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RESUM 
El canvi climàtic és una realitat que ens afecta cada dia de forma més evident: variacions en els règims 
hídrics, canvis en els patrons de precipitació o llargs períodes de sequera són alguns dels fenòmens als 
quals les ciutats del futur hauran de fer front. La realitat però, és que les ciutats que habitem són en 

general, altament vulnerables a aquests tipus de canvis que sense la gestió adequada suposen enormes 
costos econòmics, socials i materials. 

Aquest treball s’emplaça en una d’aquestes ciutats, el nucli urbà de Castelldefels. Un clar exemple de 

com la ràpida i desorganitzada urbanització del terreny ha derivat en una excessiva impermeabilització del 
sòl que, unida a la creixent demanda hídrica, posen en perill la disponibilitat i la qualitat de l’aigua i 
augmenten els problemes de subministrament i els riscos d’inundació. 

En aquesta proposta d’intervenció es pretén afrontar els reptes que suposa la gestió de l’aigua 

d’escorrentia en la ciutat des d’un punt de vista global que abasti tant els aspectes ambientals i de 
disseny com la millora paisatgística de l’entorn urbà i la viabilitat econòmica del projecte.  
Mitjançant actuacions en punts estratègics del nucli urbà es vol aconseguir augmentar el grau de 

permeabilitat de la ciutat i alhora, revalorar el patrimoni arquitectònic i recuperar espais urbans actualment 
envaïts pel trànsit i els vehicles. 
Les solucions proposades no resolen per complet el problema de la gestió de l’aigua d’escorrentia a  la 

ciutat però si que obren la porta cap a la implantació de sistemes de drenatge cada cop més sostenibles 
i efectius , iniciant d’aquesta manera un procés que permetrà adaptar la ciutat als canvis en el clima que 
cada cop s’endevinen més immediats. 

�2



Título del trabajo final de grado: 
PROPOSTA DE AJARDINAMIENTO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA DE 
ESCORRENTIA EN EL NÚCLEO URBANO DE CASTELLDEFELS 

Autora: 
Laura Rueda Iáñez 

Tutor del trabajo: 
Luis Maldonado Rius 

RESUMEN 
El cambio climático es una realidad cada vez más cercana: variaciones en los regímenes hídricos, 
cambios en los patrones de precipitación o largos períodos de sequía son algunos de los fenómenos a 
los que las ciudades del futuro deberán hacer frente. La realidad pero, es que las ciudades que 

habitamos son en general, altamente vulnerables a este tipo de cambios que, sin la gestión adecuada, 
pueden suponer enormes costes económicos, materiales y sociales. 

Este trabajo se emplaza en una de estas ciudades, el núcleo urbano de Castelldefels. Un claro ejemplo 
de cómo la rápida y desorganizada urbanización del terreno ha derivado en una excesiva 
impermeabilización del suelo que unida a la creciente demanda hídrica, ponen en peligro la disponibilidad 

y la calidad del agua i hacen aumentar los problemas de suministro y los riesgos de inundación. 
Con esta propuesta de intervención se pretende afrontar los retos que supone la gestión del agua de 

escorrentía en la ciudad desde un punto de vista global que abarque tanto los aspectos 
medioambientales y de diseño, como la mejora paisajística del entorno urbano y la viabilidad económica 
del proyecto. 

Mediante actuaciones en puntos estratégicos del núcleo urbano se pretende aumentar el grado de 
permeabilidad de la ciudad y a su vez, revalorizar el patrimonio arquitectónico de ésta y recuperar 

espacios urbanos actualmente invadidos por el tráfico y los vehículos.  

Las soluciones que se proponen no resuelven por completo el problema de la gestión del agua de 

escorrentía en la ciudad pero si que abren la puerta a la implantación de sistemas de drenaje cada vez 
más sostenibles y efectivos iniciando así un proceso que permitirá adaptar la ciudad a los cambios en el 
clima que cada vez se adivinan más inmediatos.   
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SUMMARY 
Climate change is an increasingly closer reality: changes in water regimes, floods and long periods of 
drought are some of the phenomena that cities must face in the future. Nowadays, our cities seem to be 
highly vulnerable to these changes and without a proper management they will entail enormous economic 

losses and also social and material costs. 

This intervention proposal is located in one of these cities. Castelldefels is a clear example of how a fast 

and disorganized urbanization has led to an excessive soil sealing that, combined with increasing water 
demand, endanger water availability and quality and increase supply problems and flood risks . 

The main objective of this proposal is to face the challenges of managing water runoff in the city with a 
global perspective that encompasses both environmental and design aspects such as landscape 

improvement of the urban environment and the  economic viability of the project. 
Through actions at strategic points of the city center, we want to increase the permeability of the city and 
at the same time to enhance the architectural heritage and try to recover urban spaces currently overrun 

by traffic and vehicles. Hence, it starts a process that will allow the city to adapt itself to the changes in 
climate that seem to be immediate. 
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1. Objectiu 

El present treball té com a objectiu presentar una proposta d’intervenció al nucli urbà i històric de 

Castelldefels encaminada a assolir l’equilibri entre el desenvolupament urbà, el medi natural i la història i el 
passat de la ciutat. 
L’espai existent es modelarà atenent a les següents premisses: 

	 - La millora de la gestió de l’aigua d’escorrentia. 
	 - La revalorització del patrimoni arquitectònic de la ciutat. 

	 - La recuperació d’espais públics per als vianants. 

Amb aquestes premisses es proposa un projecte que es basa en la creació de punts permeables a la 

ciutat, zones que permetin reconnectar la ciutat de la superfície amb el sòl que la sustenta. Mitjançant 
parterres enjardinats, rases de graves i altres elements de drenatge es gestionarà l’aigua d’escorrentia 
augmentant la recàrrega freàtica i reduint el contingut de contaminants que l’aigua acumula al seu pas 

per la ciutat. 

Al llarg del treball s’exposarà la informació recopilada de l’àmbit d’estudi i es donarà una visió general de 

l’origen i les característiques del patrimoni arquitectònic medieval de la ciutat. També s’exposaran les 
bases del drenatge urbà sostenible i les avantatges d’aquest per a les ciutats del futur. Per últim, i com a 
conclusió, s’exposarà la proposta d’intervenció paisatgística. 
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2. Antecedents 

2.1Situació i emplaçament 

Castelldefels és una ciutat i municipi català de la província de Barcelona, al sud de la comarca del Baix 
Llobregat. S’estén entre el delta del Llobregat i el Massís del Garraf i limita amb el mar Mediterrani a través 
de més de 5 km de costa. Pel que fa als límits administratius, limita al nord i a l’est amb la població de 

Gavà i per l’oest amb Sitges. 

El municipi de Castelldefels forma part també a la zona geogràfic-administrativa de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 

	 	            Figura 1_ Mapa de Catalunya i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona Font: Elaboració pròpia 

En concret, aquesta proposta d’intervenció se situa al nucli històric i urbà de la ciutat, que s’estén des del 

peu de turó que alberga el Castell (fita indiscutible de la ciutat) fins a les vies del tren, aproximadament 
(Veure plànol 1.2 Emplaçament de l’àmbit d’actuació). Aquesta serà la zona d’estudi i aquí es projectarà 

també la proposta de projecte. 

  

	  

 

 

                                                                                                                                                        
             Figura 2_ Imatge aèrea del nucli urbà de Castelldefels Font: Institut geogràfic de Catalunya 
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2.2 Demografia i creixement urbà 

La població actual de Castelldefels se situa al voltant dels 63.000 habitants. Es tracta del quart municipi 
en volum de població de la comarca del Baix Llobregat per darrere de Cornellà, Sant Boi i Viladecans, i el 

quart en densitat de població, amb 4.404 habitants/km2 .  Tot i que és una densitat de població elevada, 
es troba molt lluny de la que presenten altres ciutats properes com Hospitalet de Llobregat, amb una 

densitat de 20.730 habitants/km2 [1]. 

El creixement demogràfic de Castelldefels es va iniciar a mitjans del segle XX coincidint amb la 

popularització de l’automòbil, la construcció de l’autovia i la recuperació econòmica del país. La unió de 
tots aquests factors va convertir Castelldefels en un dels indrets predilectes dels habitants de Barcelona 
per estiuejar o establir una segona residència. L’augment de la demanda immobiliària va fer augmentar 

molt ràpidament el preu del sòl urbanitzable, fent precipitar la ja decadent agricultura de la zona que va 
començar a vendre massivament els seus terrenys. D’aquesta forma s’inicià un procés d’urbanització de 
ritme vertiginós que va envair quasi per complet el sòl agrícola.Es calcula que l’any 1957 (en diferents 

situacions de legalitat o planejament) hi va arribar a haver 35 urbanitzacions en fase de construcció. 	   

En el gràfic que apareix a continuació podem veure el gran creixement urbanístic de la ciutat en el 

període esmentat i la comparativa amb la resta de l’Àrea metropolitana de Barcelona [2]. 

