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Dimecres, 13 d'abril de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI d’aprovació definitiva

L’Alcaldia, per resolució de data 4 de març de 2011, ha aprovat el text de la Instrucció relativa als elements urbans de la 
ciutat  de  Barcelona,  el  seu  Annex  A  de  condicions  particulars  obligatòries  dels  elements  urbans  de  la  ciutat  de 
Barcelona, i el seu Annex B de criteris d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic de la ciutat de Barcelona, en els  
termes que es reprodueixen a continuació:

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA RELATIVA ALS ELEMENTS URBANS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Introducció

Barcelona és reconeguda pel disseny i la qualitat de l’espai públic i dels elements urbans que el configuren. La imatge 
de la ciutat i la seva identitat innovadora estan fermament assentades en aquests valors. Així mateix, la gestió d’aquest 
espai públic constitueix un important bagatge d’experiència que cal realçar i fer encara més eficaç.

Barcelona és una ciutat de carrers. Des del treball sistemàtic en la definició d’aquests àmbits, s’ha estès a places i parcs 
una manera d’entendre l’espai públic com a lloc compartit de trobada i convivència col·lectiva, inclusiu i integrador de les 
diferents sensibilitats de la ciutadania. En aquest procés de desenvolupament de les formes que pren l’espai, la definició 
i disposició dels elements que hi intervenen i els materials que en determinen el contacte amb la gent, físic i visual, han 
esdevingut  signes  específics  d’un  tarannà  barceloní,  patrimoni  de  la  ciutat,  basat  en  la  sobrietat  compositiva,  la 
depuració  estilística,  l’agrupació  sistematitzada  i  la  funció  unificadora  de  solucions  comuns  com  a  estratègia  de 
reconeixement i d’identificació de l’espai urbà com a part del paisatge urbà en què s’integra.

Al llarg de les darreres dècades l’espai públic de la ciutat de Barcelona ha esdevingut un àmbit on les diverses famílies 
d’elements urbans han anat creixent, en nombre d’unitats i en nombre de models diferents que les integren. En aquest 
període l’oferta d’elements urbans ha arribat  a ser molt  extensa i s’ha anat especialitzant a mesura que s’assolien 
avanços  pel  que  fa  a  materials,  resistència,  disseny,  seguretat,  producció,  tecnologia  etc.  L’augment  del  nombre 
d’operadors públics i privats que actuen a la ciutat, així com la diversitat de les seves necessitats, han implicat una forta 
dispersió  d’elements  urbans  a  l’espai  públic.  Com a  conseqüència  d’això,  les  tasques  de  manteniment  d’aquests 
elements han anat augmentant progressivament en complexitat i en costos.

Paral·lelament,  en els darrers anys,  la  conscienciació ambiental,  el  paisatge urbà, l’accessibilitat  i  la seguretat  han 
esdevingut  conceptes  cada  vegada  més  rellevants  dins  dels  diversos  programes  d’actuació  municipal  i  s’han 
d’incorporar de manera destacada dintre de l’àmbit dels elements urbans. També s’ha de considerar que cada dia més 
l’espai  públic s’està transformant,  a més d’un lloc de relació,  en un lloc de comunicació,  i  es veu sotmès a noves 
sol·licitacions de moviments que requereixen àmbits reservats i protegits. Totes aquestes noves demandes necessiten 
del suport d’elements auxiliars que cal regular i integrar en els ja coneguts. A més, per la seva imbricació amb molts  
elements  urbans,  s’ha de considerar  la  disposició  de l’arbrat  viari  com un criteri  més  per  a  sumar a la  complexa 
distribució de l’espai públic i amb relació amb els entorns paisatgístics diversos.

Convé destacar que el risc de saturació de l’espai públic es concentra en l’àmbit destinat als vianants, que pateix d’una 
sobre demanda que en disminueix les qualitats de confort. Els espais d’ocupació dels vehicles requereixen les seves 
necessitats  d’il·luminació,  seguretat  i  senyalització  que  es  situen  en  les  voreres  i  espais  d’estada  dels  vianants. 
Finalment, en la valoració de la situació actual i dels nous reptes sobre l’espai públic, s’ha de reconèixer la importància  
de la indústria del mobiliari urbà que, segurament a redós del lideratge de Barcelona en aquest camp, s’ha desenvolupat 
en el nostre entorn socioeconòmic.

Per tots aquests motius, que han modificat les condicions de l’espai públic, es preveu revisar la Instrucció d’Alcaldia 
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat, de 8 de maig de 1991., que durant tots aquests anys, 
en alguns aspectes, ha sigut una eina eficaç per a dirigir l’ordenació dels elements urbans i la definició de l’espai públic 
de Barcelona.

La Instrucció  s’ha elaborat partint d’aquestes premisses, amb l’objectiu d’evitar la dispersió en els elements urbans i 
amb la voluntat de disposar dels models que donin una millor resposta a les necessitats dels usuaris, als requeriments 
dels projectistes, a la multifuncionalitat demanada pels operadors, a la facilitat i racionalització del seu manteniment pels 
diferents gestors i a la sostenibilitat com a criteri global.
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La Instrucció estableix les condicions a què han d’estar sotmesos els elements urbans i la metodologia d’avaluació per 
tal de crear un Recull d’elements urbans. Així mateix, també s’estableix el procediment d’incorporació, permanència i 
exclusió  dels  elements  del  Recull.  És  també  una oportunitat  per  procedir  a  la  revisió  dels  criteris  d’ubicació  dels 
elements urbans, i de relació entre ells i amb l’espai públic on s’instal·len.

Com a punt de partida, per l’aplicació d’aquesta instrucció, es disposa del treball de selecció d’Elements Urbans elaborat 
durant  l’any  2009  conjuntament  per  el  Sector  d’Urbanisme  i  l’Àrea  de  Medi  Ambient  en  el  marc  del  Projecte  de 
Regulació dels Elements Urbans a la ciutat de Barcelona, encarregat per la Gerència Municipal, que sintetitza la situació 
actual dels elements urbans instal·lats a Barcelona.

En  matèria  d’organització,  la  Instrucció  preveu  la  creació  de  la  Comissió  d’Elements  Urbans,  com  a  òrgan  de 
coordinació  dels  diferents  àmbits  municipals  competents  en  matèria  d’elements  urbans,  sense  perjudici  de  les 
competències atribuïdes a altres òrgans i d’acord amb la normativa vigent. S’atribueix a la Comissió l’aprovació del 
Recull d’elements urbans i la concreció dels paràmetres avaluables dels diferents tipus d’elements urbans que fixa la 
Instrucció.

A més dels objectius genèrics i programàtics assenyalats, aquesta instrucció vol reafirmar l’efecte renovador de l’espai 
urbà i el valor innovador que ha caracteritzat el disseny de l’espai públic de Barcelona en el darrers 30 anys. No es  
tracta de confrontar norma a creativitat. En aquesta línia, l’esperit de la instrucció no és determinar de manera genèrica i 
abstracta la idoneïtat dels elements sinó avaluar-los a través de la seva integració en projectes concrets o en àmbits 
d’ordenació específica, històrics, d’ambients singulars o de nova projecció estratègica. L’experiència del que ha estat 
utilitzat i reconegut durant molt anys, memòria i patrimoni de tothom, o el seguiment acurat del que es proposa com a 
nou,  determinarà la idoneïtat  de la seva incorporació al  recull  d’elements i,  en definitiva,  a l’imaginari  col·lectiu de 
Barcelona

D’acord amb l’article 26.2.d) de la Carta Municipal i articles 7, 42 i concordants de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i  
espais  públics  de  Barcelona,  l’Alcaldia  pot  dictar  disposicions  generals  en  forma  d’instrucció  en  execució  i 
desenvolupament de les Ordenances municipals.

1. Objecte

1.1 Aquesta Instrucció té per objecte establir, de conformitat amb l’article 26.2.d) de la Carta Municipal i en execució  de 
l’Ordenança sobre l’ús de les vies i  espais públics de Barcelona, els criteris i  condicions, generals i  particulars, de 
disseny, manteniment, accessibilitat  i seguretat, sostenibilitat i cost dels elements urbans a la ciutat de Barcelona en 
relació a les característiques tècniques, la ubicació i els procediments de la seva gestió.

