

Geologia

Obra

L’execució del tramvia, al discorre per la superfície de A1, B1, C, D, E, F, G, No es requereixen mesures correctores específiques.

Compatible

trama urbana, no precisa de l’execució de grans H1, I, J1, K1, L1.
moviments de terres que puguin afectar elements
geològics d’interès.
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Factor o vector
afectat

Sòl

Fase

Obra

Descripció de l’impacte

Caracterització

Mesures correctores

Avaluació de
l’impacte

Pèrdua de sòl disponible per a altres usos derivat de les A1, B1, C, D, E, F1, Com a mesures preventiva es procedirà a minimitzar les àrees ocupades per cada Compatible
ocupacions temporals i permanents.

G, H1, I, J1, K1, L1.

una de les actuacions.
En el cas d’ocupar les zones verdes del Parc dels Torrents, el Parc de les
Esplugues, el Jardins del Dr Ribalta i els laterals de la B-23 es preservarà la
vegetació arbòria. Un cop finalitzades les obres es procedirà a la restauració
vegetal de les zones afectades.
Es reposaran de comú acord amb el serveis municipals el mobiliari urbà que s’hagi
vist afectat per les obres.

Alteració

de

qualitat del sòl

la

Obra

Pèrdua de sòl disponible per a altres usos derivat de A1, B1, C, D, E, F, Es durà a terme una correcta gestió, emmagatzematge, manipulació i aplicació Compatible l’alteració qualitativa del sòl.

G1, H1, I, J, K, L,

dels productes bituminosos, combustibles, lubricants, etc.

Moderat

Es procedirà a la recollida segons fraccions dels residus generats durant les obres
d'execució del tramvia.
El parc de maquinaria i les instal·lacions de serveis auxiliars a l'obra estaran dotats
de sistemes per la recollida i emmagatzematge dels efluents líquids. Els efluents
líquids que compleixin les disposicions establertes en el Reglament Metropolità
sobre Abocaments d'aigües Residuals seran evacuats a la xarxa de clavegueram.
La gestió dels residus sòlids i efluents líquids que no puguin ser evacuats a la xarxa
de clavegueram es portarà a terme amb gestors autoritzats, quedant
expressament prohibit el seu abocament.
Es dotarà l’àrea d’actuació de punts de neteja per a formigoneres. Aquests
estaran ubicats en zones planes de fàcil accés, allunyades de línies d’escolament
superficials o xarxes de sanejament.
En cas de vessament accidental (productes bituminosos, olis, carburants,
formigons, etc.), es comunicarà immediatament a la direcció d’obra, qui prendrà
les mesures oportunes en funció de la magnitud de l’accident.
Verificar que es disposa de material absorbent a l’obra per tal de netejar el sòl en
cas que es produeixin vessaments accidentals en l’obra.
S’han de detectar les possibles activitats contaminants a la zona del projecte.
Analitzar la caracterització del sòl en la zona de la gasolinera de la Carretera Reial
/ Rambla de Sant Just per assegurar que les restes excavades es porten a
l’abocador correcte, segons les seves característiques.
S’analitzaran les terres properes a la benzinera per tal de comprovar que no estan
5
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Factor o vector
afectat

Fase

Descripció de l’impacte

Caracterització

Mesures correctores

Avaluació de
l’impacte

impactades.
Les terres excavades es gestionaran correctament portant-les als abocadors
pertinents segons la seva tipologia.
Vegetació

Obra

Pèrdua de la vegetació urbana de zones enjardinades i A, B1, C, D, E1, F1, Les zones que s’ocupin per les instal·lacions auxiliars en fase d’obra hauran Compatible jardineres del carrer Laureà Miró/ Carretera Reial i arbrat G, H, I, J, K, L
de carrers per on discorre la traça del tramvia.

d’assegurar la no afectació a la vegetació de l’entorn.

Moderat

Previ a la tala de qualsevol exemplar arbori es sol·licitarà el permís de
l'Ajuntament corresponent.
Els exemplars d’arbrat viari 62 Platanus hispanica i 2 Celtis australis afectats per
les obres, es reposaran d’acord amb parcs i jardins dels Ajuntaments de Sant Just
Desvern i Esplugues de Llobregat. Els exemplars de nova plantació portaran un
sistema de reg gota – gota per a garantir la seva viabilitat.
Un cop finalitzades les obres i a les àrees enjardinades objecte d’ocupació
temporal, es procedirà a la seva restauració edàfica i vegetal. La restauració es
dura a terme amb les espècies que hi havia originalment o d’acord amb el criteris
de l'Ajuntament corresponent.
Les zones que s’ocupin no podran ser en cap cas zones d’alta sensibilitat
ambiental.
Durant les obres s’hauran de protegir els troncs dels arbres per tal d’evitar
afeccions a aquests pel pas de vehicles, així com els danys per la producció de
pols en les diferents fases de l’obra.
Per a la protecció del sistema radicular les excavacions no es realitzaran a
distàncies inferiors de 0,5 m del peu de la planta. En cas d'afecció d'arrels amb
diàmetre superior als 5 cm, es deixaran les ferides netes, i es pintaran amb
productes cicatritzant. Es procedirà al rebliment del forat en un termini inferior a
3 dies i un cop realitzat es regarà amb aigua abundant.
Les zones de instal·lacions auxiliars hauran de localitzar-se en zones on no
s’afectin els arbres presents en la zona, i sempre sense afectar a zones amb alta
sensibilitat ambiental.

Fauna

Obra

Afectació de la fauna associada als parcs d’Esplugues de A, B1, C, D, E1, F1, Les mesures correctores proposades van en la línia de minimització de les Compatible Llobregat i Sant Just Desvern, així com a la fauna de a G, H, I, J, K, L

ocupacions temporals de les zones verdes de l’àmbit, així com la restauració Moderat

l’arbrat viari del carrer Laureà Miró.

edàfica i vegetal de les zones afectades.
Alhora totes aquelles mesures plantejades per a la protecció de la vegetació,
6
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Factor o vector
afectat

Descripció de l’impacte

Fase

Caracterització

Mesures correctores

Avaluació de
l’impacte

també ho són per a la protecció de la fauna.
Canvi climàtic

Obra/Explotació Emissions

de

Gasos

d’Efecte

Hivernacle amb la A, B1, C1, D2, E2, F1, La construcció del tramvia en si mateixa ja es considera com una mesura

incorporació del tramvia.

G, H, I, J, K1, L1

Compatible

correctora, ja que es preveu que amb la seva incorporació es redueixi la quantitat
de vehicles motoritzats a la zona i, per tant, les emissions de gasos d’Efecte
Hivernacle.

Paisatge

Obra/Explotació Modificació del paisatge actual fruit de la nova distribució A1, B1, C, D, E, F1, Tot i que s’estima que el paisatge urbà resultant de la incorporació del tramvia Compatible
d’usos a Laureà Miró i derivat de la incorporació G, H1, I, J1, K1, L1.

suposarà una millora respecte l’estat actual fruit d’una millor ordenació i

d’elements fins ara inexistents (catenària).

pacificació de l’espai, l’execució de la catenària suposarà un relatiu impacte visual
pel que s’hauran d’establir mesures tendents a minimitzar la presència d’aquest
element i les estructures de suport, buscant la homogeneïtzació amb les
lluminàries de carrers i altres elements similars.

