El Port de Barcelona, a través del Departament de Planificació i Explotació, recull en el present
document, un conjunt de propostes que tenen com a objecte, l’ordenació i regulació dels
principals elements d’urbanització existents en els espais públics de la zona de servei del Port
de Barcelona .
La present normativa ha de servir com a eina de treball per a tots aquells Departaments que
tenen responsabilitats en la modificació física del territori que ens envolta, i té com a objectiu
principal la normalització del paisatge portuari a llarg plaç.
La present “Normativa de referència per a obres d’urbanització dins la zona de servei del Port
de Barcelona” és d’aplicació en tots els projectes i obres d’urbanització que es duguin a terme
dins del Port Comercial (excloent el port Vell i la Zona d’Activitats Logístiques). Tanmateix,
aquesta normativa podrà ser ampliada afegint tots aquells elements d’urbanització que no han
estat catalogats en aquesta primera edició .

Barcelona, Octubre de 2002
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Es defineixen diferents alternatives en funció del tipus de vial:
a) SECCIÓ TIPUS 1: Vial de quatre carrils amb aparcament
Característiques:
• Amplada total: 26 m (com a mínim)
• Amplada vorera: 3 m (2 voreres, variable entre 1.5 a 3 m)
• Amplada carril aparcament: 3 m (2 carrils)
• Amplada carrils circulació: 3,5 m (4 carrils, 2 per sentit, amb la possibilitat de
disposar de més carrils segons les necessitats de circulació)
• Amplada voral: 0.5 m contra vorera o 1 m contra mur o tanca.

Nota: a corba s’aplicarà els sobreample de la normativa.
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b) SECCIÓ TIPUS 2: Vial de quatre carrils sense aparcament
Característiques:
• Amplada total: 21 m (com a mínim)
• Amplada vorera: 3 m (2 voreres, variable entre 1.5 a 3 m)
• Amplada carrils circulació: 3,5 m (4 carrils, 2 per sentit, amb la possibilitat de
disposar de més carrils segons les necessitats de circulació)
• Amplada voral: 0.5 m contra vorera o 1 m contra mur o tanca.

Nota: a corba s’aplicarà els sobreample de la normativa.
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c) SECCIÓ TIPUS 3: Vial de dos carrils amb aparcament
Característiques:
• Amplada total: 20 m (com a mínim)
• Amplada vorera: 3 m (2 voreres, variable entre 1.5 a 3 m)
• Amplada carril aparcament: 3,5 m (2 carrils)
• Amplada carrils circulació: 3,5 m (2 carrils, 1 per sentit, amb la possibilitat de
disposar de més carrils segons les necessitats de circulació)
• Amplada voral: 0.5 m contra vorera o 1 m contra mur o tanca.

Nota: a corba s’aplicarà els sobreample de la normativa.
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d) SECCIÓ TIPUS 4: Vial de dos carrils amb aparcament
Característiques:
• Amplada total: 17 m (com a mínim)
• Amplada vorera: 3 m (2 voreres, variable entre 1.5 a 3 m)
• Amplada carrils circulació: 4,5 m (2 carrils, 1 per sentit, amb la possibilitat de
disposar de més carrils segons les necessitats de circulació)
• Amplada voral: 0.5 m contra vorera o 1 m contra mur o tanca.

.
Nota: a corba s’aplicarà els sobreample de la normativa
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Tots els tancaments seran mixtos de malla electrosoldada rígida i plana amb bastidors i pals de
xapa d’acer sobre mur de formigó. Acabat galvanitzat i lacat en color verd.
Les diferents dimensions depenen de l’emplaçament:
a) Tancaments per a zones concessionades (excepte sector 8: moll d’inflamables):
•
•
•

Alçada mur de formigó: 1,20 m
Alçada malla electrosoldada: 1,55 m
Ample mur: 0,30 m
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b) Tancaments per a zones concessionades (sector 8: moll d’inflamables):
•
•
•

Alçada mur de formigó: 0,80 m
Alçada malla electrosoldada: 1,88 m
Ample mur: 0,25 m
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c) Tancaments per límits exteriors:
•
•
•

Alçada mur de formigó: 1,50 m
Alçada malla electrosoldada: 1,60
Ample mur: 0,30 m
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S’utilitzarà, com a solució habitual, el paviment de rajola de ciment (panot).
Característiques:
•
•

Panot de 20 cm * 20 cm de 4 pastilles i color gris.
Diferents gruixos possibles: entre 3 i 8 cm

Recomanacions:
•

Utilitzar els gruixos habituals (4 ó 5 cm) per voreres i utilitzar proteccions per evitar
la invasió de vehicles pesats.