1. 2 Per assolir aquests objectius:

a) Classifica els grups d’elements urbans
b) Fixa els criteris i condicions que han de complir els elements urbans d’acord amb el punt anterior.
c) Defineix les condicions d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.
d) Estableix el procés d’avaluació que han de seguir els elements urbans
e) Determina la formació del Recull d’elements urbans
f) Estableix i regula la Comissió d’Elements Urbans

2. Àmbit d’aplicació

2.1 Aquesta Instrucció és d’obligat compliment a tot l’àmbit del terme municipal de Barcelona, per a tots els operadors 
públics i privats que realitzin obres d’urbanització, de manteniment o instal·lin elements urbans en l’espai públic de la 
ciutat, ja siguin elements de titularitat pública municipal o d’ús públic.

2.2 Els  elements  urbans  que no són de titularitat  municipal  s’han  d’ajustar  als  criteris  generals  i  a  les condicions 
d’ubicació  a  l’espai  públic  que  s’estableixen  en  aquesta  Instrucció.  La  Comissió  d’Elements  Urbans  formularà  les 
recomanacions necessàries per coordinar els diferents operadors.

3. Elements Urbans

Aquesta Instrucció es refereix al conjunt d’elements urbans o instal·lacions no soterrats que ocupen l’espai públic urbà i 
que tenen com a finalitat atendre una necessitat social o prestar un servei determinat a la ciutadania, o constitueixen un 
element integrant de la urbanització.
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4. Classificació dels element urbans

4.1 Seguint la lògica de reconeixement de l’espai públic des d’un nivell més estructural fins al més finalista de prestació  
de serveis, els elements urbans de la ciutat de Barcelona es classifiquen en els següents grups:

Grup 1. Urbanització: vorades, guals, paviments, escocells, reixes i tapes.

Grup 2. Seguretat: baranes, pilones, xinxetes, tanques i elements de ventilació.

Grup 3. Comunicació: senyalització, publicitat i informació.

Grup  4.  Il·luminació:  suports  (columnes  i  bàculs,  suports  de  paret),  lluminàries,  pàmpols  i  quadres  de  control  de 
l’enllumenat.

Grup 5. Arbrat viari: arbres i palmeres

Grup 6. Mobiliari urbà: bancs, jardineres, papereres, fonts, mòduls per a bicicletes i jocs infantils.

Grup 7. Serveis:

- transport públic,
- telefonia,
- xarxa de telecomunicacions,
- correus,
- neteja: contenidors d’escombraries, recollida pneumàtica,
- lavabos públics,
- aparcaments: edicles, senyalitzacions i màquines de cobrament
- comercials: quioscos diaris, flors, begudes i productes d’alimentació.

4.2 Els elements urbans no inclosos en aquesta classificació hauran de ser considerats de forma específica per la 
Comissió  d’Elements  Urbans,  que  podrà  determinar  el  compliment  dels  criteris  d’ubicació  establerts  que  siguin  d’ 
aplicació.

5. Criteris generals dels Elements Urbans

Tots els elements urbans han de complir amb els següents criteris generals:

5.a. Disseny.

Aspectes de forma:

a) La qualitat estètica: solidesa formal, de disseny i color d’acord amb el caràcter de la ciutat.
b) L’autenticitat i l’originalitat
c) L’excel·lència en el disseny: reconeixements públics, certificats i premis, si en disposen.

Aspectes de funció:

a) La funcionalitat de l’element: els paràmetres de disseny dels elements tindran en compte l’acompliment de la funció  
per a la qual han estat concebuts.

b) L’ergonomia: haurà de permetre la seva utilització d’una manera adient, de forma que sigui eficient i segura. Així 
mateix es potenciaran els criteris de comoditat.

c) Multifuncionalitat: sempre que sigui possible s’haurà d’aprofitar un mateix element per vàries funcions, per reduir la 
quantitat d’elements, majoritàriament els de senyalització vertical, millorant l’accessibilitat i la imatge de la ciutat.

5.b. Manteniment.

a) Els elements hauran de permetre un manteniment eficient i en bones condicions econòmiques. En la mesura del 
possible incorporaran tractaments de prevenció anti-enganxines i anti-graffits per tal de minimitzar el manteniment.

b) Els elements urbans hauran de tenir garantit els subministraments, les peces de recanvi i les eines de manteniment. C
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c) Es tindrà en consideració la vida útil  de l’element, la seva resistència i  estabilitat a l’ús intensiu o anormal, a la 
radiació solar, als canvis de temperatura, a les pluges, als impactes, pesos i a l’acció dels animals.

d) Es valorarà l’adequació de l’element pel que fa a les tasques d’operativitat realitzades pels operaris corresponents.

5.c. Accessibilitat i seguretat

a) Els elements urbans es consideraran adaptats si compleixen la normativa d’accessibilitat, l’Ordenança Municipal de 
supressió de barreres arquitectòniques i específicament, el Decret 135/1995 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya o la 
legislació que en un futur la pugui substituir.

b)  Els elements urbans han de permetre condicions idònies d’accessibilitat  del  treballador  o gestor  que els ha de 
mantenir o reparar.

c) Els elements no podran tenir formes que suposin riscos per a les persones.

d) Els elements urbans hauran de ser visibles incorporant elements de senyalització, si és necessari.

5.d. Sostenibilitat: social i ambiental.

a) Els proveïdors d’elements urbans han de garantir que aquests han estat produïts i fabricats en condicions laborals 
adequades i dignes, respectant els drets bàsics en el treball, recollits a la Declaració de l’Organització Internacional del  
Treball, relativa als principis i drets fonamentals, amb especial cura d’evitar el treball infantil. Així mateix es considerarà 
l’adopció del Compromís ètic d’empresa. En especial caldrà l’acreditació documental mitjançant les certificacions dels 
materials emprats, de les condicions de fabricació o producció i de qualitat, d’acord amb les normes corresponents. Els 
proveïdors han d’aportar les corresponents certificacions vigents de producció justa i de gestió sostenible.

b) Es farà especial èmfasi en els temes referits a la petjada ecològica de l’element, com una extracció sostenible de la 
matèria primera (fusta, granit, etc...), en l’estalvi energètic al llarg dels procés de producció i de la vida útil de l’element,  
en la minimització de les emissions contaminants i  en el  grau de reciclabilitat  dels materials emprats, abans de la 
producció i al final de la vida útil de l’element.

5.e. Cost.

a) Es tindran en consideració els quadres de preus establerts per l’Ajuntament a efectes de la contractació pública.
b) Els preus dels elements hauran de ser competitius i transparents, en el marc d’una economia de mercat considerant  
la seva vida útil i les condicions obligatòries que es requereixen d’acord amb les diferents franges de preu.

6. Condicions particulars i paràmetres avaluables dels elements urbans

6.1 Els elements urbans han de complir  les “Condicions particulars obligatòries dels elements urbans a la ciutat de 
Barcelona” que figuren en l’annex A i que garanteixen uns mínims comuns de funcionalitat, manteniment, sostenibilitat 
accessibilitat i seguretat, sense perjudici de les normatives d’aplicació.

6.2  La Comissió d’Elements Urbans, definirà els paràmetres avaluables  dels diferents grups d’elements urbans que 
permetin l’avaluació de cada model dintre del tipus d’element, Correspon a l’Alcaldia la seva aprovació.

6.3 Els serveis municipals i les empreses incorporaran aquestes condicions en els plecs de condicions tècniques i en els 
projectes que elaborin i complementaran, si s’escau, els mínims expressats.

6.4 Els elements urbans que resulten de les contractes, concessions municipals o contractes administratius especials, 
es regulen en els plecs de condicions corresponents que hauran de recollir els criteris d’aquesta Instrucció.

7. Criteris d’ubicació dels elements urbans.

7.1.  En  l’annex  B  “Criteris  d’ubicació  dels  elements  urbans  a  l’espai  públic  de  la  ciutat  de  Barcelona”,  d’aquesta 
Instrucció, es concreten els criteris mínims relatius a la ubicació dels diferents elements urbans i els paràmetres de 
distàncies entre ells, amb l’objectiu d’incorporar les normes d’accessibilitat

7.2. La Comissió d’Elements Urbans redactarà i desenvoluparà les Condicions Particulars d’ubicació amb l’objectiu de 
racionalitzar la seva implantació, simplificant el número d’elements i la quantitat de suports instal·lats o encastats al 
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terra, a fi de potenciar la multifuncionalitat dels elements verticals, i d’acord amb les condicions de seguretat viària, així  
com la relació entre ells. Correspon a l’Alcaldia la seva aprovació.