Patrimoni Cultural

Obra

Eliminació d’elements constitutius del patrimoni cultural A1, B1, C, D, E, F, Tenir cura en la localització de zones d’instal·lacions auxiliars de l’obra i zones Compatible
(catalogats o no).
El projecte del tramvia no afecta directament a cap
element del Patrimoni Arqueològic, tot i que per
proximitat a la traça s’han de tenir en compte:
J.A. Can Modolell
J.A. Carretera Reial, 69

G1, H1, K, L.

d’abassegament especialment:
•
•
•
•

Parc dels Torrent de no afectar cap element de patrimoni arquitectònic.
No afectar el jaciment arqueològic de Can Modolell
No afectar el jaciment arqueològic de Carretera Reial, 69
No afectar el jaciment arqueològic de Fàbrica Pujol i Bausis.

A la zona d’expectativa arqueològica (Z.E.A.1) cal aplicar les següents mesures:
• Realització d'una actuació arqueològica intensiva, prèvia a l'execució del

J.A. Fàbrica Pujol i Bausis

projecte consistent en:

La traça afecta el que podria ser una extensió del

Realització de rases / cales arqueològiques de sondeig a la zona afectada pel

Jaciment Arqueològic de Can Modolell (Z.E.A.1).

projecte. D'aquesta manera es comprovarà la presència o no d'estructures
arqueològiques al subsòl, alhora que es determinarà la seva potència
estratigràfica, cronologia, tipologia i grau de conservació.
Si els resultats obtinguts fossin positius des del punt de vista de la localització de
restes arqueològiques seria necessari realitzar una excavació en extensió de la
totalitat de la zona directament afectada per les obres en tots els seus aspectes,
segons el procediment establert en el “Decret 78/2002”, de 5 de març de 2002,
del “Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic” de la
Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Dpt Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

Aspectes Socials

Obres

Tall de la continuïtat de carrils bici, línies de bus i carrers A1, B1, C, D, E, F1, Les mesures a adoptar van en la línia d’establir itineraris alternatius i by pass que

Compatible -

pacificats, així com altres serveis (telefonia, aigua, gas,
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Factor o vector
afectat

Descripció de l’impacte

Fase

etc).

Caracterització

G, H1, I, J1, K1, L1.

Mesures correctores

permetin mantenir la funcionalitat dels diversos serveis potencialment afectats.

Avaluació de
l’impacte

Moderat
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2

Síntesi

L’estudi dels efectes que la obra projectada pot ocasionar als diferents factors del territori, es sintetitzen a

correctores proposades al present document permeten millorar la majoria dels efectes identificats,
retornant a les condicions inicials del medi a curt-mig termini. És en aquest sentit que l’avaluació global
després d’aplicar les mesures correctores es considera com a compatible.

la taula d’avaluació ambiental del projecte, en la que per cada un dels factors s’estableix el grau d’afecció
que ocasiona el projecte amb i sense mesures correctores.

Avaluació ambiental del projecte
Factor del Medi

Sense MC

Amb MC



























Aspectes socials









Valoració global





Medi físic i biòtic
Espais protegits i connectivitat
Qualitat atmosfèrica en obres
Qualitat atmosfèrica explotació
Soroll en explotació
Vibracions
Hidrologia superficial
Hidrologia subterrània
Geologia
Sòls
Vegetació
Fauna
Canvi climàtic
Medi socioeconòmic
Paisatge i visibilitat
Patrimoni cultural

Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

Tal com es desprèn de la taula anterior, l’execució del projecte comporta uns efectes compatible –
moderats sobre els diferents factors del medi que es poden veure afectats. Es tracta d’efectes dels que es
pot reduir la seva intensitat sense aplicar mesures correctores intensives. L’adopció de les mesures
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ANNEX 16 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
El Pla de Vigilància Ambiental ha d’establir els procediments que garanteixin el compliment de les
indicacions i mesures protectores, correctores i compensatòries contingudes en l’estudi d’impacte
ambiental.
1

Objecte del programa de vigilància

El programa de vigilància ambiental persegueix els següents objectius:





2

Comprovar la natura i magnitud dels impactes ambientals previstos a l’estudi d’impacte.
Establir els procediments que garanteixin el compliment de les mesures protectores, correctores i
compensatòries.
Assegurar la correcta aplicació i el grau d’eficàcia de les mesures preventives, correctores i
compensatòries incloses a l’estudi d’impacte ambiental.
Identificar l’aparició durant les obres d’altres impactes significatius no previstos inicialment i
definir les mesures oportunes que cal aplicar.

2.2

S'ha de tenir en compte, però, que en la fase d’execució d’obres i durant el seu seguiment, poden
aparèixer nous impactes no previstos en el present document o d’una magnitud diferent a la d’aquí
considerada, motiu que comportarà la definició de noves mesures correctores i la seva implementació.
2.1

Vectors ambientals i paràmetres de seguiment

L'avaluació que inicialment s’ha fet dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres dels
factors ambientals afectats.
Atenent la tipologia del projecte que s’està avaluant, el vectors i paràmetres objecte de seguiment són els
que es detallen a continuació:









El sòl i la seva ocupació, mitjançant el seguiment de les superfícies a condicionar, concretament
implantació de les instal·lacions auxiliars i les zones d’abassegament.
Les aigües de procés (neteja de canaletes, parc de maquinaria, etc), realitzant el control i
seguiment de la seva qualitat.
La qualitat de l’aire, seguint els paràmetres en relació a contaminació i emissió de pols.
Ambient acústic, seguint els paràmetres en relació a la producció de sorolls i vibracions.
El patrimoni cultural, detectant la presència d’elements del patrimoni arqueològic.
La població, amb el seguiment dels passos condicionats per reduir l’efecte barrera (dificultat de
creuar un eix), així com la correcta gestió dels serveis afectats.
La vegetació, realitzant controls del bon estat de la vegetació existent, així com el compliment de
les actuacions especificades per al correcte desenvolupament.
Fauna, realitzar el seguiment del bon estat de les especies indicades en l’annex 10 de fauna, així
com el compliment de les seves directrius.

Validació i identificació de nous impactes

Durant la fase d’execució de les obres s’haurà de fer el seguiment i control dels efectes identificats a
l’Estudi d’Impacte derivats de les accions a portar a terme.
Per a les funcions de seguiment i control ambiental serà necessària l’assistència de personal qualificat,
amb competències de Direcció Ambiental d’Obra, coneixedor del tipus d’obra que s’ha d’executar i dels
diferents documents elaborats per la posada en obra de la infraestructura.
Recauran en la Direcció Ambiental d’Obra les següents atribucions:





Verificació de l’avaluació inicial dels impactes

L'estudi d’impacte ambiental objecte del present document ha definit els impactes ambientals associats a
les accions a implementar per a l’execució del projecte, ha realitzat la seva avaluació i ha proposat un
seguit de mesures correctores concretes a adoptar durant la fase d’execució de l’obra i la fase
d’explotació.

Visibilitat, controlar que no s’alteri la visibilitat actual del paisatge, seguint-se les directrius
establertes en l’annex 11 de paisatge i visibilitat.

Confirmar que els impactes identificats a l’Estudi d’Impacte, tant a nivell qualitatiu com en la seva
magnitud, es corresponen als que realment es donen durant l’execució de l’obra.
Reconèixer l’aparició de nous impactes durant l’execució de les obres i proposar les mesures
correctores corresponents.
Seguiment i control de la implantació de les mesures correctores proposades.
Conèixer l’eficàcia de les mesures correctores aplicades, i per tant conèixer la qualitat dels
diferents factors del medi afectats.