  

 

Figura 3_ Comparativa del sòl ocupat a la Regió Metropolitana de Barcelona i al municipi de Castelldefels als anys 1955 i 1977 Font: Àrea 
Metropolitana de Barcelona “50 Anys d’ocupació territorial” 
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[1] Àrea Metropolitana de Barcelona (2016) “Municipis metropolitans” a L’Àrea Metropolitana.  
[2] Ajuntament de Castelldefels (2016) “Un passeig per la nostra història” a Història  



Com podem veure als gràfics anteriors, als plànols corresponents a la dècada dels 50 encara podem 
identificar els nuclis urbans compactes i aïllats de cadascun dels municipis metropolitans. Aquest model 

de creixement es va originar a causa del model de mobilitat continguda que havia caracteritzat les 
dècades anteriors [3]. 

Si el creixement urbà en períodes anterirors s’havia concentrat principalment a la ciutat de Barcelona, a 
partir dels anys 50, i tal com podem veure en la figura 3, són els municipis de la perifèria els que 

presenten una taxa de creixement major. Castelldefels, és un dels municipis que pateix un major 
creixement principalment a la zona propera a la costa. En poc més de 25 anys, la població es va 
multiplicar quasi per 10. Entre 1950 i 1975 Castelldefels va passar de poc més de 2.000 habitants 

empadronats a excedir els 20.000; és a dir, un increment del 888% en la taxa de creixement, la dada 
més elevada dels municipis de la zona. A aquesta xifra cal sumar les persones que ocupaven segones 
residències i el conjunt d’equipaments turístics durant els períodes estivals [4]. 

Posteriorment, ja a la dècada dels 90, la ciutat va patir una important crisi en el model turístic que 
representava a causa principalment de la recuperació de les platges barcelonines. Tot i així, el creixement 
demogràfic es va mantenir a causa de la saturació del sòl a la capital, la millora de les comunicacions per 

carretera i del transport públic, la descentralització de la indústria i els equipaments comercials i la 
reconversió de segones residències en residències habituals. D’aquesta forma, a finals de la dècada es 
va assolir la xifra dels 50.000 habitants [5]. 

Si ens fixem en el creixement de la resta de territoris de la Regió Metropolitana de Barcelona, observem 
també un cert alentiment. Si la taxa mitja de creixement de les dècades anteriors se situava a prop del 

165%, ara era del 33%. Evidenciant així el descens en el creixement que també va patir Castelldefels [6]. 

 

Figura 4_ Comparativa del sòl ocupat a la Regió Metropolitana de Barcelona als anys 1990 i 2006 Font: Àrea Metropolitana de Barcelona “50 
Anys d’ocupació territorial” 
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[4] [5] Ajuntament de Castelldefels (2016) “Un passeig per la nostra història” a Història 
[6] Carreras, J Mª.; Otero, M.; Ruiz, E.; L’ocupació del territori a l’àrea i la regió metropolitana de Barcelona, 1956-2006. pàg.19 



En la imatge que apareix a continuació podem veure com es tradueix aquest procés d’urbanització sobre 
el territori que actualment constitueix el nucli urbà de Castelldefels. Com podem veure, la ciutat es va 

estendre desde el nucli antic format per uns pocs habitatges propers a la plaça de l’Església (en vermell 
a la imatge) i va patir la major expansió a partir dels anys 60, representat en groc a la imatge. De fet, 

podem considerar que quasi tot el nucli urbà actual de Castelldefels va ser construït durant les dècades 
dels 60 i els 70 i que els edificis més actuals són els que envolten aquest nucli urbà (en gris a la imatge) 
 

	     	       

 

	 	        Figura 5_ Evolució del nucli urbà de Castelldefels en els darrers 60 anys Font: Elaboració pròpia 

Aquest plànol ha estat elaborat a partir de les ortofotimatges preses durant els vols realitzats a partir dels 
anys 40 sobre tot el territori espanyol. 

2.3 Patrimoni arquitectònic 

 2.3.1 Orígens del patrimoni històric 

Gran part del patrimoni arquitectònic de Castelldefels està format per edificis i construccions de l'edat 
mitjana. Sense cap mena de dubte, l'edificació més important i més característica és el Castell que s'alça 
en un turó al nord-est de la ciutat, a 59 metres sobre el nivell del mar. Però Castelldefels, està plena de 

vestigis arquitectònics de l'època medieval que es reparteixen per tota la ciutat.  
Aquestes altres construccions són principalment masies i torres de defensa que han sobreviscut al pas 
dels anys i que resten a la ciutat, sovint amagades entre les edificacions més recents i passant 

desapercebudes per als ciutadans. 
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 2.3.1.1 El Castell 

Les primeres referències escrites del castell daten del segle X dC, concretament parlen de l'església 

d’aquesta fortificació, i l'anomenen l'església de «Santa Maria de Castrum Felix» [7]. 

Des de la seva posició privilegiada a dalt del turó, el Castell va ser durant molts segles un dels edificis 

més importants per als habitants de Castelldefels. Per una banda, constituïa el principal element de 
protecció de la ciutat: permetia avisar dels possibles atacs pirates o intents d'assalt, permetia la defensa 
armada des d’una posició privilegiada i era l’únic recinte emmurallat de la ciutat. D'una altra banda, era el 

centre religiós del poble, doncs incloïa el que fins al 1909 va ser la parròquia principal de Castelldefels, 
l'església de Santa Maria. 
Després de la guerra civil l'edificació va quedar en estat de semiabandó fins al 1988, quan va esdevenir 

una propietat municipal i es van poder iniciar així les tasques de restauració que es continuen duent a 
terme en l’actualitat. 

Actualment, la fortificació s'inclou dins del parc Castell i segueix sent un dels elements més 
representatius de la ciutat.  
	  

	 2.3.1.2 Les torres de defensa 

Les torres de defensa es reparteixen per tota la ciutat de Castelldefels; en l'actualitat, se'n conserven 
dotze. Algunes, ens han arribat aïllades i mig amagades per les edificacions recents, com la Torre de Can 
Moliner a la plaça Major o la torre Climent Savall al carrer Arcadi Balaguer. Altres, com la de Can Valls, 

presenten una imatge d'element constructiu singular, en aquest cas, alçant-se en solitari al mig del parc 
forestal urbà de la Muntanyeta.  

 	           Figura 6_ Cal Garrofer i Torre d’Antoni Janer (1900) Autor: AM Font: Ajuntament de Castelldefels 
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En general, però, aquesta imatge no és la que correspon al seu origen, ja que gairebé totes les torres de 
Castelldefels formaven part de masies o s'hi relacionaven directament com a element de defensa. 

La majoria van ser construïdes a la mateixa època, durant la meitat del segle XVI, quan, a causa de la 
freqüència de les incursions dels pirates barbarescos al servei de l'imperi otomà, es va decidir la 

construcció de les torres per tal de defensar el poble i poder avisar les localitats veïnes [8]. 

Totes elles tenen també un disseny similar; elaborades amb la pedra vermella característica del Garraf, 
moltes eren de planta quadrada i s'aixecaven uns tres o quatre pisos, això suposava (tenint en compte 

l'entorn majorment agrícola) que eren visibles a molta distància i que permetien un camp de visió molt 
ampli. 

	 2.3.2 Localització del patrimoni arquitectònic 

En l'actualitat es conserven un total de dotze torres de defensa. En el plànol que apareix a continuació 
podem veure la seva localització al nucli urbà de la ciutat així com la localització d’altres vestigis 

arquitectònics rellevants. 
A més de les torres que s’indiquen al plànol que apareix a continuació es conserven tres torres més als 
barris de Bellamar i Montemar, als afores de la ciutat. Aquestes altres torres són: la torre Moruna, la torre 

Barona i la torre de Can Vinyes. Podem consultar la localització de la totalitat del patrimoni de la ciutat al 
plànol 1.5 Localització del patromoni arquitectònic de la ciutat de l’apartat Plànols d’aquesta memòria. 

	        Figura 7_ Plànol de localització del patrimoni arquitectònic del nucli urbà de Castelldefels Font: Elaboració pròpia 
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 2.3.3 El patrimoni arquitectònic en l'actualitat 

En l'actualitat, algunes de les edificacions medievals amb torre annexa ens han pervingut en considerable 

bon estat de conservació, com ara la de Can Gomar, que s'utilitza d'emplaçament per al Casal de cultura 
de Castelldefels o la de Can Roca de Baix, que va ser utilitzada com a comissaria de policia. 

En general però, les torres s'han conservat molt més bé que les masies a les quals protegien, gràcies a 
la declaració com a monument nacional de tots els Castells i torres d'Espanya arran d'un decret de l'any 
1949. Així, els elements d'arquitectura militar (castells i torres) han reeixit més bé o més malament mentre 

que les masies, mancades de protecció legal, han desaparegut o han estat enderrocades.  

A banda d’aquesta protecció legal sobre les masies, a Castelldefels, es va redactar l’any 1985 un catàleg 

de patrimoni arquitectònic que protegia tambés les torres i altres elements del patrimoni arquitectònic [9]. 
Tot i la protecció legal, el cert és que l'abandonament de l'activitat agrícola, el ràpid creixement de la 
ciutat i l'inevitable pas del temps han fet que en l'actualitat, excepte en comptades ocasions, les torres 

de defensa hagin esdevingut elements quasi invisibles per la població, conservant-se en mal estat i 
sovint amagades pels edificis, la vegetació o els vehicles.  