8. Condicions dels materials dels elements urbans

8.1.Les condicions que han de reunir els materials dels elements urbans seran concretades per la Comissió d’Elements 
Urbans  i,  si  és  procedent,  incorporades  als  corresponents  plecs  de  condicions  tècniques  i,  si  escau,  sotmeses  a 
l’Alcaldia per a la seva aprovació. Les condicions generals es podran referir, entre d’altres materials, a la fusta, la pedra 
natural, el ciment/formigó, el plàstic, els metalls, la goma i els ecomaterials.

8.2 En relació a la fusta, és d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 23 de juliol de 2004, de compra responsable de fusta de 
l’Ajuntament de Barcelona. Els elements urbans que continguin fusta hauran de tenir certificat d’origen de la mateixa, 
per tal de garantir que provenen de tales legals i controlades. No es poden utilitzar fustes que tinguin tractament de tipus  
creosotat.

8.3. En Relació a la seguretat, es tindrà present, que els materials utilitzats puguin ser deformables, per poder ser 
capaços d’absorbir l’energia dels impactes i mitigadors de les possibles lesions que puguin sofrir les persones en cas de 
sinistre, especialment per accident de transit.

9. Sistema d’avaluació

9.1 Els elements que compleixin els criteris  generals i  les  condicions obligatòries particulars establerts en aquesta 
Instrucció, seran avaluats d’acord amb els paràmetres avaluables que per a cada tipus d’element precisarà la Comissió 
d’Elements Urbans i, en el seu cas, es traslladaran als plecs de condicions tècniques corresponents.

9.2 Els elements urbans que no compleixin els criteris generals i condicions obligatòries particulars no poden incorporar-
se en el Recull d’elements urbans ni instal·lar-se a la ciutat de Barcelona.

10. Recull d’elements urbans

10.1 El Recull d’elements urbans incorpora de forma sistematitzada, d’acord amb la classificació recollida al punt 4.1, els 
diferents elements urbans existents a la ciutat, utilitzats i degudament experimentats, avaluats positivament d’acord amb 
els criteris d’aquesta Instrucció.

10.2 L’equip tècnic multidisciplinar que depèn de la Comissió d’Elements Urbans elaborarà el Recull d’elements urbans i 
proposarà la seva valoració. Podrà formular consultes als serveis municipals i externes.

10.3 La Comissió d’Elements Urbans donarà la conformitat  a  l’avaluació i  al  Recull  d’elements urbans,  que haurà 
elaborat prèviament l’equip tècnic multidisciplinar sota la seva direcció.

10.4  El  llistat  del  models  concrets  que conformen el  Recull,  les  seves fitxes  tècniques,  les seves fotografies  i  les 
instruccions  gràfiques  d’ubicació  a  l’espai  públic,  elaborat  des  del  Departament  de  Projectes  Urbans  del  Sector 
d’Urbanisme i Infraestructures, estarà disponible i actualitzat a la pàgina web www.bcn.cat/elementsurbans.

11. Incorporacions al Recull d’elements urbans

11.1 La incorporació de nous elements urbans en el Recull es podrà efectuar com a conseqüència de la inclusió en:

a) Projectes d’obres de l’espai públic, siguin d’urbanització, remodelació o manteniment.
b) Procediments de proves pilot.
c) Contractes de subministrament i col·locació, contractes de serveis.
d) Contractes administratius especials.
e) Concessions.
f) Llicències relatives a l’espai públic
g) Qualsevol relació jurídica contractual de la que se’n derivi la col·locació o instal·lació  d’un element urbà a l’espai 
públic de la ciutat de Barcelona.

11.2  Aquests  nous  elements  hauran  de  ser  avaluats  per  la  Comissió  d’Elements  Urbans  d’acord  amb els  criteris 
d’aquesta  Instrucció,  amb  els  informes  previs  que  es  considerin  procedents.  L’avaluació  favorable  comporta 
l’autorització  per  incorporar-lo  en  els  projectes,  proves,  contractes  o  relacions  jurídiques  en  els  quals  han  estat 
proposats. C
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11.3 Transcorregut el termini que estableixi la Comissió des de que l’element s’hagi instal·lat o iniciï el seu funcionament 
es procedirà a l’avaluació definitiva, en la qual es considerarà a més dels criteris de l’autorització del punt 11.2, també, 
el  comportament  de  l’element  en  el  temps i  les  condicions  d’ús,  d’acord  amb els  informes elaborats  pels  serveis 
implicats.

11.4 L’avaluació positiva definitiva comporta la inclusió en el Recull d’elements amb els efectes del punt 13.

12. Exclusions del Recull d’elements urbans:

12.1 La Comissió d’Elements Urbans, seguint el procediment corresponent, pot acordar l’exclusió d’un element urbà del 
Recull quan concorri alguna de les causes següents:

a) L’ incompliment d’algun dels criteris generals o condicions obligatòries particulars.
b) La pèrdua de funcionalitat de l’element urbà i de les condicions de seguretat del mateix.
c) L’obsolescència de l’element per raons d’innovacions tecnològiques.

12.2  Les  propostes  d’exclusió  seran  formulades  pels  operadors  municipals.  La  Comissió  sol·licitarà  els  informes 
pertinents als serveis municipals implicats.

12.3 A petició de la mateixa Comissió es podran demanar informes interns o externs per tal de valorar la proposta 
d’exclusió.

13. Efectes del Recull d’elements

13.1 Sense perjudici del que disposa la legislació de Contractes del Sector Públic, els elements inclosos en el Recull  
d’elements urbans podran ser incorporats en els projectes d’urbanització i de l’espai públic, en general, en les obres de 
remodelació i manteniment que afectin aquest, així com en els contractes de subministrament o en els de serveis i en 
totes aquelles relacions jurídiques de les que se’n derivi la instal·lació d’un element urbà a l’espai públic. Caldrà tenir en 
tot cas en consideració els informes que s’hagin d’emetre en la tramitació de cada projecte, que en determinarà la 
corresponent idoneïtat per a cada cas..

13.2 Els operadors públics i privats que actuïn a l’espai públic de la ciutat de Barcelona els han d’incorporar i/o instal·lar 
d’acord amb les condicions d’utilització i ubicació que en el seu cas adopti la Comissió d’Elements Urbans.

13.3 En determinats supòsits i amb la deguda justificació, la Comissió d’Elements Urbans podrà establir la singularitat 
d’un element urbà a efectes de la seva ubicació en un projecte específic de la ciutat.

14. Procediment de substitucions puntuals de manteniment

14.1 El tractament dels elements urbans del patrimoni històric, sense perjudici de no alterar-ne l’aspecte original, haurà 
d’incorporar noves tecnologies i criteris de sostenibilitat que facin més eficients el seus procediments de conservació, 
així com les mesures de seguretat necessàries. Per això caldrà consultar als experts municipals en els elements a 
restaurar.

14.2 En els projectes de millora integral o de nova urbanització del carrer s’haurà de contemplar la total substitució dels 
elements pels que figuren al Recull.

15. Creació de la Comissió d’Elements Urbans.

15.1 Es crea la “Comissió d’Elements Urbans” com a l’òrgan municipal que incorpora diferents Àrees de l’organització 
que actuen en l’espai  i  via  pública  que te  per  objectiu  vetllar  per  l’aplicació  dels  criteris  generals  i  les  condicions 
particulars relatius als elements urbans de la ciutat de Barcelona.

16. Funcions de la Comissió d’Elements Urbans

Corresponen a la Comissió les següents funcions:

a) Proposar per la seva aprovació a l’Alcaldia l’actualització dels criteris generals i les condicions particulars obligatòries 
així com la redacció i desenvolupament dels paràmetres avaluables dels elements urbans per la ciutat de Barcelona.
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b) Proposar per la seva aprovació a l’Alcaldia l’actualització dels criteris d’ubicació obligatoris així com la redacció i  
desenvolupament  de  les  condicions  particulars  d’ubicació  dels  elements  urbans  a  l’espai  públic  de  la  ciutat  de 
Barcelona.

c) Donar conformitat a l’’avaluació i al Recull d’elements urbans, que haurà elaborat prèviament l’equip tècnic sota la 
seva direcció i vetllar pel correcte funcionament dels procediments d’incorporació, permanència i exclusió.

d) Avaluar els elements urbans candidats a entrar al Recull i aprovar les propostes d’incorporació o exclusió a partir dels 
informes emesos per l’equip tècnic multidisciplinar.

e) Establir el termini per procedir a l’avaluació definitiva en els casos d’elements de nova incorporació.

f)  Formular  les recomanacions necessàries per a coordinar  la  ubicació i  les condicions dels  elements urbans dels 
operadors no municipals.

g) Establir les condicions que han de reunir els materials dels elements urbans i proposar, en el seu cas, a l’Alcaldia la 
seva aprovació

h) Vetllar perquè tots els operadors municipals segueixin estrictament les disposicions d’aquesta Instrucció i, a l’hora, es 
coordinin amb totes aquelles activitats que puguin facilitar-ne el compliment.

i) Mantenir amb el suport del Departament de Projectes Urbans el recull d’elements urbans i els documents de criteris i 
condicions particulars dels elements urbans i de la seva ubicació a que fa referència aquesta instrucció, així com els 
documents administratius tècnics que recullin criteris d’obligat compliment, a la web www.bcn.cat/elementsurbans.

j) Establir la singularitat d’un element urbà concret, per tal de garantir que no s’utilitza de forma general a tota la ciutat, 
amb la deguda justificació.

k) Qualsevol altra funció que li delegui l’Alcaldia.