Les funcions de seguiment i control que portarà a terme la Direcció Ambiental es realitzaran respecte els
diferents vectors del medi afectats per les obres.
3

Vigilància i seguiment ambiental

Per al seguiment ambiental de l’obra, i en concret, per assegurar la correcta aplicació de les mesures
correctores, la Direcció Ambiental d’Obra considerarà els aspectes i criteris relacionats a continuació.
Vigilància i seguiment ambiental en fase d’obra
Concepte
Actuació
Àrees de préstec
Abocadors
Àrees ocupades i
límits d’actuació
Recollida selectiva
de residus

Recollida

Freqüència

Condicions d’acceptació

Control documental de l’origen dels materials terris
de préstec
Control documental del destí dels materials terris
sobrants

Per tots els material terris
L’activitat extractiva haurà
procedents de préstec
d’estar degudament legalitzada
Per tots els materials que
L’abocador haurà d’estar
es destinin a abocador
degudament legalitzat.
A l’inici de les ocupacions i
Quan les ocupacions es
Inspecció visual dels límits de les àrees ocupades
posteriorment cada quinze
restringeixin a les previstes
dies
A l’inici de les obres i
Quan es verifiqui la suficiència
Control visual del nombre i tipologia de contenidors
posteriorment amb
quan a tipus i quantitat
presents als punts nets
freqüència quinzenal
Quan a fracció selectiva que es
realitzi atenent les tipologies
Seguiment de la separació de residus que es
dels residus contemplades en la
Freqüència quinzenal
practica
Llei 6/1993 i en l'ordenança
Reguladora del Medi Urbà.
Control documental del lliurament dels residus al
gestor autoritzat

Mensual

Existència de la documentació
corresponent

Excavació selectiva de la zona de la benzinera per a
determinar el tipus de residu (sòl contaminat o no)

Durant l’excavació

En cas de caracteritzar-se sol
contaminat, s’haurà de
gestionar correctament.

Control i seguiment dels abocaments al

Per tots els abocaments

Compliment del Reglament
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Vigilància i seguiment ambiental en fase d’obra

Vigilància i seguiment ambiental en fase d’obra

Concepte

Concepte
Actuació

d’efluents líquids

Freqüència

clavegueram

Inspecció dels elements de recollida i
emmagatzematge d’efluents líquids

A l’inici de les obres i
posteriorment amb
freqüència quinzenal

Control documental del lliurament dels residus
líquids al gestor autoritzat

Mensual

Àrea de neteja de
formigoneres

Inspecció de l’àrea destinada al efecte, prèvia
validació en fase de projecte.

Abans de l’inici de les
obres

Vehicles i
maquinaria d’obra

Verificar l’homologació i la realització de les
corresponents revisions periòdiques

Abans de l’inici de les
obres

Inspecció dels vehicles de transport de terres

Per cada vehicle

Reg i neteja a
pressió de vials
d’obra

Inspecció visual dels carrers i vials

Aleatòria

Protecció de la
vegetació

Verificar la identificació dels exemplars vegetals a
protegir així com de les mesures de protecció de
l’arbrat

Restauració edàfica
i vegetal

Control de les restauracions realitzades en àrees
d’ocupació temporal

Soroll i vibracions

Seguiment i control de les emissions fòniques

Passos alternatius
per vianants

Inspecció visual de l’existència de passos que doni
permeabilitat a l’àrea d’actuació

Rutes alternatives
per vehicles

Inspecció de les alternatives proposades

Serveis afectats

Comprovació del manteniment dels serveis afectats

Paisatge urbà

Inspecció de la reposició de vegetació i mobiliari
urbà

Patrimoni cultural

Inspecció visual als fronts d’excavació
Realització de rases / cales arqueològiques de

Condicions d’acceptació

Actuació

Freqüència

Condicions d’acceptació

Metropolità sobre Abocaments
d’aigües residuals en referència
a la qualitat físic química de
l'aigua

sondeig a la zona d’expectativa arqueològica (ZEA)
Inspecció documental de les inspeccions de
maquinària corresponents.
Supervisió tasques correctes durant episodi de
contaminació

en ZEA

preliminar

Aleatòria

Documentació correcta

Quan episodi de
contaminació

Tasques correctes

Aleatoria

Compliment del marc legal (Llei
6/2001 i el Decret 190/2015)
per una zona E3

Verificació de la suficiència i
correcte estat dels elements
Existència de la documentació
corresponent
Quan la localització i
condicionament de l’àrea sigui
l’adient per protegir el medi
Estar en disposició de la
documentació acreditativa.
Protecció del material
transportat amb lones
Quan no es doni generació de
pols al trànsit de vehicles

Verificar que els exemplars
identificats son els que
Abans de l’inici de les
realment s’han de protegir i la
obres a les àrees afectades
correcta col·locació de les
mesures de protecció.
Absència de restes d’obra i del
Al finalitzar les obres
condicionament assimilable a
l’existent previ a les obres
Quan els horaris de treball a la
via pública compleixin l'horari
legalment establert (8-20 hores)
a l'article 15.3 de la Llei
Aleatòria
16/2002, de protecció contra la
contaminació acústica, o a les
ordenances municipals
adaptades a aquesta llei.
En cas contrari, supervisar la
gestió administrativa d’una
resolució de suspensió dels
objectius de qualitat acústica.
Quan la permeabilitat sigui
suficient per no alterar
Aleatòria
substancialment els hàbits de la
població
Quan s’ocasioni la mínima
Abans de l’inici de les
alteració del trànsit i existeixi la
obres a les àrees afectades
senyalització adequada
Abans de l’inici de les
Quan no es produeixin talls en
obres a les àrees
els serveis bàsics
d’actuació
Quan els diferents elements
En acabar les obres
estiguin integrats al medi urbà
en que es troben
No detecció de restes
Aleatòria
arqueològiques
Quan moviment de terres Segons resultats de l’excavació

Qualitat de l’aire

Enllumenat
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Determinació de les temperatures de color, que
hauran de ser inferiors a 4.200 k.

Sistema de gestió ambiental de l'obra

Una part important dels impactes o alteracions que pateix el medi es produeixen durant l’execució de les
obres. És per aquest motiu que una gestió ambiental correcta durant la posta en obra pot suposar una
minimització de les afeccions (evitant accions innecessàries) i també una reducció dels efectes negatius
inherents a l’activitat. Els sistemes de gestió ambiental de qualsevol activitat es centren en dos pilars
bàsics.
1. La definició d’un organigrama de funcions i responsabilitats ambientals
2. La definició del pla de gestió ambiental.
Les empreses contractades per a l’execució de l’obra hauran d’elaborar i definir el Sistema de Gestió
Ambiental de l’obra a l’inici de l’execució del projecte, tot i que es tractarà d’un S.G.A. dinàmic que s’haurà
d’anar actualitzant i revisant a les diferents fases. El contingut del S.G.A. haurà de contemplar les directrius
i documents que més endavant es recullen i els aprovarà el Director ambiental de l’obra i l’Administració
Ambiental quan es tracti d’activitats o treballs que la legislació vigent ho contempli, com és el cas dels
préstecs, de la gestió d’olis residuals, de la tala, etc.
L’aprovació per part del Director ambiental de l’obra no eximeix de les responsabilitats del contractista en
el que es refereix a l’obtenció de permisos, llicències, autoritzacions, etc. preceptius per a cada cas.
4.1

Organigrama ambiental de l’obra

El contractista ha de definir i lliurar al Director ambiental de l’obra un organigrama que contindrà els
càrrecs, funcions, i els noms de cada un dels responsables de la gestió ambiental de l’obra, essent el
responsable principal de la gestió el Cap d’Obra del contractista.
4.2

Pla de gestió ambiental de l’obra

En base a les actuacions de vigilància i seguiment ambiental que aplicarà la Direcció Ambiental d’Obra, el
pla de gestió ambiental a desenvolupar pel contractista per a l’execució de l’obra haurà de contemplar els
següents aspectes:


Els abocadors d’obra, per a la disposició dels excedents i dels materials no aptes.