	      Figura 8_Torre de Climent Savall, torres de Gabriel Folcher i Torre de Can Valls en l’actualitat Autor; Laura Rueda 

L'experiència demostra que, realitzant una mínima feina de restauració i conservació i adequant l'espai 

adjacent, el patrimoni arquitectònic es revalora enormement i troba un lloc en l'entramat urbà actual, com 
és el cas del Castell, la torre i la masia de Can Gomar o la torre Barona a l'hotel Don Jaime. 

  	                  Figura 9_Castell de Fels i Torre Barona en l’actualitat Font: Web de Turisme de Castelldefels 
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3. Condicionants 
3.1 Clima 

El municipi de Castelldefels presenta un clima altament condicionat per la seva proximitat al mar. Aquesta 

proximitat li confereix característiques típiques del clima mediterrani a causa de l'efecte termoregulador del 
mar que permet gaudir de temperatures suaus durant bona part de l'any, amb uns 16ºC de temperatura 
mitjana. Els hiverns són generalment suaus, amb una mitja de 9  °C al gener i els estius són càlids amb 

una mitja de 23 º C durant els mesos més calorosos. 
Les temperatures mínimes es registren al mes de gener, amb una mitja de temperatures mínimes 6,5ºC i 
es registra al mes de gener. Les máximes es registren al juliol amb una mitja de temperatures máximes 

de 27,9ºC. 

Les precipitacions són escasses, amb una mitjana de 612 mm anuals i es concentren a la primavera i en 

major mesura a la tardor, entre els mesos de setembre i octubre. En aquests mesos de major 
precipitació la irrupció de masses d'aire fred en contrast amb l'elevada temperatura que encara conserva 
el mar origina fortes tempestes molt intenses i de poca durada [10]. 

L'estiu en canvi és un període molt sec, el que es coneix com sequera estival. Aquest fenomen es 
produeix a causa de la presència d'anticiclons subtropicals que generen situacions atmosfèriques molt 
estables que, a més de no afavorir les precipitacions, generen una elevada evapotranspiració la qual 

cosa provoca que el balanç hídric esdevingui negatiu. 

	      Figura 10_ Climograma de Castelldefels Font: Elaboració pròpia Dades: Servei Meteorològic de Catalunya (1982-2012) 

	 3.1.1 Canvi climàtic


Tot i que no existeixen dades específiques sobre els efectes del canvi climàtic al municipi de 

Castelldefels, podem extrapolar les dades i les prediccions realitzades per al conjunt de les conques del 
Mediterrani, l’Estat espanyol o la ciutat de Barcelona.  
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L’Agència Europea del Medi Ambient ha pronosticat que les conques del Mediterrani patiran un estrès 
hídric d’entre el 20% i el 40% com a conseqüència de la disminució de la precipitació total i l’augment de 

temperatures. 
La reducció mitjana anual de les precipitacions es pronostica entre un 5% i un 15% augmentant fins al 

40% en les zones del litoral. Les sequeres podran arribar a doblar la freqüència i augmentar la durada i 
els aiguats podran arribar a doblar la seva freqüència amb cabals punta associats  que patiran un 
augment de fins al 20% [11]. 

Pel que fa a l’augment de les temperatures, els canvis més substancials es notaran a l’estiu. A la zona 
mediterrània l’augment de la temperatura assolirà valors superiors als 4ºC, un valor molt superior al de la 
resta del territori europeu [12]. 

  
Figures 11_Projecció dels canvis de temperatura en la superfície terrestre pel període 2090-2099, respecte el període 1980-1990 Font: Climate 
Change 2007, IPPC 2007 

Un dels efectes més coneguts del canvi climàtic és la pujada del nivell del mar com a conseqüència de 
dos efectes principalment: la dilatació de la massa d’aigua per efecte de l’escalfament i l’aportació 

d’aigua provinent de les geleres, casquets polars i glaç terrestre en general. Segons les diferents 
projeccions, i la seva revisió constant, en els escenaris més negatius la pujada estimada del nivell del mar 
és de prop d’un metre al llarg del segle XXI. Al litoral barceloní, aquest augment del nivell del mar 

suposaria una pèrdua de superfície de costa de fins a 80 metres [13]. 

Pel que fa als efectes directes sobre la població, el canvi climàtic incrementarà els riscos d’inundabilitat 
del Delta del Llobregat, zona vital per les infraestructures (depuradora, dessaladora, potabilitzadora, 

aeroport, AVE, connexions viàries) i d’incendi forestal de la Serra de Collserola [14]. 
La majoria dels impactes esperats ja es produeixen a les ciutats, el que s’espera de cara als propers 
anys són canvis en la seva freqüència i intensitat. 
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3.2 Hidrologia 

	 3.2.1 Aigües superficials 

La xarxa hidrològica superficial de Castelldefels està formada principalment per rieres que neixen al 
massís del Garraf i que es difuminen sense arribar a desembocar al mar de forma natural a causa de la 

manca de pendent del delta. De fet, a l'antiguitat, era habitual que les aigües quedessin retingudes a la 
plana i s'acumulessin formant zones inundades anomenades Marines. Aquesta situació es va mantenir 
això fins a la construcció de la corredora Mestra l'any 1722, una séquia que travessava tot el municipi i 

que va permetre dessecar bona part de l'àrea inundada, permetent així la seva reconversió com a zona 
de conreu [15]. 
Tot i aquestes mesures, les inundacions temporals es van prolongar en el temps, principalment durant els 

episodis de fortes pluges, un problema que va empitjorar amb la progressiva ocupació urbanística del 
territori. Per aquest motiu, durant el segle XX es van realitzar algunes modificacions en la xarxa 
hidrogràfica per tal de millorar el drenatge de la zona. La principal mesura presa va ser la canalització de 

les rieres principals i la seva derivació cap a la riera dels Canyars que alhora es va canalitzar i allargar cap 
al mar. Altres obres importants d'aquest període van ser els diversos espais hídrics que substituïen 
antigues extraccions d'àrids i que avui en dia desenvolupen una doble funció: lúdica, com a zona 

d'esbarjo, i hidrològica, actuant com a magatzems d'aigua. Aquestes zones són el Canal olímpic, la plaça 
Barona i les basses del campus de la UPC [16] (veure figura 17) 

	 3.2.2 Aigües subterrànies 

El conjunt d'aigües subterrànies de Castelldefels forma part de l'aqüífer de la plana deltaica del Llobregat, 
un dels més importants de Catalunya. Els aqüífers associats al tram baix i al delta del riu Llobregat són 
considerats una de les fonts més importants d'aigua subterrània de l'àmbit urbà de Barcelona i l'àrea 

metropolitana. 

De manera genèrica podem establir que l'aqüífer del delta del Llobregat està dividit en dues parts 

separades per una capa impermeable d'argiles i llims; una part superior, fins a cotes de 15 metres per 
sota del terreny actual, i un aqüífer interior entre les cotes 55 i 70 per sota del nivell del terreny. Aquests 
paquets de sorres i graves es coneixen amb el nom d'aqüífer superior i aqüífer principal respectivament. 

L'aqüífer principal és el més important i és el que concentra la major part de les extraccions [17]. 

L'elevada carstificació del massís del Garraf dóna lloc a la formació de torrents subterranis que alimenten 
els aqüífers de la zona. Malgrat aquesta important font d'entrada d'aigua, des de fa més de quaranta 

anys, la qualitat i els nivells d’aigua de l’aqüifer es troben en greu perill i, fenòmens com la intrusió marina i 
la salinització dels terrenys han pres molta força en aquest aqüífer tan deteriorat. 

�19[15] [16] Carneros, A. Estudi de la inundabilitat del municipi de Castelldefels. Revista Catalana de Geografia, 2011, vol. XVI, nº 42 
[17] Cuatodio, E. Las aguas subterráneas en el territorio español. Acuíferos detríticos costeros del litoral mediterráneo peninsular: Valle bajo i delta del Llobregat.



Es calcula que un nivell d'extraccions sostenible per aquest aqüífer hauria de ser de l'ordre 40hm3 a l'any 
i en l'actualitat, el valor d'extraccions anual arriba als 53 hm3. A l'extracció massiva se li ha sumat la 

impermeabilització creixent dels sòls deguda principalment al desenvolupament urbà i a la proliferació de 
les infraestructures de comunicació reduint-se així de foma molt important la quantitat d’aigua que pot 

arribar a infiltrar-se a l’aqüífer [18]. 

3.3 Ús de l’espai  

  3.3.1 Mobilitat 

La mobilitat a l'interior del nucli urbà de Castelldefels està optimitzada per l'ús dels vehicles: les voreres 
són estretes i es pot circular lliurement amb vehicles per quasi tots els carrers de la ciutat i amb 

restriccions en la majoria de carrers per a vianants. 