17. Règim jurídic de la Comissió d’Elements Urbans

17.1 Els membres que integren la Comissió és designen mitjançant Decret d’Alcaldia. En cas de malaltia o absència a 
una reunió concreta, prèvia conformitat del President, els membres de la Comissió, podran ser substituïts per la persona 
proposada pel gerent del Sector, Àrea o Institut corresponent.

17.2 El President de la Comissió d’Elements Urbans, per pròpia iniciativa o a petició d’algun dels membres, podrà 
convocar  a  les  sessions  altres  tècnics  municipals  o  experts  externs  que,  per  raó  de  la  seva  qualificació  tècnica; 
experiència; o responsabilitats en matèries de la competència municipal, puguin contribuir a l’anàlisi i valoració dels 
temes a tractar.

Aquests tècnics assistiran amb veu, però sense vot, i la seva convocatòria i assistència pot limitar-se a un punt concret 
de l’ordre del dia de la sessió de la Comissió o pot estendre’s a tota la sessió, a criteri del seu President.

17.3  La Comissió d’Elements Urbans comptarà amb el suport d’un equip tècnic multidisciplinar integrat pels tècnics 
experts dels departaments responsables del  disseny, el  manteniment,  els serveis,  la seguretat  i  la senyalització de 
l’espai i la via pública, designats pel Gerent Municipal a proposta de les Àrees o Serveis, d’Urbanisme i Infraestructures,  
de Medi Ambient i de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, Paisatge Urbà, directament afectades per aquesta Instrucció.

18. Quadre de preus dels elements urbans

18.1 En els projectes on s’emprin els elements urbans del Recull els seus preus seran els establerts en el nou quadre 
de preus de l’Ajuntament de Barcelona.

18.2  El  quadre  de  preus  dels  elements  urbans  està  configurat  en  base  als  criteris  de  l’Institut  de  Tecnologia  de 
Construcció de Catalunya.

19. Incompliment de la Instrucció

19.1 L’Ajuntament ordenarà el desmuntatge o retirada dels elements urbans que s’instal·lin a l’espai públic de la ciutat i  
no compleixin els criteris i condicions establerts en aquesta Instrucció. C
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19.2 En cas d’incompliment per part d’un òrgan gestor municipal, la Comissió d’Elements Urbans promourà l’adopció de 
les mesures necessàries per aconseguir l’efectiu compliment d’aquesta instrucció amb càrrec al pressupost de l’òrgan 
gestor incomplidor. Si la situació generada és conseqüència d’un incompliment de contracte serà d’aplicació la legislació 
de contractes del Sector Públic.

19.3 En cas d’incompliment per elements d’ús públic que no son de titularitat municipal l’ordre de desmuntatge o retirada 
haurà  d’ésser  acomplerta  pels  titulars  en  un  màxim  de  quinze  dies.  Un cop exhaurit  aquest  període,  els  serveis 
municipals  podran procedir  a  retirar subsidiàriament  els elements en qüestió,  essent  a  compte del  titular  totes les 
despeses que s’originin.

19.4 Si un element no tingués un titular identificat o la seva instal·lació resultés un perill pels vianants o el trànsit, els  
serveis municipals podran retirar l’element de manera immediata.

20. Disposicions transitòries

20.1 Aquesta instrucció no serà d’aplicació als projectes ja aprovats i pendents d’executar en el moment d’entrada en 
vigor de la present instrucció.

20.2 L’aplicació d’aquesta Instrucció serà un procés progressiu en el temps i es veurà reflectit a l’espai públic de la ciutat 
a mig termini. Al llarg d’aquest procés serà habitual que de manera puntual algunes unitats d’elements urbans que no 
pertanyin al Recull, però que hagin estat instal·lats amb anterioritat, s’avariïn, es vandalitzin o no presentin les millors 
condicions per a ser mantinguts a l’espai públic. Per aquestes substitucions de manteniment, en cas que la substitució 
de l’element puntual  per un element del  Recull,  trenqui  el  patró i  l’estètica de l’espai  públic,  es podrà optar per la 
reposició  del  mateix  model  d’element  sempre  que  presenti  les  condicions  adequades  de  seguretat,  previ  informe 
favorable de la Comissió d’Elements Urbans.

21. Disposició derogatòria

Es deroga la “Instrucció de l’Alcaldia sobre la ubicació d’elements urbans en l’espai públic de la ciutat”, aprovada per  
decret de l’Alcaldia de 8 de maig de 1991.

ANNEX A

CONDICIONS PARTICULARS OBLIGATÒRIES DELS ELEMENTS URBANS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

GRUP 1. ELEMENTS COMUNS D’URBANITZACIÓ

1.A. VORADES

Les vorades que s’instal·lin a la ciutat de Barcelona, han de complir obligatòriament les condicions següents:

- Han de ser de pedra granítica mecanitzada.

- El color de la pedra ha de ser en tonalitats blanques o grisoses; però sempre de color uniforme.

- S’han d’utilitzar granits de gra fi a mitjà.

- El granit ha de ser pobre en miques i ha de predominar el quars sobre el feldespat

- No s’han d’utilitzar granits que presentin descomposició (caolinització) dels seus feldespats característics

- Els granits amb alt contingut de feldespats i miques s’han de rebutjar

- La pedra no ha de tenir “gabarros” o composicions diferents de la roca amb zones d’extensió no superior a 5 cm, inclòs 
el vetejat natural de la pedra. Les inferiors a 5 cm no han de ser més d’una per cara

- La pedra no ha de tenir partícules ferroses, argiles, sulfurs o qualsevol altres que puguin originar taques al granit un 
cop col·locat

- No ha de tenir perforacions, fissures ni senyals que s’hagin pogut produir durant les operacions d’extracció i tallat

- Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell

- No pot tenir esquerdes, buits, nòduls ni restes orgàniques

- Les cares vistes han de ser planes i flamejades

- Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior 
ha d'anar desbastada C
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- Massa volúmica >= 2,60 gr/cm2

- Percentatge absorció d’aigua <= 0,3%

- Resistència a la compressió > 1000 kp/cm2

- Resistència a la flexió > 110 kp/cm2

- Resistència al desgast <= 1,5 mm

- Resistència a la gelabror < 0,1%

- Resistència a l’ impacte  > 0,5 m

- Toleràncies: en les dimensions ± 2 mm

- En la vorada recta cada peça serà prismàtica amb unes dimensions de 20cm d’ample per 24cm d’alçada i entre 90 i 
110 m de llargària.

- En la vorada corba la secció de cada peça ha de garantir que la junta sempre tingui el mateix gruix.

- La aresta que queda vista no ha de ser viva.

- La superfície no ha de ser lliscant ni en sec ni en mullat.

1.B. GUALS

Els guals de la ciutat de Barcelona, han de complir obligatòriament les condicions següents:

- Seran de peces de granit amb les cares vistes flamejades, amb un gruix mínim de 8 cm.

- La superfície no ha de ser lliscant ni en sec ni en mullat.

- La pedra granítica complirà els requeriments expressats per la pedra de la vorada, en tot allò que li sigui aplicable.

- Toleràncies: en les dimensions ± 2 mm

- Els guals per a vehicles tindran els cantells arrodonits o aixamfranats,  sens perjudici  de que per complir  amb la 
normativa d’accessibilitat s’hagi de fer un gual deprimit.

- Les peces dels guals per a vianants estan condicionades per el lloc concret on aquest es situa: amplada de la vorera, 
en corba, en cruïlla amb o sense semàfor...,, en tot cas han de complir la normativa d’accessibilitat.

1.C. PAVIMENTS

Els paviments que s’instal·lin a les voreres de la ciutat de Barcelona, han de complir obligatòriament les condicions 
següents:

- El paviment ha de ser dur, estable, fixat fermament i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.