Dimensionat:
El dimensionat ha de ser específic per a cada emplaçament concret.
A títol orientatiu es recull una secció amb rajola de ciment per a esplanada de qualitat mitjana
(S2) i tràfic totalment restringit (tipus G) (“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario
urbano”. Ministerio de Fomento):
•
•
•
•
•

Rajola de ciment (5 cm)
Morter de ciment (5 cm)
Capa de sorra (2 cm)
Formigó hidràulic (10 cm)
Esplanada compactada

S’utilitzarà, com a solució habitual, la vorada de formigó prefabricada tipus BR1 (20x30 cm,
col·locada de forma invertida) al Port Comercial (sector 3 al 8) i la vorada granítica al Port
Ciutadà (sector 2)
a) Dimensions de la vorada de formigó prefabricada (en mm)
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b) Dimensions de la vorada granítica (en mm)

En general s’utilitzarà com a solució convencional de paviment flexible de mescla bituminosa.
Dimensionat:
El dimensionat ha de ser específic per a cada emplaçament concret. A títol orientatiu es recull
una secció amb mescla bituminosa per a esplanada de qualitat mitjana (S2) i tràfic molt pesant
(tipus A) (“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”. Ministerio de
Fomento):
•
•
•
•
•

Mescla bituminosa (dues capes 6 cm + 9 cm)
Grava-ciment (25 cm)
Sòl ciment (20 cm)
Tot-ú natural (20 cm)
Esplanada compactada

Tanmateix, en aquells casos on existeixi o pugui existir un aparcament amb un caràcter
consolidat es recomana la implantació de paviment de llamborda de formigó.
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a) Per a la zona del Port Comercial s’utilitzaran els següents elements dissuasoris:
a.1.)
a.2.)
a.3.)

Barrera de formigó tipus “New Jersey”
Barrera de formigó disseny “APB”
Barrera metàl·lica tipus “Bionda”

b) Per a la zona del Port Ciutadà no es defineix com a normatiu cap tipus d’element
dissuasori. En funció del tipus d’urbanització i la seva ubicació s’escollirà l’element més
adient. Com a referència es plantegen les diverses solucions proposades a l’estudi
“Millora de l’entorn del Port de Barcelona, fase II”

"

#

No es defineix com a normatiu cap tipus de jardinera. Tot i així com a referència es proposen
les diferents opcions plantejades a l’estudi “Millora de l’entorn del Port de Barcelona, fase II”

S’utilitzarà l’escocell obert de morter de ciment convencional.
Diferents dimensions possibles:
a.1.)
a.2.)
a.3.)

92 cm * 92 cm (molt habitual)
106 cm *106 cm (molt habitual)
Altres, per exemple 112 *112 cm (menys habitual)

Per al projecte d’un espai o vorera concreta, es recomana seleccionar la major dimensió
respectant un pas lliure de vorera de 1,80 m.
Dimensions en cm
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Es proposa com a model estàndard la marquesina existent al Tram VI en front de l’edifici ASTA.

Es proposa la cabina de columna oberta.

Dimensions en cm
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Es proposa el següent model:

Model: Diputació
Capacitat: 60 l
Color: Gris
Material: Planxa d’acer inoxidable
Basculant
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a) Enllumenat d’alineació
Columna de braç recte, d’alçades a seleccionar entre 9 i 12 m amb lluminària de vapor
de sodi i potència de 250 W.
b) Enllumenat per grans superfícies:
Columna troncocònica de 30 m d’alçada amb 10 lluminàries de vapor de sodi i potència
de 400 W.
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c) Nivell d’enllumenat:
Malgrat que el projecte de cada espai públic requereix d’un dimensionament acurat, es
donen com a referència orientativa els següents nivells d’enllumenat per als diferents
tipus d’espais:
a.1.)

Calçades:

Paràmetres orientatius:
Hipòtesis:
Classe d’enllumenat ME1, equiparable a CE1
Paràmetre
Il·luminància mitjana Em (lux)
Il·luminància mínima (lux)
Coeficient d’uniformitat mitjana Um

a.2.)

Classe CE1
30
12-15
0,40-0,50

Esplanada per a passatge:

Paràmetres orientatius:
Hipòtesis:
Tipus de emplaçament: Aparcaments singulars, flux de vianants alt
Classe d’enllumenat CE0
Paràmetre
Il·luminància mitjana Em (lux)
Il·luminància mínima (lux)
Coeficient d’uniformitat mitjana Um

a.3.)