A part de la circulació de vehicles, l'estacionament d'aquests també és una qüestió de rellevància al 
centre de Castelldefels. Tot i que existeixen molts aparcaments de gran capacitat repartits per tota la 

ciutat és molt habitual que els carrers es trobin plens d’automòbils estacionats, convertint la ciutat en un 
mar de cotxes. Alguns dels aparcaments existents es troben al bell mig de la ciutat, el cas més clar, 
l'aparcament que es troba entre el carrer Major i l'avinguda de la Constitució.  

En les imatges que apareixen a continuació corresponen a l’aparcament del carrer Arcadi Balaguer i al 
carrer Major i ens mostren d’una forma molt evident la problemàtica exposada anterioirment. 

	 Figura 12_Localitzacions al nucli urbà de Castelldefels: Carrer Arcadi Balaguer, Carrer Major i Plaça Major Autor: Laura Rueda 
 

�20
[18] Agència Catalana de l’Aigua. “Fitxes de Caracterització inicial, pressions i Impactes de les Masses d'Aigua Subterrànies (IMPRESS, 2004); El delta del LLobregat”



Les zones per a vianants es concentren al voltant de la plaça de l'Església i són a més, les zones que 
acumulen major activitat, com el carrer de l'Església o l'Avinguda Santa Maria. Aquestes zones per a 

vianants no són contínues i estan tallades per carrers per on circula una gran quantitat de vehicles. 

A la imatge que apareix a continuació podem veure de forma gràfica la dominància de les zones per a 

vehicles al nucli urbà de Castelldefels. En vermell apareixen les zones tancades al trànsit o que presenten 
trànsit amb restriccions, i en gris l'espai destinat a la circulació i l'estacionament de vehicles. 
        

     
 

  

 

  Figura 13_ Distribució de les zones per a vianants al nucli urbà de Castelldefels Font: Elaboració pròpia 

 3.3.2 Intensitat d’ús de l’espai públic 

A l'hora de parlar sobre l'espai públic de Castelldefels convé tenir presents dos antecedents que són 
clarament determinants: la proximitat a la ciutat de Barcelona i la velocitat amb la qual es va urbanitzar la 

ciutat. 

A partir dels anys 50, Castelldefels era una ciutat bàsicament residencial en la que l'espai públic es 
limitava a la platja i la pineda, espais que la població ocupava però que en molts casos no estaven 

condicionats. La cultura, l’esport i l'espai públic en general es trobaven lluny, a Barcelona; on la majoria 
de la població de Castelldefels treballava i feia vida. 
Més tard, quan aquesta realitat de "ciutat residencial" va canviar i es va començar a invertir en major 

mesura en equipaments municipals, el nucli urbà estava tan urbanitzat que es feia difícil incorporar 
places, parcs i espais per al retrobament de la població. Un clar exemple és la plaça Major, que va 
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quedar reduïda a una vorera ampla envoltada de vehicles i trànsit constant. Els parcs públics, com el 
parc del Castell i el parc de la Muntanyeta, van quedar fora del nucli, als turons que envolten la ciutat [19]. 

A la figura 14, que apareix a continuació, podem veure una gràfica que mostra els usos del sòl als 
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al municipi de Castelldefels als anys 1955 i 1977.  

Com veiem, i tal com hem comentat anteriorment, als anys 50 no trobem al municipi de Castelldefels cap 
parc públic ni equipament consolidat. Més tard, als anys 70, juntament amb l’augment de la superfície 

destinada a l’ús residencial, també s’observa l’aparició dels primers parcs, equipaments i un lleuger 

augment en la superficie del sòl destinada a la indústria. Tot i així, també podem observar que és la ciutat 

de Barcelona la que concentra la indústria, el sector terciari i els equipaments en general. 

Figura 14_ Comparativa dels usos del sòl a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el municipi de Castelldefels als anys 1955 i 1977 Font: “50 Anys 
d’ocupació del territori” 

Actualment, existeix un punt a Castelldefels que acumula quasi tota o gran part de l'activitat del municipi: 

la plaça de l'Església. Es tracta d'un espai ampli, exclusiu per a vianants, que ofereix la possibilitat 
d'adaptar-se a moltes de les activitats socials i culturals del municipi. A més, està envoltada de tres dels 

carrers que acumulen gran part de l'activitat econòmica i social del municipi, el carrer de l'Església, 
l'avinguda Santa Maria i el carrer d'Arcadi Balaguer (la part tallada al trànsit del seu traçat). 
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Altres places i parcs de Castelldefels, de mida similar i situades també al nucli urbà, no gaudeixen de la 
mateixa afluència que la plaça de l'Església i els carrers del voltant. Un exemple és la plaça de la 

Biblioteca, un espai quasi desert, o la plaça de l'Estació que és merament una zona de pas. 

 

  
       Figura 15_ Plaça de l’Església, Biblioteca municipal i plaça de l’Estació Autor: Laura Rueda 

3.4 Permeabilitat del sòl 

Algunes de les característiques habituals associades als processos d’urbanització són la 
impermeabilització i la degradació del sòl urbà. El valor d’aigua infiltrada decreix a mesura que es va 

impermeabilitzant l’entorn natural. D’aquesta forma, un entorn natural no urbanitzat ni degradat presenta 
valors d’infiltració propers al 95% i poc menys del 5% d’escorrentia superficial i els valors s’intercanvien en 
les zones urbanes d’alta densitat, on el percentatge d’escorrentia urbana assoleix el 95% i la infiltració 

amb prou feines arriba al 5%  [20]. 

Impermeabilitzar i degradar el sòl urbà fa que el cicle natural de l’aigua es vegi alterat la qual cosa suposa 

una important manca de recàrrega dels aqüífers. Però els efectes de la impermeabilització del sòl no es 
redueixen només a l’aspecte ambiental; l’aigua d’escorrentia a les ciutats suposa un gran problema que 
cal gestionar, drenant-la i retirant-la de les vies públiques per garantir la seguretat i l’habitabilitat. 

La situació de Castelldefels no és diferent de la majoria d’entorns urbanitzats. Tal com podem veure a la 
imatge que apareix a continuació, quasi la totalitat del nucli urbà es troba pavimentat i impermeabilitzat. 
Les zones amb paviments permeables o sòls naturals es troben relegades als entorns perifèrics, en 

parcs urbans i forestals. Aquestes zones més permeables presenten, però bastant pendent, de forma 
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que no garanteixen un percentatge d’infiltració tan alt com ho podrien fer en una zona de plana (Veure 
plànol 1.3 Plànol topogràfic). 

 

	 	 	

	   

	 	

	 	      Figura 16_ Permeabilitat del sòl al nucli urbà de Castelldefels Font: Elaboració pròpia 

3.5 Gestió actual de l’aigua 

Castelldefels disposa d'una xarxa de clavegueram separativa en una part del territori. Això vol dir que 
transporta de forma separada les aigües residuals i les pluvials i condueix directament aquestes darreres 

fins a ser abocades al mar.   
L’any 2009 es va iniciar la construcció de la xarxa secundària d’aigües pluvials del centre de la ciutat. 
Aquests nous trams de xarxa de recollida d’aigües pluvials reconduien l’aigua d’escorrentia fins al 

col·lector primari del carrer Doctor Barraquer i de la Plaça Pau Casals [21]. 

Com hem comentat en l'apartat d'hidrologia d'aquest treball, en diversos punts del municipi s'han 
construït zones de laminació per tal de controlar les fortes variacions de cabal que es donen durant els 

episodis de pluges torrencials. Aquests estancs de laminació afavoreixen la recàrrega del freàtic però no 
participen en la reducció de la contaminació de l’aigua.  

En total, la xarxa d'aigües pluvials de la ciutat consta de 16,05 km de xarxa primària i 61,03 km de xarxa 

secundària, set estacions de bombeig, sis estanys de laminació i vuit punts de sortida al mar [22]. 
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	 	 	      Figura 17_ Xarxa d’aigües pluvials de Castelldefels Font: Elaboració pròpia 

L'altra part de la xarxa municipal, la que recull les aigües grises i fecals de la ciutat, porta l'aigua fins a 
l'EDAR més propera, l'EDAR de Gavà-Viladecans, que és de gestió metropolitana.  

	  
	  
	 3.5.1 Contaminació difusa de l’aigua 

El concepte de contaminació difusa fa referència a la descàrrega de contaminants al medi aquós a partir 
d'una sèrie de punts dispersos o superfícies molt amplies el control i detecció de les quals sol ser molt 

difícil.  
L'aigua de pluja renta l'aire, les teulades i els paviments i arrossega una enorme càrrega contaminant 
formada per sòlids en suspensió, matèria orgànica, metalls pesants i hidrocarburs alliberats pels vehicles, 

biocides i fertilitzants de les zones enjardinades, fuites del clavegueram i un llarg etcètera. D'aquesta 
forma, l'aigua quasi neta de pluja va perdent qualitat durant el seu recorregut fins als col·lectors i es 
converteix en aigua contaminada. 