- Peces de panot de morter de ciment, amb dimensions 20 x 20 i amb un mínim de 4 cm de gruix.

* Aquestes peces han de portar un gravat superficial que garanteixi el drenatge i l’escorrentia d’aigua de pluja.

* De superfície antilliscant en sec i en mullat.

- Peces de lloses de morter de ciment amb unes dimensions de 20 x 40 ó de 40 x 40 amb un mínim de 4cm de gruix i un  
tractament antilliscant en la superfície, per que resulti antilliscant en sec i en mullat.

- Les peces han de tenir un color i una textura uniforme a tota la superfície.

- Els angles i les arestes rectes a la cara plana han de ser de 90º.

- Les peces no poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

-  Les  senyalitzacions  als  paviments,  que  assenyalin  o  informin  d’alguna cosa  (punt  kilòmetres,  tipus  d’arbre,  ruta 
modernista...),  no  han  de  constituir  un  regruix  respecte  del  paviment  circumdants.  Si  les  senyals  estan  pintades, 
aquestes no han de ser lliscants. La inserció i instal·lació d’aquestes peces s’ha de fer amb les eines adients per tal de 
garantir una forma i una col·locació correcta.

Qualsevol altre paviment haurà de ser objecte de validació per part de la Comissió d’elements urbans.

1.D. ESCOCELLS

Les condicions que han de complir obligatòriament els escocells que s’instal·lin a la ciutat de Barcelona són:

- L’escocell ha de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.

- La superfície mínima de cultiu ha de ser d’1 metre quadrat, amb una proporció màxima de 3/1 entre llargària i amplada.
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- Si l’escocell porta tapa, aquesta ha de permetre, com a mínim, una infiltració, cobertura lliure, del 10%.

- Si l’escocell sobresurt de la rasant de la vorera haurà de complir la normativa d’accessibilitat (màxim 10 cm), haurà de 
tenir els cants arrodonits i el seu disseny haurà de permetre l’afluència d’aigua de pluja cap al seu interior.

- La dimensió de les obertures de la tapa de l’escocell, com a màxim, pot permetre la inscripció d’un cercle de 3 cm de  
diàmetre.

- Les obertures de la tapa de l’escocell, si el seu ample es superior a 2 cm, no han de ser ni perpendiculars ni paral·leles 
respecte dels costats del escocell o de la línia de vorera.

- Vida útil de l’element de 25 anys com a mínim. En condicions normals d’ús i adequat manteniment.

- Garantia de subministrament de l’element i recanvis, mínim 15 anys

- L’escocell  no ha de tenir manteniment,  sens perjudici  de que aquells elements que tenen tapa modular,  aquesta 
requereixi algun tipus d’actuació per tal d’adaptar-la al creixement de l’arbre.

- L’escocell, respecte a la resistència, ha de complir amb la norma EN-124 per als dispositius de cobriment i tancament 
descrites al grup 2, classe B-125.

1.E. REIXES

Els requisits i paràmetres que han de complir obligatòriament les reixes que s’instal·lin a la ciutat de Barcelona són:

- La norma UNE-EN 124 amb certificat emès per empresa acreditada per ENAC o equivalent europeo

- Les normes de contaminació acústica

- La disposició de les barres de la reixa, per optimització del volum d’aigua captat, han de ser diagonals a 45º respecte  
dels costats de la mateixa.

- La reixa ha de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.

- La superfície de la reixa ha de ser antilliscant en sec i en mullat

- La dimensió de les obertures de les reixes, com a màxim, pot permetre l ’inscripció d’un cercle de 3 cm de diàmetre.

- Perfecte enrasat de la tapa respecte el marc

- Inexistència de bloqueig amb la reixa tancada

- Classe mínima D 400 en calçada i C250 en calçada peatonal o en rigola.

- Realitzada en fundició de grafit esferoïdal, en compliment de la UNE-EN 124

- Recolzament del marc mínim de 45 mm sobre caixa per reixa abatible amb un angle superior a 90º i antivandàlica, 
impossibilitat d’extracció amb mitjans manuals.

- Reixa antivandàlica, impossibilitat d’extracció per mitjans manuals

- Cantell del marc mínim de 80 mm

- Garantia vida útil de 20 anys, com a mínim, en condicions normals d’ús i adequat manteniment

- Garantía de subministraments i recanvis, com a mínim, 5 anys

- Tractament anticorrosiu davant l’oxidació mitjançant tractament superficial no tòxic i no contaminant.

1.F. TAPES: CLAVEGUERAM I REG

a) Les tapes del clavegueram que s’instal·lin en la ciutat de Barcelona han de complir obligatòriament les condicions o 
paràmetres següents:

- La norma UNE-EN 124 amb certificat emès per empresa acreditada per ENAC o equivalent europeu.

- Les normes de contaminació acústica

- La tapa ha de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.

- La superfície de la tapa ha de ser antilliscant en sec i en mullat.

- La dimensió de les obertures de les tapes, com a màxim, pot permetre l ’inscripció d’un cercle de 3 cm de diàmetre.

- Perfecte enrasat de la tapa respecte el marc

- La tapa ha d’obrir a més de 90º i  com a màxim a 120º i  ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de  
seguretat a un angle igual o superior a 90º.

- La posició d’extracció de la tapa no ha de coincidir amb la posició de bloqueig C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

10
09

32
9



11

Dimecres, 13 d'abril de 2011

- Inexistència de bloqueig amb la tapa tancada

- Orifici entre tapa i marc, al costat oposat de la frontissa, per a fer palanca

- Obertura perpendicular al marc (frontissa al mig d’un dels costats). S’accepta l’obertura diagonal al marc per a tapes  
de marc aparent per a col·locar en vorera.

- Pas lliure mínim de 700 mm

- Base de marc quadrat de dimensions mínimes de 850 mm x 850 mm i de coll circular

- Recolzament perimetral del marc mínim de 100 mm sobre pou

- Cantell del marc mínim de 100 mm

- Classe mínima D400

- Realitzada en fundició de grafit esferoïdal, en compliment de la UNE-EN 124.

- Pes de la tapa mínima de 69 kg i del conjunt tapa marc, model marc aparent, 125 kg

- Pes de la tapa mínima de 69 kg i del conjunt tapa marc, model marc no aparent, 110 Kg

- Garantia vida útil de 20 anys, com a mínim, en condicions normals d’ús i adequat manteniment

- Garantía de subministraments i recanvis, com a mínim 5 anys

- Tractament anticorrosiu davant l’oxidació mitjançant tractament superficial no tòxic i no contaminant.

- La tapa ha de portar la retolació de l’Ajuntament de Barcelona, especificant el servei que li correspon.

b) Les  tapes de reg que s’instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir obligatòriament les següents condicions i 
paràmetres:

- La norma UNE-EN 124 amb certificat emès per empresa acreditada per ENAC o equivalent europeo.

- La tapa ha de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.

- Realitzada en fundició de grafit esferoïdal, en compliment de la UNE-EN 124.

- Revestida amb pintura hidrosoluble negra.

- Superfície metàl·lica antilliscant en sec i en mullat.

- Tapa bloquejada amb el seu marc per una tanca d’un quart de gir per clau codificada.

- La tapa ha d’obrir a més de 90º i com a màxim a 120º, extraïble a 90º i ha de tenir un dispositiu antitancament de  
bloqueig de seguretat a un angle igual o superior a 90º.

- Les tapes de reg seran quadrades o rectangulars.

- Les mides de les tapes seran de 58,4x58,4cm.

- A la tapa cal especificar “Reg Parcs i Jardins”

- L’esforç d’aixecament ha de ser de 25 kg. com a màxim.

-  Desbloqueig  i  obertura  amb  clau  codificada,  la  clau  de  bloqueig  serveix  per  la  seva  manipulació  una  vegada 
bloquejada la tapa

GRUP 2. SEGURETAT

2.A. BARANES

Les baranes que s’ubiquin o instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir les condicions obligatòries següents:

- Les baranes han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.

- Les baranes han de ser reutilitzables, s’han de poder traslladar sense pèrdua de la seva funcionalitat.

- Si la barana té elements de fusta, aquesta no pot tenir tractament tipus creosotat. La superfície de la fusta ha de 
garantir que no pugui fer estelles.

- La fusta utilitzada ha de tenir certificat d’origen.