Els préstecs (activitat extractiva)



Transport de materials



La gestió de les restes de tala i d’esbrossada (dels estrats arbori i arbustiu)
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La gestió dels residus d’obra

4.2.6



La gestió dels efluents i emissions



La implantació de les instal·lacions auxiliars i àrees d’abassegament.



Soroll i vibracions.

El pla de gestió d’efluents líquids i emissions gasoses haurà d’exposar l’origen productor, caracterització
química dels líquids i gasos produïts, definició d’accions a prendre en casos d’emergència, identificar les
actuacions a desenvolupar per reduir les emissions i producció d’efluents en origen. Així mateix, durant
l’execució de les obres s’haurà de disposar dels acords corresponents amb els gestors autoritzats per a la
gestió dels efluents líquids generats.

4.2.1

Abocadors d’obra

El contractista haurà de presentar un pla de gestió dels excedents de terres i materials no aptes per a
l’execució de l’obra per a eliminar-los de forma controlada. D’acord amb aquest pla, el contractista
informarà dels abocadors controlats considerats com a destí dels materials sobrants.
Així mateix en el propi pla es definiran els objectius perseguits, les accions a desenvolupar per aplicar el
pla, els recursos humans i materials implicats en la seva execució i la programació temporal per a portar-lo
a terme.
4.2.2

Préstecs

Quant als préstecs, al pla de gestió s’hauran d’explicitar les característiques físico-químiques dels materials a
utilitzar, les quantitats requerides i les fonts de subministrament utilitzades segons la tipologia de material
requerit.
Igualment, el pla reflectirà els mitjans humans i materials necessaris, així com la programació temporal per la
seva execució.
4.2.3

Pla de gestió d’efluents líquids i emissions

Transport de materials

En relació al transport de materials, el contractista haurà de reflectir la quantitat i tipologia de materials a
importar i exportar per a l’execució de l’obra, considerant alhora les vies i camins utilitzats, els mitjans de
transport i les seves característiques, etc.

4.2.7

Pla d’implantació de les instal·lacions auxiliars i àrees d’abassegament.

En aquest pla s’hi ha de reflectir els accessos, la delimitació, les instal·lacions auxiliars i les localitzacions de
l’obra, com l’abassegament. Haurà de preveure les inspeccions internes que durà a terme el contractista.
4.2.8

Soroll i vibracions.

En aquest pla s’hi especificarà les accions a dur a terme per part del contractista, amb l’objectiu de
preveure i reduir al màxim la contaminació acústica.
4.3

Informes de seguiment

4.3.1

Seguiment amb fitxes de l’estat de les mesures correctores

Les fitxes o fulls de seguiment de les actuacions correctives consisteix en un seguiment de forma sintètica
de les mesures correctores.
En la part superior consten les especificacions relatives a: identificació del tècnic ambiental, data i situació
de l’indret o zona sotmesa a avaluació.
En el quadre central es detallen:


El medi afectat (sòl, aigua, paisatge, etc)



Els impactes provocats sobre el medi tant si aquests consten en l’E.I.A, com si han aparegut un cop
iniciada l’obra. També es valorarà qualitativament l’impacte.



Les mesures correctores establertes en el cas d’impactes prevists.



L’efectivitat qualitativa de la correcció. Es ponderarà, per graus (positiu – negatiu, regular – irregular),
si la mesura ha estat adequada i suficient per contrarestar l’impacte corresponent. En el cas d’afecció
negativa de la mesura aplicada, es proposaran noves mesures per minvar l’impacte.

El contractista haurà de presentar un pla de gestió de les restes de tala i esbrossada que contindrà com a
mínim els procediments de tala i esbrossada, i els sistemes de gestió previstos (trituració, crema controlada,
etc.).



Optimitat de l’actuació de les mesures correctores realitzades. Es representarà en una fitxa quin és el
grau que li correspon a una determinada mesura correctora en el mes en curs. S’anotaran les
valoracions i al·legacions corresponents.

4.2.5



Estat de les actuacions i observacions. Es farà constància de si les mesures correctores: estan per
començar, són vigents, es troben aturades o necessiten correcció immediata. Simultàniament,
s’anotaran totes aquelles observacions derivades de qualsevol tipus d’incidència de competència
ambiental.

En qualsevol cas, quan als aspectes relacionats amb el transport de materials i afluència de vehicles
s’haurà de tenir en compte la localització de les obres, majoritàriament en medi urbà. Per aquest medi
s’haurà de tenir en compte la mínima afecció als ciutadans, establint-se el pla d’acord a les orientacions
facilitades pels Ajuntaments.
4.2.4

Gestió de les restes de tala i esbrossada

Pla de gestió de residus d’obra

El pla de gestió de residus d’obra haurà de tenir en compte els diversos tractaments segons la tipologia de
residus considerats.
Per cada una de les fases d’execució de l’obra s’hauran de conèixer l’origen de producció dels residus, la
tipologia de residus produïts, les produccions estimades, els mitjans humans i materials destinats a la
gestió de residus, els sistemes de seguiment i control previstos, la disponibilitat d’acords amb abocadors o
amb gestors autoritzats, etc.

L´elaboració d’aquestes fitxes es proporcional a la velocitat d’execució de l’obra i serà redactat pel
contractista.
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4.3.2

Realització del llibre d’assistències i incidències ambientals



Valoració del pla d’obra ambiental i constructiu. Paral·lelismes i divergències abans i durant el
transcurs de l’obra.



Conclusions i noves aportacions.

Consisteix en una ampliació de la informació recollida en els fulls de seguiment ambiental de l’obra.
S’anotaran totes les observacions derivades del seguiment de l’obra en quant a l’aplicació de les mesures
correctores. S’especificaran les irregularitats observades.
Les anotacions aniran acompanyades d’un dibuix o esbós que reflectirà la zona implicada de l’obra.
En la part superior del llibre es descriuran totes les dades referents a la identificació del tècnic ambiental
que ha participat en el seguiment de l’obra, dia i hora de les anotacions situació exacta de la zona descrita i
dibuixada.

Informe fotogràfic de l’impacte ambiental i de les mesures correctores
En aquest document quedarà patent l’estat inicial del medi abans de l’execució de les obres i s’utilitzarà
com a model l’estat d’aquell un cop iniciades les activitats.
Es definirà com a un sistema d’avaluació visual de l’evolució de les obres i de la correcta aplicació de les
mesures correctores.