A Castelldefels aquest problema es fa encara més evident en les zones més antigues del nucli urbà, on 
l'aigua dels baixants de les teulades dels edificis s'allibera al paviment en comptes de ser introduïda 
directament a la xarxa de pluvials o a la xarxa de clav. A les imatges que apareixen a continuació podem 

observar la situació que s’acaba d’exposar. 
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3.5.2 Moviment de l’aigua a la ciutat 

Com hem vist, el disseny del drenatge actual de la ciutat afavoreix la ràpida evacuació de l’aigua per tal 
que aquesta resti el menor temps possible al lloc on ha caigut. L'aigua però, abans de ser evacuada ha 
de recórrer llargs trams sobre les voreres i els carrers, arrossegant així grans quantitats de contaminants 

(tal com s'explica a l'apartat 3.5.1 d'aquesta memòria). 

Conèixer el moviment de l'aigua a la ciutat serà imprescindible a l'hora de decidir on i com s'aplicaran les 
mesures proposades en el projecte per a la gestió de l'aigua d’escorrentia. 

En els plànols que apareixen a continuació podem veure tres casos de com l'aigua de pluja circula i és 
drenada a la ciutat, els punts estudiats són: el tram del carrer Bisbe Urquinaona proper a la biblioteca 

municipal, un tram de vianants del carrer de l'Església i la plaça major i els seus voltants. 

Aquests plànols s'han elaborat a partir de les dades topogràfiques disponibles (únicament alçades sobre 

el nivell a les interseccions entre carrers) i l'estudi de camp, que va permetre ubicar els embornals, els 
interceptors i les sortides dels baixants i que va permetre una visió general de com es mou l'aigua per la 
ciutat durant els episodis de pluja.	  

	 	 	 	  
En general, no s'observa cap punt permeable que faciliti l'entrada de l'aigua al sòl, únicament en el cas 
del carrer Església, on tenim un petit descampat de terra vegetal que presenta però fort pendent (veure 

figura 19).	                                                          	              	 	  
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  Figura 18_ Sistema de drenatge a la ciutat de Castelldefels Autor: Laura Rueda



	  

	 	 	 Figura 19_ Moviment de l’aigua d’escorrentia al carrer de l’Església Font: Elaboració propia 

L’aigua circula pels carrers sempre a favor del pendent i és recollida en part per embornals situats a prop 
de les interseccions i al llarg del carrer, o per llargs interceptors com el que podem trobar en el tram per a 

vianants del carrer de l’Església,  atravessant tota la plaça de la biblioteca o a l’interior de la plaça Major 
(veure figures 19, 20 i 21) 

 

Figura 20_ Moviment de l’aigua d’escorrentia al carrer Major Autor: Laura Rueda 
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L’aigua que cau sobre les teulades és recollida i alliberada a la vorera pels baixants dels edificis tal i com 
podem veure a les figures 19 i 20. Al carrer Bisbe Urquinaona (de més recent urbanització), l’aigua de 

les baixants no s’allibera al carrer sinó que desemboca directament a la xarxa de pluvials o al sistema de 
clavegueram. 

	       

 

	

	 	        Figura 21_ Moviment de l’aigua d’escorrentia al carrer d’arcadi Balaguer Font: Elaboració pròpia 

3.6 Sostenibilitat: els sitemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) 

Els sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) es poden definir com elements integrats en 
l’estructura hidràulic-urbano-paisatgística, la missió dels quals és captar, filtrar, retenir, transportar, 
emmagatzemar i infiltrar al sòl l’aigua de pluja de forma que aquesta no perdi qualitat i permetent fins i tot 

una certa eliminació natural de la càrrega contaminant que hagi pogut adquirir durant el procés 
d’escorrentia urbana. 

El drenatge sostenible suposa una redefinició de l’estructura hídrica en el desenvolupament urbà, un 

canvi en la relació de la ciutat amb el territori a través de l’aigua; l’objectiu és integrar el cicle natural 
d’aquesta dins d’entorns altament urbanitzats mitjançant sistemes que realitzen una gestió sostenible de 
l’aigua d’escorrentia. 
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Aquestes tècniques de drenatge urbà sorgeixen de la necessitat d’afrontar la gestió de les aigües pluvials 
des d’una perspectiva diferent i molt més amplia que la convencional; això s’aconsegueix gestionant 

l’aigua d’escorrentia des del moment que aquesta arriba al sòl (i fins i tot abans).  

La gestió de les aigües pluvials es fa tenint en compte tres punts fonamentals, que sòn: la laminació de la 
quantitat d’aigua caiguda, la millora de la seva qualitat mitjançant processos naturals i la millora del 

paisatge urbà amb la recuperació d’espais verds a l’interior de les ciutats [23].	 	 	 	                 

	    
Figura 22_ Exemples d’implantació de Sistemes urbans de drenatge sostenible a Zollhalen Plaza (Alemanya) i al carrer Garibaldi a Lyon Font: 
Atelier Dreiseitl i Trees & Dessign Action Group 

El principal benefici dels SUDS és que permeten minimitzar els impactes del desenvolupament urbanístic 
pel que fa a la qualitat i quantitat de l’aigua d’escorrentia i alhora maximitzen la integració paisatgística i el 

valor social i ambiental de les actuacions que calgui dur a terme per implantar-los. Els beneficis associats 
a aquest tipus de sistema de drenatge s’expliquen més ampliament en el següent apartat. 

	 3.6.1 Beneficis associats als sistemes de drenatge urbà sostenible 

Molts dels sistemes urbans de drenatge sostenible són infraestructures verdes que es caracteritzen per 
l'ús de la vegetació com a element de control i regulació i aquestes infraestructures presenten molts 

avantatges que no es limiten únicament a l'àmbit hidrològic i ambiental. En tractar-se de sistemes 
integrats en la ciutat i amb un fort component paisatgístic els beneficis s'estenen a tots els àmbits. 
En l'àmbit hidrològic, convé destacar que prevenen les inundacions de la ciutat i tenen una menor 

interferència en els règims naturals de les aigües receptores; a més afavoreixen la recàrrega dels aqüífers 
subterranis i això permet convertir l'aigua d'escorrentia en un recurs hídric disponible per a ser reutilitzat. 
El paper dels SUDS a nivell ambiental també és molt important. La reproducció de les condicions dels 

cicles hidrològics naturals permet millorar la qualitat de les aigües d'escorrentia, ja que redueix la quantitat 
de contaminants que arriben al medi receptor. A més, la presència de petits jardins i zones inundables al 
mig de la ciutat redueix l'efecte illa de calor que originen les superfícies asfaltades i formigonades. 
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A nivell paisatgístic, l'ús de les diverses tècniques de drenatge urbà sostenible suposa una millora 
estètica de les zones residencials o l'entorn urbà on s'implanta. L'ús de la vegetació, de les cunetes 

verdes, dels aiguamolls... permet crear espais naturals que s'integren a la ciutat i l'embelleixen. 

Els beneficis socioeconòmics també han d'estar molt presents a l'hora d'instal·lar aquests sistemes de 

drenatge, ja que és una forma de millorar el drenatge de la ciutat sense necessitat de desdoblar el 
sistema de drenatge existent i amb un cost molt baix. Com hem dit, redueixen el risc d'inundació i això 
permet reduir també les possibles pèrdues econòmiques associades; i també suposa un estalvi si tenim 

en compte que els sistemes que requereixen vegetació són tots autosuficients i no requereixen aports 
d'aigua de reg de forma que estem implantant zones verdes de baix cost de manteniment [24]. 
  

 3.6.2 Tipus de sistemes de drenatge sostenible  

Els sistemes urbans de drenatge sostenible estan conformats per un conjunt de pràctiques de gestió, 
estructures de control i estratègies de disseny que en conjunt permeten una gestió eficient de l’aigua 

d’escorrentia. 
En general, podem distingir entre mesures no estructurals i mesures estructurals, que són les més 
abundants [25]. 

Les mesures estructurals les podem classificar generalment en: mesures de prevenció i control a l’origen, 
sistemes de transport permeables i sistemes de tractament passiu. 
Les tècniques de control i prevenció a l’origen estan dissenyades per reduir el volum d’aigua 

d’escorrentia generada durant els episodis de pluja. Entre aquests tipus de tècniques trobem les teulades 
verdes, els paviments permeables, els dipòsits de captació directa de pluvials, les rasses reblertes de 
graves que serveixen com a petites zones de captació i les depressions d’infiltració, que acumulen i 

retenen l’aigua perqué pugui ser a poc a poc drenada cap a les capes internes del sòl. 

	 	      Figura 23_ Exemples de mesures de control a l’origen a Malmö (Suècia) Font: SUSDRAIN 
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Els sistemes de transport permeables permeten moure lentament l’aigua d’escorrentia fins a un receptor 
que l’emmagatzemi i la filtri. Distingim principalment les rases de drenatge filtrants i les cunetes verdes.  

Les rases de drenatge filtrants estan revestides d’un material geotèxtil i reblertes de graves. Transporten 
l’aigua d’escorrentia a través dels porus filtrants que queden entre les graves o a través d’un sistema de 

canonades i permeten una lleugera filtració de sediments, matèria orgànica i greixos gràcies a l’acció 
filtrant de les graves. Per altra banda, les cunetes vegetals (que acostumen a estar cobertes d’herba) 
permeten un major filtratge gràcies a l’acció conjunta de les graves i la vegetació.  