- L’alçada mínima de la barana serà de 0,90 m, quan el desnivell que es protegeix sigui <6m, en el cas de desnivells 
≥6m l’alçada mínima serà de 1,10 m. L’alçada es mesurarà verticalment des del paviment. En el cas d’escales es 
mesurarà des de la línia inclinada definida pels vèrtex dels esgraons fins a la part superior de la barana.

- No seran escalables, per lo que no disposaran de punts de recolçament entre 0,20 i 0,70 m d’alçada. C
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- Si la barana està formada per elements verticals o brèndoles, la separació màxima entre aquests ha de ser de 10 cm.

- Tots els passamans han de tenir una fixació ferma per la part inferior, amb una separació mínima de 4 cm respecte a  
qualsevol altre element de la barana o del lloc on estiguin instal·lats.

- Haurà de tenir doble passamans en els casos que determini la normativa d’accessibilitat.

- El passamans ha de tenir un disseny anatòmic, amb una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó entre 4 i 5 cm de 
diàmetre.

- El passamans ha de estar col·locat a una alçada de 0,90-0,95 m en rampes i replans i a una alçada de 0,80-0,85 m en 
els trams d’escala.

- Els passamans hauran de ser de baixa transmissibilitat tèrmica per tal d’evitar cremades.

- Garantia vida útil de 10 anys, com a mínim, en condicions normals d’ús i adequat manteniment

- Garantía de subministraments i recanvis, com a mínim, 5 anys

- La barana ha de ser resistent al desgast i a les agressions i en particular, si la barana té elements susceptibles de 
sofrir atacs vandàlics, com ara elements de vidre, en cap cas un atac sobre aquests elements pot fer que la barana deixi 
de ser una protecció eficaç.

- Resistència a força horitzontal de qk ≥ 1,6 KN/m.

- La distància entre muntants serà com a màxim de 2m.

- L’ancoratge de la barana ha de ser encastat, excepte en lloses

- Si la barana es susceptible d’oxidació s’haurà d’aplicar un tractament anticorrosiu amb base aquosa.

2.B. PILONES

Les pilones que s’ubiquin o instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir les condicions obligatòries següents:

- Les pilones han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.

- Les pilones han de ser reutilitzables, s’han de poder traslladar sense pèrdua de la seva funcionalitat.

- Si la pilona és de fusta, aquesta no pot tenir tractament tipus creosotat.

- La fusta utilitzada ha de tenir certificat d’origen.

- L’alçada mínima de la pilona, per impedir el pas de vehicles, haurà de ser de 0,80 m sobre el paviment. Les situades 
en àrees de vianants han de tenir una alçada situada entre 0,75 i 0,90 m.

- Fust arrodonit i sense arestes

- Les situades per impedir el pas de vehicles, en la part superior, sense arribar a l’extrem, disposaran d’un anell de 20  
mm de material reflectant o acer.

- Garantia vida útil de 5 anys, com a mínim, en condicions normals d’ús i adequat manteniment

- Garantía de subministraments i recanvis, com a mínim, 5 anys

- L’ancoratge de la pilona ha de ser encastat, excepte en lloses

- Si la pilona es susceptible d’oxidació s’haurà d’aplicar un tractament anticorrosiu amb base aquosa.

- Si la pilona és de fusta aquesta haurà de tenir un tractament de autoclau i tractamets antifongs i antiputrefacció o estar  
termotractada.

2.C. XINXETES I SEPARADORS

Les xinxetes i separadors de carril que s’ubiquin o instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir les condicions 
obligatòries següents:

- Les xinxetes i separadors de carril han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.

-  Les xinxetes i  separadors de carril  han de ser  reutilitzables,  s’han de poder  traslladar  sense pèrdua de la  seva 
funcionalitat.

- L’alçada de les xinxetes i separadors de carril haurà de ser com a màxim de 0,20 m sobre el paviment i la seva 
llargària no superior a 1m.

- Han de portar bandes reflectants

- No han de tenir arestes

- Garantia vida útil de 5 anys, com a mínim, en condicions normals d’ús i adequat manteniment
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- Garantía de subministraments i recanvis, com a mínim, 5 anys

- L’ancoratge al paviment es farà amb cargoleria d’acer galvanitzat o inoxidable

- Si la xinxeta o separador de carril es susceptible d’oxidació s’haurà d’aplicar un tractament anticorrosiu amb base 
aquosa.

2.D. ELEMENTS DE VENTILACIÓ

Els elements de ventilació hauran de complir els requeriments que s’estableixin en el plecs i normes d’acord amb el 
servei o infraestructura al que van associats.

GRUP 3. COMUNICACIÓ

Els elements que integren aquest grup hauran de complir les condicions que estableixin les normatives sectorials que 
els siguin d’aplicació.

GRUP 4. IL·LUMINACIÓ

Les instal·lacions d’enllumenat públic tenen una funció bàsica dins l’esquema de la ciutat, són elements urbans i formen 
part de la ciutat, a l’hora que donen el servei lumínic indispensable per facilitar la vida ciutadana i ajuden a garantir la  
seguretat. L’enllumenat ha de ser:

- Estèticament adequat per complir la funció de mobiliari urbà

- El cost d’inversió inicial ha d’ésser proporcional a la qualitat del producte

- Ha de facilitar la integració d’altres serveis o productes d’us ciutadà

- Ha d’ésser especialment integrable amb les demandes de la senyalització i regulació viària urbana

- Ha d’ésser especialment segur i complir amb la reglamentació elèctrica i mecànica que li sigui d’aplicació

- Ha de minimitzar la contaminació lumínica

- Ha d’optimitzar el consum energètic

- Garantir una alta taxa de disponibilitat, el que implica un producte fiable i mantenible.

- Els fabricant o importadors deuen estar donats d’alta a un sistema integrat de gestió de residus.

Tipologia del material

La tipologia del material de les instal·lacions es subdivideix en: suports, lluminàries, quadres, cable i obra civil. A efectes 
d’avaluació només es consideren els suports i les lluminàries o pàmpols, tan en format individual com en forma de punt  
de llum complert integrant suport i pàmpol en un conjunt.

Al marge dels criteris d’avaluació que configuren la valoració global de l’element a analitzar, tot el material que es 
presenti per ser incorporat ha de complir uns requisits tècnics i d’eficiència energètica i lumínica.

4.A. LLUMINÀRIES O PÀMPOLS

Les  lluminàries que s’instal·lin,  a  l’enllumenat  exterior,  a  la  ciutat  de Barcelona han de complir  obligatòriament  les 
condicions següents:

- Les especificacions reglamentaries contemplades en el vigent “Reglamento Electrotécnico para baja tensión” (REBT) 
aprovat per RD 842/2002, de 2 d’agost, i seran conformes amb la norma UNE-EN 60.598 i el “ Reglamento de eficiéncia 
energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus  Instrucciones  técnicas  complementarias  EA-01  a  Ea-07” 
(REEIAE), aprovat per RD 1890/2008, de 14 de novembre.

- Els equips aniran incorporats dins la lluminària, a l’espai específic per allotjament dels equips i independent del grup 
òptic.

- Les lluminàries han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.

- Ha d’haver accessibilitat a la làmpada, facilitat d’obertura i tancament amb garantia de seguretat per l’operari o gestor 
que la manipuli.

- Les lluminàries d’enllumenat funcional tindran un sistema de tancament de palanca o de volta i fixació, no s’admet el 
tancament per cargol. Les lluminàries d’enllumenat ambiental poden portar un tancament per cargol, o de palanca o de 
volta i fixació.
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-  El  material  de cargoleria  ha de ser d’acer inoxidable i  els  mecanismes de tancament i  fixació seran de material  
inalterable en front les condicions atmosfèriques.

- Les lluminàries seran amb cos estructural o carcassa de material que garanteixi la rigidesa mecànica i la durabilitat. En 
tot el seu conjunt serà resistent a les agressions i  impactes., amb un grau de protecció mecànica de valor IK08 o 
superior. Els tancaments transparents o difusors dels grups òptics seran de material que garanteixi el manteniment de 
les seves característiques de transmissió en el tems i aportaran aquest mateix grau de protecció davant els impactes

- Les lluminàries tindran un grau d’aïllament elèctric de Classe I o de Classe II.

- Les lluminàries d’enllumenat funcional tindran un grau protecció de IP66 pel grup òptic i IP44 pel compartiment porta 
equips.