En la part inferior del llibre figuraran dos espais en blanc on es procedirà a l’aprovació o vist i plau de tot lo
escrit, mitjançant les signatures del Director de l’obra i del tècnic ambiental.
El Director de l’obra rebrà una còpia com a certificat de l’assistència i l’assessorament per part del tècnic
ambiental, raó per la qual han d’ésser dobles.
4.4

Informes

Consisteix en realitzar un seguiment de les actuacions i de l’estat dels components del medi. Es deixarà
constància de si les mesures correctores s’han de començar, són vigents, estan aturades o necessiten una
correcció immediata.
Es realitzaran informes periòdics mensuals tenint en compte els següents aspectes:


Descripció de les mesures correctores i de les actuacions de recuperació ambiental i integració
paisatgística realment executades, detallades amb un esbós, situació de la zona i activitat realitzada.



Estat i progrés de les actuacions de recuperació ambiental i d’integració paisatgística de les obres, dels
abocadors, de les zones de préstecs, etc.

Es redactarà un informe on s’avaluarà l’estat actual de les mesures correctores i la seva evolució al llarg del
mes. A tal efecte s’elaboraran els següents informes:


Quadre resum on es relacionaran les tres variables més significatives: medis impactats, impactes
ocasionats en cadascun dels medis i mesures correctores previstes en l’EIA i en la declaració d’impacte.



Balanç comparatiu dels resultats teòrics esperats per a l’aplicació de les mesures correctores i la
situació real. En el cas d’existir divergències, es proposaran mesures correctores de major eficàcia.



Valoració de les condicions de realització de les mesures correctores respecte les incidències
estacionals que puguin sorgir durant el pla d’obra ambiental i durant el pla d’obra constructiu. Valorar
si en el transcurs de l’obra les actuacions correctives s’ha realitzat en el moment adequat o no.



Descripció de possibles impactes produïts durant les obres i no controlats en l’EIA. Es proposaran
d’immediat noves actuacions correctives.

Si el que es pretén amb aquests informes és tenir una visió generalitzada de l’evolució de les mesures
correctores, es sintetitzarà en un sol text tota la informació recollida anteriorment referent a:


Components sensibles del medi



Impactes ocasionats sobre el medi



Actuacions de les mesures correctores i estat actual



Valoració de l’efectivitat de les actuacions correctores respecte a l’efectivitat prevista
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ANNEX 17:
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ANNEX 17 COMPARCIÓ I SELECCIÓ D’ALTERNATIVES
1

Presentació d’alternatives

Les alternatives avaluades són les següents:
L’alternativa 0 es composa d’una carretera de doble sentit, amb dos carrils per sentit de velocitat 50km/h,
tot i que està prevista la construcció d’un carril bici a l’eix, que faria canviar la composició de la carretera.

 Alternativa 0
 Calçada circulació segregada 2+2 (50km/h)
 Carrils compartits amb diverses línies de bus
 Voreres segregades, amb diferents amplades segons el tram
 No existència de carril bici
Les alternatives plantejades, per l’execució i ampliació del tramvia Diagonal – Baix Llobregat entre
Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern són:

 Alternativa 1
 Via única
 Parades en doble via
 Plataforma tramviària segregada.
 Calçada circulació segregada 1+1 (30km/h)
 Carril bici
 Voreres segregades
 Alternativa 2
 Plataforma única
 Doble via compartida amb bus
 Carrils de circulació 1+1 (20 km/h)
 Alternativa 3
 Plataforma única
 Doble via compartida amb bus
 Zones de vianants i trànsit compartides
 Carrils de circulació 1+1 (10 km/h)
 Alternativa 4
 Plataforma única
 Doble via amb plataforma compartida amb bus
 Zones de vianants i trànsit compartides costat muntanya
 Carrils de circulació 1+1 (costat muntanya 10 km/h – costat mar 20 km/h)
Per cada un dels factors del medi avaluats, a continuació es presenta l’avaluació d’alternatives realitzada.
1.1

Planejament urbanístic

Si analitzem l’alternativa 0, es a dir l’estat actual i la seva evolució si no s’executés el tramvia de Laureà
Miró no donaria compliment al PDI, ni al PMU dels municipis, ja que no es potencia un sistema de
transport més sostenible, ni es minimitza el nivell de soroll i contaminació associats al sistema de transport
de vehicle privat. Per aquest motiu, es considera que l’alternativa 0 te uns efectes moderats- sever.

Les diferents alternatives estudiades es projecten per un únic eix viari, el del carrer Laureà Miró i la
Carretera Reial, proposant diferents solucions dins aquest àmbit, però sense sortir d’ell. Alhora les quatre
alternatives incorporen l’obertura del raval de Sant Mateu, millorant l’oferta de xarxa viària local i la
connexió amb Barcelona.
En aquest sentit, a efectes d’ocupacions permanents associada a la infraestructura, no es poden establir
diferencies entre elles, avaluant els efectes amb caràcter compatible.

Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Planejament urbanístic











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu
1.2

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

Espais protegits i connectivitat

Tant l’alternativa 0, com les quatre alternatives que es projecten per l’eix Laureà Miró/Carretera Reial no
afectant espais protegits o catalogats. És des d’aquesta perspectiva que els efectes de les quatre solucions
plantejades s’avaluen amb caràcter compatible respecte els espais protegits.
L’alternativa 0, al esta en zona urbana, no variarà els seus valors ecològics en l’execució del projecte, per
tant, també es considera compatible.
En referència a la connectivitat, l’absència de veritables corredors biològics a l’àmbit en que es projecta el
tramvia, i les ocupacions tant temporals com permanents de les diferents solucions plantejades, permet
estimar que les diferencies entre alternatives seran molt poques, cas de que n´hi hagi, no poden establir
preferències d’elecció entre elles, inclosa l’alternativa 0.

Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi
Espais
protegits
connectivitat

i

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu
1.3

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

Qualitat atmosfèrica

Pel present projecte no es preveuen una gran quantitat de fases generadores de pols. Tot i així, les fases
d’excavació poden fer que el vent arrossegui núvols de pols que disminueixin la visibilitat per als
conductors en vies properes, com ho són el mateix eix Laureà Miró, els carrers adjacents o la B-23, fet que
pugui ocasionar accidents de trànsit.
Els núvols de pols també poden produir molèsties a la població, a l’àmbit d’estudi s’hi troben espais
comuns d’alta incidència durant el dia (horari prioritari d’obres), com ho són centres d’educació i formació,
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espais esportius, comerços o habitatges, serveis que es poden veure afectats per la pols, així com vianants
usuaris de l’espai.

Respecte a la contaminació lumínica, no es preveu una gran modificació, ja que no es considera el canvi o
substitució de les actuals lluminàries.

Durant aquestes fases s’haurà de tenir en compte diverses mesures per tal d’afectar l’atmosfera i a la
població de la zona el mínim possible. Tenint en consideració que les obres es realitzen dins d’una zona
situada dins del Pla d’Actuació i de Millora de la Qualitat de l’Aire s’hauran de controlar les emissions que
es produeixen durant les fases de moviment de terres, així com en tasques de manipulació, càrrega i
descàrrega del material pulverulent en piles de materials i les degudes al trànsit de vehicles per superfícies
no pavimentades.

En fase d’explotació, els efectes sobre la qualitat atmosfèrica s’avaluen amb caràcter positiu per les
alternatives del tramvia i de moderat- sever per l’alternativa 0.

En el cas que es duguin a terme tasques nocturnes en fase d’obres, s’haurà d’avaluar l’impacte lumínic
tenint en compte que la zona de treball es localitza en una zona amb una protecció moderada de la
contaminació lumínica.

Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi
Qualitat
explotació

En l’alternativa 0, al no efectuar-se cap obra, no hi hauria efectes directes a la qualitat de l’aire, sent el seu
impacte compatible.