Per últim, els sistemes de tractament passiu utilitzen processos naturals per eliminar alguns dels 
contaminants arrossegats en l’aigua d’escorrentia. Tots aquests sistemes incorporen vegetació com en el 
cas per exemple dels jardins de pluja, els dipòsits de detenció (que a part de descontaminar permeten la 

laminació de l’aigua de pluja), els estancs de retenció o els aiguamolls artificials [26]. 

 

	  
	 	 	  
	 	         Figura 23_ Exemples de sistemes de control passiu a Malmö (Suècia) Font: SUSDRAIN 

Les mesures no estructurals són principalment mesures que tenen com a objectiu la reducció de la 

contaminació de l’aigua d’escorrentia. Inclouen, l’educació i la concienciació pública sobre la neteja viaria 
i el civisme, la millora del manteniment i la neteja dels carrers, la prevenció de vessaments i l´ús d’aigües 

pluvials per a usos que no requereixin aigua potable [27]. 
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4- Proposta d’intervenció  

En aquest apartat del document s’exposen les bases de la proposta del projecte d’intervenció, es 

defineixen exactament les zones d’actuació i s’aporta la informació tècnica necessària per entendre com  
s’implantarà el projecte (primers amidaments, materials, espècies vegetals escollides…).  

A partir de tota la informació recollida i exposada en els apartats anteriors i coneixent algunes de les 
mesures que es poden prendre per millorar el drenatge a les ciutats i fer-lo més sostenible s’elabora 
aquesta proposta que, com ja s’ha exposat en apartats anteriors, atén tant a criteris tècnics de disseny i 

funcionalitat, com a criteris estètics i paisatgístics.  

En l’apartat 6 d’aquesta memòria podem trobar els plànols i les seccions que amplien i defineixen 
gràficament la proposta que s’exposa a continuació. Aquests plànols constitueixen també que els 

primers amidaments que ajudaran a fer una estimació del cost econòmic del projecte. 

4.1- Idea del projecte 

La proposta del projecte es basa en la creació de punts permeables a la ciutat; zones que permetin 
reconnectar la ciutat de la superfície amb el sòl que la sustenta. Obrir “esquerdes al sòl” que permetin 
gestionar l’aigua d’escorrentia sense derivar-la directament al mar, augmentant així la recàrrega freàtica i 

reduint alhora el contingut de contaminants que l’aigua acumula al seu pas per la ciutat. 

Es proposen dues formes principals de crear espais permeables a la ciutat: la construcció de jardins de 
pluja i la construcció de rasses lineals de graves que alberguen les alineacions d’arbrat i que 

desenvoluparan la funció que en l’actualitat realitzen els interceptors.  

Es crea així una ciutat amfíbia amb jardins dissenyats per a ser inundats durant els episodis de fortes 

pluges i rasses que faciliten el retorn de l’aigua al sòl. És, davant de tot, una adaptació climàtica de la 
ciutat mitjançant una infraestructura urbana assequible i de baix manteniment que alhora actua com a 
suport del dia a dia de la ciutat. 

L’aparició d’aquests punts permeables a la ciutat permet incorporar el cicle natural de l’aigua a l’entorn 
urbà: l’aigua s’intercepta abans que passi a formar part de l’aigua d’escorrentia, s’infiltra al sòl gràcies als 

jardins de pluja i a les rases de graves, s’emmagatzema a les capes del sòl i és utilitzada per les plantes. 
Per últim, passa a formar part de les reserves subterrànies d’aigua dolça, d’una forma similar com ho faria 
en un entorn natural.	 	             
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	 	       Figura 25_ Comparativa dels cicles hidrològics naturals i urbans Font:Elaboració pròpia 

La vegetació juga un paper molt important en la proposta. És imprescindible en el procés d’infiltració i 

descontaminació de l’aigua d’escorrentia i alhora és imprescindible en el disseny paisatgístic de la 
proposta: els arbres ofereixen l'ombra necessària mentre que les jardineres amb gramínies i vegetació 

ornamental creen un entorn més acollidor i permeten aïllar espais del soroll i el trànsit de la ciutat. 
	 	             
Un punt important de la proposta és l’emplaçament d’aquests punts permeables; s’estableixen dos 
criteris: proximitat a algun element del patrimoni arquitectònic de la ciutat (per revaloritzar-lo i fer que actuï 

com a punt d’atracció ciutadana i fins i tot com a punt d’atracció turística) i la recuperació d’espais 
actualment envaïts pel trànsit i els vehicles o que, tot i estar destinats per a vianants, no semblen gaudir 
de l’activitat frenètica d’altres places i carrers de la ciutat.	 	                  

4.2- Estudi d’emplaçament 

Segons els criteris enumerats prèviament, s’estableixen 4 zones d’actuació, situades totes al nucli urbà 
de Castelldefels i molt pròximes entre elles. Aquestes zones (anomenades pel nom de la torre de guarda 

que hi trobem en cadascuna d’elles) són: 

	 - Can Moliner; inclosa la plaça Major i el carrer Major 
	 - Antoni Janer; inclòs el tram per a vianants del carrer de l’Església i el descampat on està 	

	   situada la torre i les ruïnes. 
	 - Can Roca de Baix; que inclou la plaça de la biblioteca municipal. 
	 - Climent Savall; inclòs l’aparcament municipal que l’envolta. 

Com que la forma de procedir és similar per tots els emplaçaments, en aquest treball únicament 

s’aprofundirà en dues de les situacions escollides: Can Moliner i Can Roca de Baix. 
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A la imatge que apareix a continuació podem veure com es distribueixen les zones d’actuació al centre 
de la ciutat, així com una primera proposta de la ubicació de les zones filtrants sobre el terreny. 

 

 

 

 

 

             

Figura 26_ Emplaçament de les zones d’actuació Font: Elaboració pròpia Fotografia: Institut Geogràfic de Catalunya 

Les zones d’actució apareixen catalogades al Pla general metropolità com a vies públiques en el cas de 

la zona de Can Moliner i Antoni Janer; com equipaments comunitaris i dotacions en el cas de la zona de 
Can Roca de Baix, i com a parc i jardí en el cas de la zona de Climent Savall. Per tant, en tots els casos 

seria possible dur a terme les accions contemplades en aquesta proposta de projecte. (Veure plànol 1.4 
Planejament a l’àmbit de la proposta) 

 4.2.1- Situació actual de les àrees d’implantació 

Les dues àrees d’implantació escollides per a ser desenvolupades en aquest treball presenten 
casuístiques molt diferents. Per una banda, tenim la Torre i la Masia de Can Roca de Baix, envoltades per 

edificis nous i situades en una àmplia plaça completament pavimentada, amb poc mobiliari, poca ombra i 
generalment, poc transitada. Per una altra banda, tenim la plaça Major amb la masia de Can Moliner; un 
espai atapeït i estret, envoltat d’edificis de més de 40 anys i de vies de circulació. En pocs metres es 

concentren fins a tres bars i restaurants que disposen les seves taules a la plaça o en petites terrasses 
prefabricades a sobre de la vorera i la calçada. En aquest carrer a més, es permet l’estacionament de 
vehicles en una de les seves bandes. 
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A causa de la manca de cartografia actualitzada i d’informació de com es distribueixen subterràniament 
els serveis i les instal·lacions en les zones d’actuació, ha sigut necessari realitzar modificacions sobre la 

cartografia disponible i a més, realitzar un inventari a camp per tal de determinar quines són, a priori, les 
instal·lacions elèctriques i de serveis i la xarxa de pluvials existent a la zona. L’inventari in situ també ha 

permès  determinar la ubicació exacta de la vegetació, el mobiliari existent, els guals de les voreres i els 
accessos als edificis. Informació què, com ja s’ha comentat anteriorment, resulta de gran importància a 
l’hora de determinar la ubicació exacta de les zones infiltrants de les quals consta la proposta. 

A l’apartat Plànols d’aquesta memòria podem veure els plànols corresponents a la situació actual de les 
zones d’implantació (Plànol 1.6 Situació actual zona Can Moliner i plànol 1.7 Situació actual zona 
Can Roca de Baix) 

 4.2.2- Emplaçament de les zones infiltrants 

A l'hora d'orientar i emplaçar les zones infiltrants sobre el territori s'han tingut en compte molts aspectes: 

el principal, el moviment actual de l'aigua sobre el territori (veure apartat 3.5.2) i el pendent dels carrers i 
les places. 

Per a emplaçar els jardins de pluja, s'ha intentat en tots els casos que d'alguna forma estiguin pròxims i 

emmarquin les torres a les quals acompanyen. 
Per a orientar els jardins, s'ha tingut en compte la forma com entrarà l'aigua al parterre; es vol captar la 
màxima quantitat d'aigua possible i que alhora, aquesta entri repartida per minimitzar l'erosió que pugui 

provocar sobre el jardí. 
Per a emplaçar els parterres més petits i lineals (els que inclouran les alineacions d'arbrat) s'ha pres com 
a punt de partida els interceptors existents actualment, ja que es considera que la funció serà molt similar 

i per tant, que aquest és l'emplaçament òptim. 