Classe CE0
50
25-30
0,50-0,60

Esplanada per a mercaderies:

Paràmetres orientatius:
Hipòtesis:
Tipus de emplaçament: Emmagatzematge
Classe d’enllumenat CE2
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Paràmetre
Il·luminància mitjana Em (lux)
Il·luminància mínima (lux)
Coeficient d’uniformitat mitjana Um

Classe CE2
20
8-10
0,40-0,50

Font: “Guia Técnica de eficiencia energética en iluminación - Alumbrado Público”. IDAE

Es recomanen les següents espècies
a) Arbrat d’alineació
a.1.)
a.2.)
a.3.)
a.4.)
a.5.)
a.6.)
a.7.)
a.8.)

Pinus halepensis (pi blanc, “pino carrasco”)
Pinus pinea (pi pinyoner, “pino piñonero”)
Pinus nigra laricio (pi de Còrsega, “pino de Córcega”)
Cupressus arizonica (xiprer d’Arizona, “ciprés de Arizona”)
Cupressus macrocarpa (xiprer de Lambert, “ciprés de Lambert”)
Quercus ilex, (alzina, “encina”)
Phoenix dactylifera (palmera de dàtils, “palmera datilífera”)
Palmera Whasingtoniana (palmera californiana)

Pinus halepensis

Pinus pinea

Pinus nigra laricio
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Cupressus arizonica

Cupressus monocarpa

Phoenix dactilyfera

Quercus ilex ilex

Washingtoniana Palmae

b) Arbrat per a zones emblemàtiques
a.9.)
a.10.)
a.11.)

Phoenix canariensis (palmera de Canàries, “palmera de Canarias”)
Phoenix dactylifera (palmera de dàtils, “palmera datilífera”)
Palmera Whasingtoniana (palmera californiana)

Phoenix canariensis

Phoenix dactilyfera

Washingtoniana Palmae
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c) Arbrat per a zones d’aparcament de vehicles
a.12.)
a.13.)

Casuarina
Schillus molle (fals pimenter)

Casuarina

Schillus molle

a) Per a tanca baixa i alineada
a.1.)
a.2.)

Teucrium fructicans (teucrí, “olivilla blanca”)
Hebe speciosa (hebe, “verónica”)

Teucrium fruticans

Hebe speciosa
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b) Per a tanca de gran desenvolupament
a.3.)
a.4.)
a.5.)
a.6.)

Cupressocyparis leylandii (leiland)
Nerium oleander (balandre, “adelfa”)
Myoporum (sempreverd, “mioporo”)
Pittosporum (pitospor, “pitosporo”)

Cupressocyparis leylandii

Myoporum

Nerium Oleander

Pittosporum
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c) Per a formació de grups arbustius
a.7.)
a.8.)
a.9.)
a.10.)
a.11.)
a.12.)

Tamarix gallica i tamarix africana (tamariu, “tamarindo”)
Chamaerops humilis (margalló, “palmito”)
Acacia cyanophylla (mimosa blava, “mimosa azul”)
Genista monosperma (ginestera blanca, “retama blanca”)
Ligustrum ovalifolium (troanella, “aligustre”)
Juniperus phoenicea (savina, “sabina”)

Tamarix gallica

Ginesta monosperma

Chamaerops humilis

Ligustrum ovafilum

Acacia cyanophylla

Juniperus phonicea
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a) Trepitjable
a.1.)
a.2.)

Barreja de prat (amb alt percentatge de gramínies com agrostis spp. i festuca
ovina)
Chloris gayana (grama)

Agrostis sp.

Festuca ovina

Grama
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b) No trepitjable
a.1.)
a.2.)
a.3.)

Sedum sp.
Hedera helix (heura, “hiedra”)
Ampelodesmus mauritanica (càrritx, “carrizo”)

Sedum sp.

Hedera helix

Ampolodesmus mauritanica

Recomanables únicament en parets i tanques protegides de la brisa marina.
a.1.)
a.2.)
a.3.)

Hedera helix (heura, “hiedra”)
Clematis spp. (clematis)
Lonoicera semperviren (mareselva, “madreselva”

Hedera helix

Clematis spp.

Lonicera sempevirens.
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a.1.)
a.2.)
a.3.)

Escorça de pi
Sorra o grava volcànica
Altres: petxines, boles de marbre, granit, etc.

Escorça de pí

Petxines

Grava volcànica
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