: Imp. positiu
1.4

Valoració de l’efecte de cada alternativa

Qualitat
obres

atmosfèrica

en

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu

: Imp. compatible

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

Els efectes s’avaluen amb caràcter moderat.

Factor del Medi

atmosfèrica

Alt 0

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

Tal i com s’ha comentat al llarg del document, la situació actual al inici de la redacció d’aquest estudi l’eix
Laureà Miro es un carrer amb dos carrils de circulació en cada sentit amb voreres molt estretes pel pas de
vianants en la gran majoria de l’eix. Es per tant, un espai urbà densament poblat. Així, la seva situació es
d’un eix amb una gran IMD de vehicles. Si en un futur, si no s’executa el tramvia, la seva projecció es el de
continuar sent un carrer amb una alta presència de trànsit .
Quan als efectes sobre la qualitat atmosfèrica en fase d’explotació, es preveu un impacte positiu, ja que
amb la construcció del tramvia, el trànsit de vehicles per l’Eix Laureà Miró/Carretera Reial i carrers limítrofs
disminuirà, baixant així els nivells de gasos contaminants a la zona.
Tal i com s’ha comentat al llarg del document, la situació actual al inici de la redacció d’aquest estudi l’eix
Laureà Miro es un carrer amb dos carrils de circulació en cada sentit amb voreres molt estretes pel pas de
vianants en la gran majoria de l’eix. Es per tant, un espai urbà densament poblat. Així, la seva situació es
d’un eix amb una gran IMD de vehicles. Si en un futur, si no s’executa el tramvia, la seva projecció es el de
continuar sent un carrer amb una alta presència de trànsit .
Segons l’estudi de trànsit (Annex 12 de l’Estudi Informatiu), el pas majoritari del transit que creua per l’Eix
Laureà Miró/Carretera Reial en el tram on es preveu la construcció del tramvia, és trànsit de pas, pel que
es preveu que es substitueixi el cotxe pel tramvia per a aquest tipus d’ús o s’utilitzin les altres vies
principals que hi ha a la zona, preparades per absorbir el trànsit que es preveu desviar de Laureà Miró. (Al
capítol d’anàlisi d’alternatives en fase d’explotació es detallen les millores assolides pel que fa a emissions
atmosfèriques).

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

Soroll i vibracions

L’alternativa 0, situació actual, els resultats obtinguts a nivell de sorolls, tots els nivells d’immissió sonora
actuals estan per sobre els inclosos al Decret 176/2009. Analitzats els resultats del CADNA-A per als carrers
adjacents trobem que en l’estat actual, se superen els nivells límit d’immissió sonora en els carrers Major i
Laureà Miró de Sant Just i en la Via Augusta, l’avinguda de Cornellà, el raval de Sant mateu i els carrers
Josep Puig i Cadafalch i Manuel de Falla, així com l’Escola Alemanya i l’institut La Mallola d’Esplugues de
Llobregat.
Segons la simulació dels nivells d’immissió sonora, tot i la superació dels límits dels nivells L eq establerts
pel Decret 176/2009, 65 dB(A) per a Ld i 55 dB(A) per a Ln, els 4 escenaris suposen una gran disminució
dels nivells de soroll, essent unes diferències d’aproximadament 2 dB per a l’escenari 1, entre 3 i 5 dB per a
l’escenari 2, i entre 3 i 10 dB per als escenaris 3 i 4.
Per a la majoria de carrers adjacents es veuran disminuïts els seus nivells d’immissió sonora, excepte a
l’Avinguda de Cornellà, on s’hi preveu un augment de fins a 1,9 dB pel gruix de trànsit que es preveu
absorbir per part d’aquesta via.
A continuació es comparen els 4 escenaris futurs, respecte a l’alternativa 0, i s’identifica aquell que
produeix un impacte acústic més baix per als receptors identificats.

Parada Pont Esplugues
Punt 2
Punt 4
Punt 5
Punt 6
Punt 7
Punt 8
Punt 9
Parada Sant Just

SIM ESC 1 (dBA)
SIM ESC 2 (dBA)
DIA
NIT
DIA
NIT
67,6
59,1
67,8
59,3
65,4
57,8
64,2
56,4
70,4
63,2
68,1
61
70,9
63,6
68,5
61,4
70,1
62
69,5
61,2
70,5
62,7
69,5
61,4
65,4
58,3
62,9
55,9
65,4
58,3
63
55,9
67,3
57,6
64,6
54,9
Nivell DIA més baix

SIM ESC 3 (dBA)
SIM ESC 4 (dBA)
DIA
NIT
DIA
NIT
68,1
59,7
68,2
59,8
63
55
64
56,2
63,3
56,6
64,8
58
63,7
56,9
65,5
58,6
68,8
60,4
69
60,6
68,2
59,8
68,5
60,3
58
51,3
60,2
53,3
58
51,2
60
53,2
58,8
49,2
63
53,3
Nivell NIT més baix

Tabla 1. Comparació dels nivells d’immissió pels quatre escenaris avaluats
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Per a la majoria de punts receptors, menys a la parada del Pont d’Esplugues, l’escenari 3 és l’alternativa
mes favorable, essent la valoració de les alternatives la que s’inclou a continuació.

Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi
Hidrologia superficial

Valoració de l’efecte de cada alternativa

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

Factor del Medi

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Soroll











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

: Imp. positiu

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

En relació a la hidrologia subterrània, la semblança entre les alternatives tant pel que fa a ocupacions en
superfície com en fondària, combinat amb la inexistència d’un nivell freàtic superficial i de pous o altres
captacions potencialment afectades, permet concloure la inexistència d’efectes respecte aquest factor del
medi, avaluant-se totes elles amb caràcter compatible.

Pel que va a les vibracions, s’han realitzats mesures actuals per caracteritzar l’alternativa 0. Així, s’observa
que el nivell residual mesurat, degut majoritàriament al trànsit viari, es situa entre els 56 dB i 65 dB, essent
inferiors que els nivells límit establerts pel Decret 176/2009.
L’anàlisi d’alternatives del tramvia, degut a la similitud entre les alternatives, s’ha estudiat l’Escenari 1,
l’alternativa a priori més desfavorable, per proximitat de via a façana, no podent-se establir diferencies
entre alternatives, avaluant-se totes elles amb caràcter compatible - moderat.

: Imp. compatible

Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi
Hidrologia subterrània

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu

Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi
Vibracions

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu
1.5

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

Hidrologia

L’alternativa 0 actualment es una zona urbanitzada a on les aigües estan canalitzades i les aigües
d’escorrentia es realitza en una zona actualment ja impermeabilitzada.
Les quatre alternatives es projecten pel carrer Laureà Miro no suposant efectes directes per ocupació de
les escasses línies de drenatge superficial del territori. En aquest sentit no es poden establir diferencies
entre alternatives que permetin la selecció d’una o altra solució com a mes favorable respecte aquest
factor del medi.
Totes les alternatives s’avaluen amb caràcter compatible

1.6

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

Geologia

Per aquest factor del medi no s’estableixen diferencies significatives en relació a la situació actual i les
quatre alternatives avaluades, degut a la similitud de traçat entre elles i les inapreciables diferències
d’excavació que es poden produir entre les diferents solucions. Així mateix, l’escassa fondària d’excavació
(d’ordre decimètric) fa pensar en la inexistència d’efectes respecte la geologia de la zona.
L’alternativa 0, la situació actual es una zona ja urbanitzada i ja impermeabilitzada i alterada
geològicament parlant. Per tant, es valora igual que la resta d’alternatives, ja que el seu estat no variarà
amb el temps ni amb l’execució de les restes d’alternatives.

Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi
Geologia

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític
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1.7

Sòls

Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior la situació actual es una zona ja urbanitzada i ja
impermeabilitzada . Per tant, es valora igual que la resta d’alternatives, ja que el seu estat no variarà amb
el temps ni amb l’execució de les restes d’alternatives.
Les quatre alternatives avaluades suposen ocupacions que van dels 35,5 m a la parada de Santa
Magdalena fins als 20 m a la parada del Pou d’en Fèlix, no presentant diferencies pel que fa a les
ocupacions en planta.
Així mateix, atenent que les ocupacions són les mateixes, en relació a la qualitat dels sòl, no hi ha
diferencies entre alternatives, avaluant-se totes elles amb efectes compatibles, mes si es te en compte que
es tracta d’un sòl urbà sense cap interès especial.

Els impactes que es poden produir estan més relacionats amb la selecció de les àrees per instal·lacions
auxiliars i parcs de maquinària (ocupació de parcs i zones amb presencia de vegetació forestal), que no pas
amb els impactes associats a les ocupacions del tramvia al carrer Laureà Miro.
Les quatre alternatives no difereixen substancialment quan a necessitats per a la seva execució (són
similars quan a traçat, ocupacions, magnitud de l’obra, etc), les necessitats d’ocupacions temporals també
s’estimen com a similars i per tant, no es poden establir diferències significatives entre elles. Alhora, cap
de les alternatives té requeriments específics quan a parcs de maquinaria o àrees d’instal·lacions auxiliars,
de manera que aquests es poden seleccionar independentment de l’alternativa finalment executada.
Atenent l’àmbit urbà en que es desenvolupa el projecte i la possibilitat d’ocupar espais per instal·lacions
auxiliars, parcs de maquinaria, etc de baix interès per la fauna, els efectes de les quatre solucions
analitzades s’avaluen amb caràcter moderat.

Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi

Alt 0
alt



Sòls

Valoració de l’efecte de cada alternativa

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4









Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu
1.8

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

Vegetació

Atenent que les quatre alternatives suposen la mateixa ocupació, i per tant la mateixa afecció a l’arbrat de
carrer existent, no s’estableixen diferencies significatives entre elles. Els efectes s’avaluen amb caràcter
moderat.

Valoració de l’efecte de cada alternativa

Vegetació

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu

Fauna

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

1.10 Canvi climàtic

La situació actual presenta 203 arbres presents al carrer Laureà Miro. consta bàsicament de vegetació
arbòria, concretament plataners (Platanus hispanica) i lledoners (Celtis australis), i vegetació herbàcia. La
Vegetació per tant present, te un port i un bon estat sanitari, sent valorada com a compatible.

Factor del Medi

Factor del Medi

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

En aquest cas, tenint en consideració que les obres es projecten en un entorn totalment urbanitzat i que
les diferencies entre alternatives rauen principalment en canvis de configuració viària però, en cap cas, de
canvi de traçat o superfície d’ocupació, els riscos per inundacions i per incendis forestals pel canvi climàtic,
no es veuran afectats per la nova infraestructura, ja que és una vulnerabilitat que es presenta, en aquest
cas, a nivell de municipi i no per la infraestructura que es construeix en un entorn totalment urbanitzat.
Pel que fa a les emissions de CO2, cada alternativa presenta una valoració diferent degut a les diverses
fases estudiades d’obra i d’explotació. La diferencia principal entre alternatives es deu a la fase
d’explotació. L’alternativa 3, al ser la alternativa en la que s’eliminen més quantitat de vehicles a la zona de
l’Eix de Laureà Miró, se li atribueix una avaluació d’emissions compatible. La resta d’alternatives presenten
unes emissions més baixes que l’alternativa 0, pel que a aquesta última se li atribueix una avaluació de
l’impacte moderat - sever i a la resta d’alternatives 1, 2 i 4 una avaluació compatible – moderat.
Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt4

Canvi climàtic











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

1.9

Fauna

 Imp. positiu

 Imp. compatible

 Impacte moderat

 Impacte sever

 Impacte crític

L’àmbit en que es contempla l’execució del projecte és eminentment urbà. La presència de fauna d’interès
es localitza, en el millor dels cassos, als parcs i espais arbrats que es localitzen propers a l’àmbit
d’intervenció, mentre que la fauna present a Laureà Miró és bàsicament avifauna de caràcter
marcadament antropòfil, normalment d’escàs interès.
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1.11 Paisatge i visibilitat
Actualment l’Eix Laureà Miro es un eix amb una marcada vocació comercial. El fet que actualment el carrer
no estigui pacificat i que en molta part del recorregut les voreres siguin estretes, fa que actualment no
sigui un carrer que convidi al passeig. Així, en el futur, la situació actual pot comportar que la població
prefereixi realitzar les compres en altres eixos i/o espais amb un entorn més pacificat.
Així, la pacificació de la zona que preveu l’execució de qualsevol alternativa del tramvia realitza canvis en
el paisatge de la zona. Els canvis “paisatgístics” mes rellevants estan en relació a la pacificació de l’àmbit i a
l’increment de l’ús lúdic i de lleure del carrer Laureà Miró. La disminució i fins i tot la supressió del trànsit
rodat suposarà una millora significativa de l’eix, avaluant l’impacte de la transformació com a positiu, tot i
la incorporació d’un element “distorsionador” com la catenària.

Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi
Patrimoni cultural

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

Pel que fa a l’avaluació de les quatre alternatives, la millora de la qualitat paisatgística, i per tant la
disminució dels efectes paisatgístics, estaran en relació directa amb la reducció del trànsit viaria i amb
l’increment de la pacificació de l’àmbit, conformant unes condicions favorables per l’ús lúdic del carrer. Les
quatre alternatives han d’incorporar les corresponents catenàries, principal element d’impacte, no
podent-se establir diferències rellevants entre les quatre alternatives respecte aquest element de la
infraestructura, tot i que l’alternativa 1 es pot considerar com a millor atenent que només n’incorpora una.
En aquest sentit i considerant globalment l’impacte paisatgístic, l’alternativa avaluada com a més favorable
és l’alternativa 3, que en substituir el trànsit rodat per una doble via tramviària permet un ús de major
qualitat de l’espai en que es projecta la infraestructura. Alhora, aquesta alternativa suposa una menor
ocupació de calçada, convertint els carrils en zona 10 i permetent dedicar major superfície de carrer a l’oci
i passeig a peu o en bici de la població.
En aquesta mateixa línia, l’alternativa 4 (que converteix en zona 10 només la calçada del costat muntanya)
se situaria en una posició intermèdia entre la 3 i la 1 i 2. Aquestes dues últimes s’estimen com les menys
favorables atenent que la incorporació del tramvia no suposa una reducció efectiva de l’espai dedicat a
vial, mantenint el trànsit de vehicles (zona 30 i 20, per a alternatives 1 i 2, respectivament) i incorporant el
tramvia, no assolint els nivells de “canvi d’ús” i pacificació de les alternatives 3 o 4.
L’alternativa 0, doncs es considera amb un impacte sever, al mantenir el carrer amb un ús prioritari del
trànsit rodat, i mantenint l’espai reduït als vianants.

Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi
Paisatge i visibilitat

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4











Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

1.12 Patrimoni cultural
Atenent que les quatre alternatives es projecten amb la mateixa ocupació en planta, no es poden establir
diferències entre elles i els efectes s’avaluen amb caràcter compatible.
L’alternativa 0, tampoc afecta en cap element del patrimoni cultural, sent la seva avaluació també amb
caràcter compatible.
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1.13 Aspectes socials

Valoració de l’efecte de cada alternativa

L’alternativa 0, en aquest cas, al mantenir el seu estat actual, no hi ha variacions en l’estructura del carrer,
no havent, per tant, afectació als serveis ni a la població, sent així, la seva valoració com a compatible.
Les alternatives avaluades es projecten en el mateix àmbit territorial, podent suposar efectes similars
respecte els serveis afectats, no identificant-se diferencies entre les quatre solucions. Durant l’execució de
les obres els efectes s’avaluen amb caràcter moderat - sever atenent el tall del sistema viari de l’àmbit, la
necessitat de recorreguts alternatius, etc. Aquesta afectació es només en fase d’obra, no sent important
en fase d’explotació

Factor del Medi

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Sòls


















































Vegetació
Fauna
Canvi climàtic
Medi socioeconòmic

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Patrimoni cultural









Aspectes socials





Valoració global



Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi

Alt 0

Aspectes socials

Paisatge i visibilitat

Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

: Imp. positiu
2

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

Síntesis de selecció d’alternatives i justificació de l’alternativa seleccionada.

Llegenda: Criteris d’avaluació d’impacte segons marc legal

El present capítol d’avaluació ambiental d’alternatives es centra en identificar la solució ambientalment
millor, és a dir, la que menors efectes ambientals comporta. En aquest sentit, s’han plantejat les següents
alternatives:
L’avaluació que es fa de cada una de les alternatives és la següent:
Valoració de l’efecte de cada alternativa
Factor del Medi

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4


































































Medi físic i biòtic
Planejament urbanístic
Espais
protegits
connectivitat
Qualitat
obres
Qualitat
explotació

atmosfèrica

en

atmosfèrica

Soroll
Vibracions
Hidrologia superficial
Hidrologia subterrània
Geologia

i

: Imp. positiu

: Imp. compatible

: Impacte moderat

: Impacte sever

: Impacte crític

Tal com es desprèn del conjunt d’aspectes fins aquí detallats, la infraestructura projectada s’insereix en un
medi fortament antropitzat, caracteritzat per l’absència de valors naturals rellevants o d’interès, més enllà
de la vegetació de carrers i parcs que humanitza i pacifica la trama urbana de l’entorn. Pel que fa a la
població, major rellevància te els aspectes relacionats amb el soroll, la contaminació atmosfèrica i el canvi
climàtic, així com el tall de subministraments bàsics durant l’execució de les obres i els efectes
paisatgístics que la posada en servei del tramvia pot suposar.
Per tant, l’alternativa 0, situació actual, a on no es preveu la pacificació de la trama urbana i es manté
l’estat actual, continua mantenint els nivells de soroll i de contaminació atmosfèrica en la zona, en una
zona a on l’exposició es important, al estar densament poblada. Addicionalment, si no s’executa
l’ampliació del Tramvia, no es donaria compliment al planejament urbanístic vigent, que contempla la
pacificació del trànsit mitjançant l’execució del tramvia. Cal remarcar també, que la llei i les polítiques
ambientals dels darrers anys preveuen una reducció de les emissions de CO2 que l’alternativa 0 no dóna
compliment, i que si que s’aconsegueix amb qualsevol de les altres alternatives que es planteja. Són per
aquests motius que es considera que l’alternativa 0 te un impacte sever.
Si atenem el conjunt d’aspectes mencionants, i resumints a la taula anterior, l’alternativa que dóna un
major compliment als aspectes ambientals més rellevants comentats (soroll, canvi climàtic etc) es la
solució 3 seguida de la 4, totes dues amb efectes compatibles – moderats, i quedant la 1 i la 2 com a
menys favorables, amb efectes moderats – severs.
Així, atenent que l’alternativa 3 dóna compliment al planejament urbanístic, millora la qualitat atmosfèrica
i es la que més disminueix el soroll i les emissions de CO2, es considera que es l’alternativa més favorable,
des de el punt de vista ambiental, i per tant, la seleccionada.
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4.3.1 Estudi d’alternatives. Alternativa 3 (0+0). Planta conjunt
4.3.2 Estudi d’alternatives. Alternativa 3 (0+0). Planta general
4.3.3 Estudi d’alternatives. Alternativa 3 (0+0). Seccions tipus
4.4.1 Estudi d’alternatives. Alternativa 4 (0+1). Planta conjunt
4.4.2 Estudi d’alternatives. Alternativa 4 (0+1). Planta general
4.4.3 Estudi d’alternatives. Alternativa 4 (0+1). Seccions tipus
5. Impactes
5.1.1 Impactes simulació acústica DIA. Alternativa 1
5.1.2 Impactes simulació acústica NIT. Alternativa 1
5.2.1 Impactes simulació acústica DIA. Alternativa 2
5.2.2 Impactes simulació acústica NIT. Alternativa 2
5.3.1 Impactes simulació acústica DIA. Alternativa 3
5.3.2 Impactes simulació acústica NIT. Alternativa 3
5.4.1 Impactes simulació acústica DIA. Alternativa 4
5.4.2 Impactes simulació acústica NIT. Alternativa 4
5.5 Impactes diferència acústica
5.6 Impactes vegetació de carrer
6. Mesures correctores
6.1 Mesures correctores. Àrees de préstec i abocadors
6.2 Mesures correctores. Revegetació
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST TRAMESPL_EIA_ALT3

CAPÍTOL

01

PATRIMONI CULTURAL

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

Data: 25/04/19

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

100,00

1,000

100,00

XPA0001

PA

Redacció Projecte sol.·icitud i pagament taxa (P - 0)

2

XPA0002

PA

Execució de treballs de sondejos mecànics arqueològics previs a
l'inici de les obres (P - 0)

12.500,00

1,000

12.500,00

3

XPA0003

Dia

Execució del control arqueològic en fase d'execució de les obres .
(P - 0)

250,00

150,000

37.500,00

4

XPA0004

PA

Redacció i lliurament d' informes/ memòria científica final dels
Sondejos i control arqueològic (P - 0)

3.500,00

1,000

3.500,00

CAPÍTOL
01

PRESSUPOST TRAMESPL_EIA_ALT3

CAPÍTOL

02

PARTIDES ALÇADES

NUM. CODI
1

XPA900AC

TOTAL

CAPÍTOL

UA
pa

DESCRIPCIÓ
Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
01.02

1

01.01
01.02
01

Patrimoni cultural
Partides alçades
Pressupost TRAMESPL_EIA_ALT3

53.600,00
541,41
54.141,41
54.141,41

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost TRAMESPL_EIA_ALT3

54.141,41
54.141,41

53.600,00

01.01

OBRA

Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL

1

TOTAL

Data: 24/04/19

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

541,41

1,000

541,41
541,41

EUR

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

54.141,41

13 % Despeses Generals SOBRE 54.141,41.....................................................................................

7.038,38

6 % Benefici Industrial SOBRE 54.141,41..........................................................................................

3.248,48

Subtotal

64.428,27

21 % IVA SOBRE 64.428,27...............................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

13.529,94

€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( SETANTA-SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS )

77.958,21