El fet de situar-nos en zones completament urbanitzades i en ple ús també condiciona molt el disseny i 
l'emplaçament de les zones filtrants. L'emplaçament dels parterres i les alineacions d'arbrat no ha 

d'impedir la circulació de vehicles. Encara que es tracti de zones per a vianants, s'ha de poder garantir el 
pas dels vehicles d'emergència i dels vehicles dels veïns que habiten els edificis propers. Tampoc s'han 
de bloquejar les entrades a les botigues o als aparcaments. 

En el plantejament de la proposta també s'ha tingut en compte que estem creant places, zones d’estada 
i que per tant, cal garantir la disponibilitat d'espai suficient per al desenvolupament normal del dia a dia 

d'una ciutat: esdeveniments, mercats, instal·lació de les terrasses dels bars i restaurants i un llarg 
etcètera.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

�35



Als plànols del Grup 2 (Plànols de la proposta) podem veure els plànols on s'específica la forma i la 
ubicació exacta de les zones infiltrants. Als plànols 2.3, 2.4 i 2.5  podem veure amb més detall les cotes 

i la profunditat establerta per a les zones filtrants. 

4.3- Solucions tècniques 

 4.3.1- Jardins de pluja 

Els jardins de pluja són una solució eficient i efectiva per a l'enjardinament de l'espai públic. Es tracta de 

rases obertes al paviment i reblertes de graves, dissenyades específicament per rebre l'aigua 
d'escorrentia de les superfícies dures o l'aigua de pluja que recullen els baixants dels edificis. 
Aquests jardins consten principalment de capes de terra vegetal o sòl que permeten la filtració de l'aigua, 

capes de graves que en faciliten el drenatge i espècies vegetals que poden tolerar condicions extremes 
de sequera i humitat. 

El funcionament d'aquest tipus de jardins és senzill: permeten recollir i dipositar l'aigua de pluja sobre una 
superfície enjardinada on s'inicia el procés d'infiltració a través de les plantes i els diversos materials 
filtrants. La brutícia i els sediments arrossegats per l'aigua es queden a la superfície, els nutrients dissolts 

són utilitzats per les plantes i les toxines i gran part dels contaminants queden adherits al sòl [28]. 

Podem enumerar molts beneficis associats a la implantació de jardins infiltrants, la primera i més evident 

és la ja comentada tasca de filtració i neteja de l'aigua de pluja abans que aquesta sigui reincorporada als 
cursos naturals d'aigua. També, durant els episodis de fortes pluges, redueixen la quantitat d'aigua que 
entra al clavegueram, reduint així els riscos d'inundació i desbordament a les ciutats i augmentant la 

recàrrega freàtica. A més, es tracta de jardins de baix manteniment i altament autosuficients, amb una 
demanda hídrica molt baixa (especialment si les plantes són tolerants a la sequera) la qual cosa suposa 
un gran estalvi d'aigua i de recursos. 

 4.3.1.1 Implantació dels jardins de pluja 

Localització 
És recomanable situar el jardí tan a prop com sigui possible de la font d’aigua. En el cas de la plaça 

Major (i passaria igual al carrer de l'Església) les canonades dels baixants es faran arribar subterràniament 
fins als jardins. Per tant, reduir la distància entre aquest dos elements tant com sigui possible seria 
desitjable tot i que no imprescindible. 

Convé separar els parterres almenys 5 metres de qualsevol estructura permanent (edificis, aparcaments, 
murs...); en cas que no es pugui complir aquesta separació mínima caldrà utilitzar un aïllant de PE al 
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costat de la rasa més proper a la construcció. També convé conèixer el traçat dels serveis subterranis de 
la ciutat (gas, electricitat, clavegueram...) per determinar amb exactitud on es podrà construir el jardí [29].  

Dimensionat 

És important assegurar que el jardí té la mida suficient per gestionar la quantitat d'aigua de pluja que li 
arriba. Com a dada general, per a zones amb clima típicament mediterrani, podem establir que el jardí 
infiltrant ha de tenir una superfície que suposi entre el 2% i el 4% de la superfície de la qual rebrà l'aigua 

de pluja [30]. 
Un altre factor important a l'hora de dimensionar el jardí és la velocitat d'infiltració de l'aigua. Aquesta 
estarà condicionada principalment pel tipus de sòl, ja que per exemple en els sòls argilosos l'aigua triga 

més a infiltrar-se que en els arenosos. 
Pel que fa la profunditat de la rasa, hem de poder garantir com a mínim un metre de profunditat, però 
aquesta dada pot variar en funció del tipus de sòl, de la localització dels serveis subterranis i de la 

profunditat del nivell freàtic ja que, si trobem aigua en realitzar l'excavació de la rasa, caldrà reduir la 
profunditat d’aquesta. 

Existeixen equacions que ens donen una dada exacta de la superfície infiltrant necessària per a gestionar 

l’aigua d’escorrentia en un indret concret. Aquesta equació fa servir dades com el coeficient de 
permeabilitat del nostre medi filtrador, la quantitat d’aigua que cal tractar tenint en compte l’episodi de 
pluja  de duració i volum de precipitació més crític amb període de retorn d’un any o la profunditat del llit 

de graves, i ho calcularem per un temps de percolació total (temps que trigarà l’aigua a passar a travès 
de tot el conjunt de graves) de 24 o com a màxim, 48 hores [31]. 

Als plànols 3.2 i 3.3 del grup 3 de plànols (Proposta: plànols de detall) podem veure amb més 
detalladament la mida i profunditat que s'ha projectat per als jardins de pluja. 

Reconnexió als pluvials 

Els jardins han de comptar amb una canonada de sobreeiximent  que permeti que l'excés d'aigua pugui 
ser drenat del jardí i retornat al sistema d'aigües de la ciutat.  
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La canonada de sobreeiximent ha de tenir aproximadament uns 90 mm de diàmetre i ha de sobresortir 
entre 50 i 200 mm de l'encoixinat i trobar-se a 100 mm sota el paviment circumdant [32]. 

Reblert 

Com hem comentat anteriorment, el reblert del jardí està format per diverses capes superposades que 
acompleixen diverses funcions. És important que la base de la rasa estigui lliure de matèria disgregada 
abans de començar a introduir el material de reblert. 

La capa més profunda estarà formada per escòria d'uns 20 mm de diàmetre, i tindrà un gruix de 30 a 40 
cm. Just a sobre, es col·locarà una capa de 10 cm de gruix formada per graves més fines (d'uns 7mm 
de diàmetre) que actuaran com a material de cribratge i evitaran que la sorra es barregi amb les graves 

de la capa més profunda. 
Sobre aquesta capa se'n disposarà una d'entre 30 i 40 cm de gruix de sorra o terra franco-arenosa a la 
que convindrà aplicar algun tipus d'esmena orgànica per tal de millora la implantació i el 

desenvolupament de la vegetació. Es recomana barrejar la sorra amb compost orgànic estable i madur, 
procedent de restes vegetals i restes de poda; aquest compost, hauria de suposar entre un 30 i un 40 
percent del total del substrat. 

La capa més superficial constitueix un encoixinat que permetrà mantenir la humitat al jardí. Aquesta capa 
estarà formada per graveta i tindrà un gruix aproximat de 5 cm.  
Per últim, caldrà crear una capa perimetral de còdols rodons de diverses mides de forma que es creï una 

petita retenció per a l'aigua que arriba al jardí i això permeti reduir l'erosió que aquesta pugui ocasionar. 
Aquesta franja perimetral no ha de ser permeable, l’aigua únicament ha de circular per sobre; per a 
aconseguir-ho, cal col·locar un aïllant de PE a la base i a sobre, una cap fina d’uns 20-30 mm de roca 

triturada, un material utilitzat habitualment en feines de pavimentació que es compacta fàcilment i permet 
crear una capa impermeable.[31] 
A la imatge que apareix a continuació podem veure l'esquema bàsic que presentarà el reblert dels jardins 

de pluja.  

 

 

   Figura 27_ Secció tipus dels jardins de pluja de la proposta Font: Elaboració pròpia 
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Capa de 20-30 mm  
de roca triturada

Aïllant de PE

[32] Melbourne Water, Instruction sheet: Building an infiltration raingarden pàg.4 



Vegetació  

A l'hora de seleccionar la vegetació que s'implantarà en els jardins hi ha alguns aspectes generals que 

convé tenir en compte: [33] 
	 - Les plantes més adients per a aquest tipus de jardins han de poder suportar condicions 	

	    extremes de sequera i humitat. 
	 - És millor optar per plantes perennes, per tal de tenir recobriment vegetal durant tot l'any. 
	 - Convé que les espècies seleccionades tinguin un sistema radicular fibrós i extens per tal que 

	    puguin tenir accés a l'aigua en els períodes de sequera. 
	 - És també interessant seleccionar algunes espècies que resultin efectives en l'eliminació dels 	
	   components contaminants que arribaran amb l'aigua d'escorrentia, com per exemple varietats 

	    de l'espècie Carex o alguns joncs. 
Tenint en compte aquests aspectes, s'han escollit tot un conjunt d'espècies que podem agrupar 
principalment en gramínies, arbustives amb floració i espècies tolerants a l'anegament. 