- Les lluminàries d’enllumenat ambiental tindran un grau protecció de IP65 pel grup òptic i IP44 pel compartiment porta 
equips

-  Rendiment mínim de les lluminàries d’enllumenat funcional ha de ser ρ ≥ 70%, el de les lluminàries d’enllumenat 
ambiental ha de ser ρ ≥ 55%

-  Factor  d’utilització  mínim (K) de les lluminàries d’enllumenat  funcional  ha de ser fu > 0,45, el  de les lluminàries 
d’enllumenat ambiental ha de ser fu > 0,35.

- El flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst) màxim complirà amb el següents límits: en les lluminàries d’enllumenat 
funcional serà < a 3% i en les d’enllumenat d’ambient serà < a 3% amb grup òptic i < a 15% amb lames o altres 
sistemes òptics similars. El compliment de FHS i del factor d’utilització mínim hauran d’estar garantits pel  fabricant 
mitjançant la presentació d’autocertificat o certificat de laboratori acreditat per ENAC o equivalent europeo.

-  El color estàndard de la lluminària serà el gris RAL 9006, sens perjudici de que en projectes especials o singulars 
l’Ajuntament de Barcelona, amb l’aprovació de la Comissió d’Elements Urbans demani o autoritzi altra opció.

- Les lluminàries han de portat un sistema d’ajust en el seu lloc per quan estiguin en funcionament, donat que queden  
sotmeses a vibracions pel vent, el tràfic...

- En cas de projectors, el seu muntatge i la direcció del mateix han de ser ajustables a fi de permetre que el seu eix  
fotomètric sigui orientat cap a qualsevol punt en la superfície que ha de ser objecte d’iluminació. Ha de se possible fer 
girar el projector al voltant del seu eix òptic per tal de que la llum sigui utilitzada com sigui necessari. La lira es fixarà per 
el nombre màxim de punts possibles, a poder ser amb 4 perns

- Garantir una vida útil de 20 anys com a mínim en condicions normals d’ús i adequat manteniment.

- Garantia de subministrament de l’element i recanvis de 10 anys com a mínim desprès de l’últim fabricat.

4.B. SUPORTS DE LLUM

Els suports utilitzats en l’enllumenat exterior que s’instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir obligatòriament les 
condicions següents:

- Les especificacions reglamentaries contemplades en el vigent “Reglamento Electrotécnico para baja tensión” (REBT) 
aprovat per RD 842/2002, de 2 d’agost.

- Tots els requeriments de càlcul i de fabricació dels suports seran conformes a la norma UNE- EN 40 (sempre que el 
material del suport estigui contemplat en la norma), acreditada amb el Certificat de Conformitat emès per organisme 
acreditat. Incorporaran el marcatge CE.

- Els suports han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.

-  No han de tenir cossos sortints de més de 15 cm per sota de 2,10 m d’alçada i en cap cas han d’envair el volum 
d’ocupació dels peatons o tràfic a la via pública.

- Els suports hauran de posseir una obertura de dimensions adequades a l’equip elèctric per accedir als elements de  
protecció i maniobra, la part inferior d’aquesta obertura estarà situada, com a mínim, a 0,60 m de la base de la peça 
(uns 0,3 m de la rasant un cop instal·lat).

-  La porta  o trapa només es podrà obrir  mitjançant l’ús d’útils  especials  i  disposarà d’un born de terra quan sigui  
metàl·lica.

- Els materials base dels suports han de ser resistents al desgast, a les agressions i impactes.

- La base dels suports tindrà unes mides estàndard segons especificacions del Plec de Condicions Tècniques per a 
instal·lacions d’enllumenat públic i, excepte els de fosa, aniran reforçats amb un aro de 35 cm d’alçada des de la base 
per tal d’evitar una ràpida corrosió dels mateixos.
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- Amb tractament complert de protecció antigrafiti i anti-enganxines, fins a 3 metres d’alçada a l’exterior i fins la base de 
la porta a l’interior, realitzat a fàbrica i amb el color que es defineixi. El tractament ha de garantir que les enganxines i els  
graffitis s’eliminin d’una manera fàcil i segura.

- Garantir una vida útil de 20 anys com a mínim en condicions normals d’ús i adequat manteniment.

- Garantia de subministrament de l’element i recanvis de 10 anys com a mínim, desprès de l’últim fabricat.

GRUP 5. ARBRAT (Sistema viari)

5.A. ARBRES

Tots els arbres que es col·loquin al sistema viari hauran de tenir les següents característiques obligatòries:

- El tronc recte i vertical

- La copa ha d’estar formada i equilibrada

- Tots els individus d’una mateixa espècie mostraran igual aparença entre ells.

- Tots els arbres seran presentats sense podar, fletxats (amb la guia intacta), sense codominància i amb contenidor o pa 
de terra.

- Els arbres de port petit hauran de tenir un calibre mínim de 18 a 20 cm de perímetre a 1m del terra. L’alçada mínima 
del tronc lliure de brancatge i qualsevol mena de rebrot serà de 2,30 metres.

- Els arbres de port mitjà i gran port hauran de tenir un calibre mínim de 20 a 25 cm de perímetre a 1 m del terra o del  
coll de l’arrel. L’alçada mínima del tronc lliure de brancatge i qualsevol mena de rebrot serà de 2,50 metres.

5.B. PALMERES

Totes les palmeres que es col·loquin al sistema viari hauran de tenir les següents característiques obligatòries:

- Un únic tronc recte i perfectament vertical

- Una alçada mínima de 5 a 5,5 metres de estípit (tronc)

GRUP 6. MOBILIARIA URBÀ

6.A. BANCS I CADIRES

Els requisits i paràmetres que han de complir obligatòriament els bancs, cadires i bancals que s’instal·lin a la ciutat de 
Barcelona són:

- Si el banc té elements de fusta aquesta no pot tenir tractament tipus creosotat.

- La superfície de la fusta ha de garantir que no pugui fer estelles.

- La fusta utilitzada ha de tenir certificat d’origen.

- Els bancs han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.

- El seient haurà d’estar a una alçada mínima de 45 cm respecte del paviment, en terrenys tous i quan s’hagi d’encastar 
s’haurà de garantir l’alçada amb un suport suplementari.

- El seient haurà de tenir una profunditat mínima de 40 cm.

- No existència d’objectes volants i/o sortints de més de 15 cm. de vol

- Les arestes, els cantells hauran de ser arrodonits.

-  Els materials que composen el banc i  que hagin d’entrar en contacte amb el  cos humà hauran de ser de baixa 
transmissibilitat tèrmica per tal d’evitar cremades.

- Vida útil de l’element de 10 anys en condicions normals d’us i d’adequat manteniment.

- Garantía de subministrament de l’element i de recanvis durant un mínim de 5 anys, des de la seva instal·lació i entrada 
en funcionament en l’espai públic.

- L’element ha de admetre una càrrega puntual mínima de 250 kg.

- Ha de permetre una bona evacuació de l’aigua

- Respecte als materials: a) en els bancs amb fusta aquesta ha de tenir una densitat mínima de 600kg/m3, una humitat  
màxima del 19% i tractaments antifongs i antiputrefacció; b) Els bancs de formigó han d’estar dimensionats per resistir 
una càrrega puntual de 250 Kg aplicada en qualsevol punt del banc, i la fisuració de l’element estarà conforme a la C
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instrucció de formigó estructural  vigent (EHE 08) per l’ambient de Barcelona; c)  en bancs amb elements metàl·lics 
susceptibles d’oxidació, aquests han de tenir una tractament anticorrosiu.

- Si tenen respatller, aquest ha de tenir una alçada mínima de 40 cm.

- Si té braços, l’alçada d’aquests ha de ser de entre 20 – 25 cm sobre el seient.

- La disposició de bancs accessibles, amb respatller i braços en les àrees de vianants serà, com a mínim, d’una unitat 
per agrupació i, en tot cas, d’una unitat de cada cinc bancs o fracció.

6.B. JARDINERES

Les jardineres que s’ubiquin o instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir les condicions obligatòries següents:

- Les jardineres han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil

- No han de tenir cantells amb angles inferiors a 90º i les arestes no han de ser vives.

- La superfície de la cara superior de la jardinera ha de ser igual o major que la superfície de la cara inferior.

- El perfil interior de la jardinera no ha de tenir impediments, cossos sortints o vorades per facilitar l’arrencament de 
l’element vegetal i el seu buidatge.

- Relació de la jardinera amb l’element vegetal:

* les jardineres Grans han de garantir un volum de substrat de 780 l, amb una alçada útil mínima de 75 cm per encabir 
el substrat.

* les jardineres Mitjanes han de garantir un volum de substrat de 2000 l, amb una alçada útil mínima de 45 cm per 
encabir el substrat.

* les jardineres Petites han de garantir un volum de substrat de 70 l, amb un alçada útil mínima de 35 cm per encabir el  
substrat.

- Vida útil de l’element de 15 anys en condicions normals d’ús i d’adequat manteniment.

- Garantia de subministrament de l’element i de recanvis durant un mínim de 10 anys,

- Resistència a la deformació per un ús normal o per les forces habituals a que sigui exposat el recipient.

- Les jardineres per cultiu convencional han d’incorporar forats de drenatge.

- Les jardineres d’auto-reg han d’incorporar tapes microperforades en els tubs de ventilació

- Innocuïtat envers les característiques físico-químiques dels substrat i les aigües.

- Les jardineres grans han de portar potes i aquestes han de ser regulables

- S’han de poder moure, agafant-les amb sistema de cadenes o embragant.

6.C. FONTS

Les fonts que s’ubiquin o instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir les condicions obligatòries següents:

- Font de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.

- Totes les fonts han de portar aixeta, o vàlvula amb polsador, amb mecanisme d'interrupció de flux. El mecanisme 
d’accionament de l’aixeta ha de ser de fàcil maneig.

- Si la font té polsador de mà el tancament del flux ha d'estar comprès entre 5 i 10 segons.

- L'alçada de la sortida de l'aigua de l'aixeta des de la plataforma ha d'estar compresa entre 0,75 i 1,10 m.

- Accés practicable a la instal·lació interior del cos per reposar o reparar la font.

- Per raons d’higiene i salubritat l’aigua de la font no pot caure sobre el conducte de sortida de l’aigua.

- La sortida de l’aigua ha d’estar protegida de forma que no pugui caure cap element estrany ni excrements d’ocells.

- Les reixes associades a les fonts hauran de disposar d’un dibuix que no permeti l’encastament d’una cadira de rodes i 
la dimensió de les obertures de les reixes, com a màxim, pot permetre l ’inscripció d’un cercle de 3 cm de diàmetre.

- Vida útil de l’element de 25 anys en condicions normals d’us i d’adequat manteniment.

- Garantia de subministrament de l'element i recanvis mínima de 15 anys.

- La palanca o polsador de l'aixeta no ha de requerir manteniment, com a mínim, en el termini d'1 any des de l'entrada 
en funcionament de la font.

- Si la font és metàl·lica o de fundició el material ha de tenir com a mínim 4 mm de gruix. C
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- Els ancoratges han de ser amb espàrrecs d'acer, amb un diàmetre de 12 mm per la subjecció de la font a la seva base.

- Si la font és susceptible d’oxidació ha de dur un tractament anticorrosiu.

- Quan la font porti una reixa aquesta haurà de tenir una superfície màxima de 0,1 m2

6.D. APARCABICIS

Els requisits i paràmetres que han de complir obligatòriament els mòduls d’aparcar bicicletes que s’instal·lin a la ciutat  
de Barcelona són:

- Han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil

- L’ element ha de ser reutilitzable, s’ha de poder traslladar sense pèrdua de la seva funcionalitat.

- L’alçada mínima del mòdul ha de ser de 0,80 m respecte del paviment, i ha de garantir l’estabilitat de la bicicleta.

- L’element haurà de tenir els cantells arrodonits i radis iguals o superiors a 10 cm.

- La superfície d’utilitat polida i sense arestes ni punts de fricció

- La amplada màxima del mòdul haurà de ser d’1 m.

- No ha d’haver parts o cossos volants i/o sortints de més de 15 cm. de vol

- Vida útil de l’element de 10 anys mínim en condicions normals d’us i d’adequat manteniment

- Garantia de subministrament de l’element i recanvis, mínim 10 anys

- Els mòduls d’aparcabicicletes seran individuals i han de garantir l’estacionament de 2 bicicletes.

- Si va encastat al paviment, l’ encastament mínim serà de 20 cm.

- Si va anclat ha de garantir la fixació al paviment mitjançant tacs químics i cargols amb capçal especial anti-robatori.

- Resistència a força horitzontal de qk ≥ 1,6 KN/m.

6.E. JOCS INFANTILS I LES TANQUES

Els jocs infantils que s’ubiquin o instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir, com a condicions obligatòries, les 
normatives UNE-EN 1176 (1 a 7) sobre condicions de seguretat dels diferents equipaments de joc i la UNE-EN 1177 
sobre condicions de seguretat dels paviments esmorteïdors que els suporten.

GRUP 7. SERVEIS

Els elements que integren aquest grup hauran de complir les condicions que estableixin les normatives sectorials que 
els hi siguin d’aplicació, així com la normativa d’accessibilitat.
A més, els elements urbans situats a l’espai públic com a conseqüència d’una autorització d’ocupació de la via pública 
han de complir les condicions estableres en la corresponent llicència, concessió administrativa o contracte.

ANNEX B

CRITERIS D’UBICACIÓ DELS ELEMENTS URBANS A L’ESPAI PÚBLIC

En general la possibilitat d’instal·lació dels elements urbans vindrà condicionada per l’amplada de la vorera, i per la 
relació amb els altres elements constructius que configuren tant l’espai urbà com el paisatge urbà on s’inscriuen.

1. INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS URBANS EN CORERES IGUALS O MÉS PETITES DE 1,50 m

No es permetrà cap element urbà que obstaculitzi l’amplada lliure de la vorera.

2. INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS URBANS EN VORERES D’AMPLADA SUPERIOR A 1,50 m

En voreres de 1,50 m fins a 5 m d’amplada, es podrà autoritzar la instal·lació d’elements urbans de forma que permetin 
un pas lliure no inferior a 1,50 m ni a la meitat de l’amplada de la vorera.

En voreres més grans de 6 m, passeigs, bulevards, places o altres indrets singulars, es requerirà d’ordenació específica 
fixada pels serveis tècnics municipals.
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3. UBICACIONS

Els elements urbans s’ubicaran segons els gràfics adjunts corresponents a cada grup.

Grup 1. Urbanització
Grup 2. Seguretat
Grup 3. Comunicació
Grup 4. Il·luminació
Grup 5 Arbrat
Grup 6. Mobiliari Urbà
Grup 7. Serveis Públics

4. MULTIFUNCIONALITAT DELS SUPORTS VERTICALS

Tots els senyals verticals es fixaran en suports preexistents sempre i quan sigui possible, i quan la ubicació del suport  
existent no suposi cap distorsió de l’objecte i contingut de la senyal a instal·lar.

Amb l’objectiu d’ordenar i racionalitzar els criteris d’instal·lació de la senyalització a la via pública, s’estableixen una sèrie 
de criteris per a optimitzar la presència de suports:

1. Els senyals de reserva d’estacionament d’àrea verda i àrea blava es col·locaran al començament del tram de carrer  
entre  cada  dues  cruïlles,  i  no  es  reiteraran  si  hi  ha  una  interrupció  de  la  mateixa  per  altres  tipus  de  serva 
d’estacionament. Aquestes interrupcions aniran clarament definides per un inici i un final amb senyalització vertical i 
horitzontal.

2. Els senyals de carrils especials es col·locaran al començament del tram de carrer entre cada dues cruïlles sense 
necessitat de senyalitzar el final del tram.

3. Els senyals d’aparcament autoritzat, d’estacionament limitat i controlar o les reserves d’aparcament, es col·locaran al 
principi o al final de l’àrea delimitada per la senyalització horitzontal.

4.  Al  xamfrans es col·locarà un sol  senyal  relatiu a l’estacionament en la totalitat del  xamfrà i  estarà suportat a la 
columna o bàcul situat a la part central. En el cas que en aquest xamfrà s’hagués de posar una reserva de minusvàlid o 
de cos consultat es delimitarà expressament amb senyalització horitzontal i vertical.

Als carrers amb voreres de 1,90 metres d’amplada o menys els senyals es suportaran directament a les façanes dels 
edificis de vivendes o amb el suport ancorat al paviment i adossat a la línia de façana.

Els semàfors s’hauran de suportar sobre una columna o bàcul d’enllumenat sempre que sigui possible, En els projectes 
nous, sempre s’haurà de fer coincidir un dels dos semàfors de cada cruïlla amb l’enllumenat. Això vil dir que, o bé els  
bàculs o columnes projectades són capaces de suportat el semàfor, o s’utilitza un suport multifuncional capaç d’albergar 
el semàfor i la lluminària.

Continua en la pàgina següent
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Barcelona, 6 d’abril de 2011
La secretària delegada, p. d. 02/02/2009, Rosa Martín i Niubó
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