A l'Annex I d'aquesta memòria es pot consultar la fitxa tècnica de les espècies seleccionades per als 
parterres del projecte. A més de les espècies seleccionades existeixen multitud d'espècies aptes per a 
aquest ús que es poden consultar en el llistat que s'adjunta també en l'Annex I. 

Gramínies

Les espècies conegudes com a gramínies s'inclouen dins de la família Poaceae. El seu ús en jardineria 

és cada cop més estès degut principalment a la seva elevada resistència a la sequera i a les malalties i al 
fet que , en l'actualitat, existeix una gran varietat de gramínies ornamentals pel que al color i la mida. Per 
tot això, aquest tipus d'espècies constitueixen una opció molt interessant per a l'enjardinament de l'espai 

públic. 
Les espècies seleccionades d'aquest gènere per a l'enjardimanent dels parterres de pluja són: 
-   Pannicum virgatum "Heavy Metal" 
-   Festuca glauca 
- Pennisetum setaceum "fire works" 
- Miscanthus sinensis 
- Pennisetum alopecuroides 
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Figura 28_ Pennisetum alopecuroides, Pennisetum setaceum “fire works”, Festuca glauca, Pannicum virgatum “Heavy Metal” Font: Vivers Sala 
Graupera

[33] Melbourne Water, Instruction sheet: Building an infiltration raingarden pàg.5 



Arbustives seleccionades per la seva floració


En aquest grup s'han inclòs espècies arbustives de port mig escollides atenent a dos factors: la seva 
tolerància a la sequera i les característiques de la seva floració, buscant que sigui abundant, prolongada i 

que ofereixi un interessant contrast cromàtic. Així, les espècies seleccionades han estat: 
- Tulbaghia violacea 
- Cistus x aguilarii 
- Lavandula angustifolia 
- Teucrium fruticans 'azureum' 
- Lobelia laxiflora 
- Helianthemum ‘fire dragon’ 

Figura 29_ Tulbaghia violacea, Lavandula angustifolia, Lobelia laxiflora, Helianthemum firedragon Font: Vivers Sala Graupera 

Espècies tolerants a l'anegament


Aquest grup inclou espècies que suporten bé períodes relativament prolongats d'anegament però que 
alhora resisteixen bé els llargs períodes de sequera. Són també interessants per la seva capacitat 
d'eliminar alguns component s contaminants de l'aigua. En els jardins de pluja es plantaran a la zona 

interior i central que és on s'acumularà l'aigua durant més temps. Les espècies escollides són: 
- Carex halleriana 
- Carex appressa 
- Carex pendula 
- Chondropetalum tectorum 

Figura 30_ Carex halleriana, Carex appressa, Carex pendula, Chondropetalum tectorum Font: Vivers Bluedale 
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A continuació, podem veure una taula resum amb les característiques de subministrament de cada 
espècie: 

Arbustiva

Espècie Densitat de plantació Volum contenidor Alçada màxima

Carex appressa 6 plantes/m2 1,4 L 100 cm

Carex halleriana 6 plantes/m2 1,4 L 40 cm

Carex pendula 2-4 plantes/m2 1 L 120 cm

Cistus x aguilarii 3 plantes/m2 1,4 L 200 cm

Chondropetalum tectorum 3 plantes/m2 1,4 L 60 cm

Festuca glauca 8-10 plantes/m2 1,4 L 25 cm

Helianthemum ‘fire dragon’ 6-8 plantes/m2 1,4 L 30 cm

Lavandula angustifolia 3 plantes/m2 2,5 L 100 cm 

Lobelia laxiflora 6-8 plantes/m2 3 L 80 cm

Miscanthus sinensis 2-4 plantes/m2 2 L 150 cm

Pannicum virgatum ‘Heavy metal’ 2-4 plantes/m2 1,4 L 150 cm

Pennisetum alopecuroides 2-4 plantes/m2 1 L 150 cm

Pennisetum setaceum ‘Fire works’ 4 plantes/m2 1,4 L 110 cm

Teucrium fruticans ‘azureum’ 0,5-1 plantes/m2 5 L 120 cm

Tulbalghia violacea 8-10 plantes/m2 3 L 120 cm

Arbres

Espècie Volum contenidor Alçada en plantació

Ginkgo biloba 10 L 175 cm

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 10 L 180 cm
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 4.3.1.2 Manteniment dels jardins 

Manteniment de la vegetació 

Com hem comentat en la introducció d'aquest apartat, aquest tipus de jardins es caracteritzen pel seu 
baix manteniment. Tot i així, convé tenir clar alguns aspectes per garantir l'efectivitat i el bon estat dels 

jardins.  

Un dels aspectes més importants és el manteniment de la vegetació; convé desherbar amb freqüència el 
jardí, sobretot a l'inici quan les plantes encara són joves. També és important retirar i reposar les plantes 

malmeses o mortes per tal de garantir el màxim recobriment vegetal al parterre. 
També és important mantenir i reposar quan sigui necessari la roca triturada que constitueix el mulch o 
encoixinat i garantir tant com sigui possible que el flux d'aigua es distribueix uniformement per tal de 

reduir l'erosió que aquest pugui ocasionar. 
Durant els dos primers estius després de la implantació (o els períodes de sequera prollongada 
compresos en aquest període) serà necessari realitzar regs de suport quinzenals. Passat aquest període, 

la vegetació estarà suficientment adaptada i ben implantada i ja no requerirà aquests regs. En cas de no 
ser així, convindrà plantejar un canvi d’espècies doncs voldrà dir que la vegetació escollida no s’adapta a 
les condicions del nostre entorn. 

Per últim, cal garantir la funcionalitat de la canonada de sobreeiximent, ja que serà vital en els períodes de 
pluges extremes [34]. 

Manteniment del reblert de graves 
  Problemes de colmatació 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

La retirada continuada de residus als carrers circumdants i la retirada d’acumulacions de llims i altres 

sediments a les entrades i la superfície dels jardins constitueixen les tasques principals del manteniment 
conductiu dels parterres filtrants.	 	 	 	 	 	                 	 	    
Tot i aquest manteniment continuat, per tal de garantir el rendiment i correcte funcionament dels 

parterres, convindrà realitzar una eliminació de llims més exhaustiva un cop a l’any (la freqüència pot 
variar en funció de les necessitats) [35]. 

La retirada de sediments s’ha de dur a terme de forma que s’alteri minimament el sistema ecològic creat i 

l’aspecte estètic. El métode més adequat de retirada de sediments dependrà principalment de 
l’accessibilitat de la zona, el tipus i l’estat de la vegetació implantada, la profunditat en que es troba 
l’acumulació de sediments i el volum total de sediments a retirar. En els casos en que l’acumulació de 

sediments sigui petita o s’hagi de tractar un àrea reduïda, podem recorrer a mètodes manuals de retirada 
o utilitzar petites excavadores que retirin les graves colmatades i les substitueixen per atres de netes. Per 
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[34] Hinman, C. ; Rain garden handbook for Western Washington. A guide for design, maintenance and installation 
[35] Woods, B.; Wilson, S.; Udale-Clarke, H; Illman S.; Scott, T.; Ashley, R.; Kellagher, R.; “Operation and maintenance; chapter 32” SUDS Manual 2015. pàg. 
699-703 



a superfícies més grans, existeix maquinària especialitzada capaç d’aixecar les capes de graves, 
separar-les per granulometries, netejar-les i retornar-les a la rassa.

	 Millores en la capacitat d’infiltració	 	 	 	                                          
Si notem entollaments molt prolongats a la superfície dels parterres o veiem que l’aigua passa 

directament a la canonada de sobreeiximent sense arribar a infiltrar-se a les capes de graves voldrà dir 
que la capacitat d’infiltració del jardí s’ha vist afectada i que convé posar en pràctica algunes tècniques 
per tal de retornar a un estat acceptable. Una de les mesures més habituals és l’ús d’equipaments 

d’aireació que perforen el sòl per facilitar l’entrada d’aire i aigua o l’esquerden mitjançant aire a pressió per 
descompactar les capes profundes [36]. 

 Fitotoxicitat i contaminació	                            

Tot i la capacitat descontaminant de les capes de graves i la vegetació, les acumulacions de elements 
químics, hidrocarburs, etcétera, poden arribar a ser excessives i mostrar els seus efectes sobre la 

vegetació. Si notem simptomes de fitotoxicitat en la vegetació caldrà procedir a una substitució completa 
del substrat.  

	 Control de l’erosió	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Controlar els efectes produiïts per l’aigua d’escorrentia que entra als parterres és impresscindible per al 
seu bon funcionament. Crea un bon “cinturó” de graves a tot el perímetre dels parterres i les alineacions 
ens permetrà reduir la velocitat de l’aigua que entra, tot i així, cal tenir la precaució de reparar els 

desperfectes produïts per l’erosió de l’aigua i mantenir un bon encoixinat de graves.

Altres tasques de manteniment

Un altre aspecte a tenir en compte és el fet de fomentar la presència d’aigua estancada en superfície, 

factor que podria donar lloc a la proliferació de les larves de mosquit. En el cas dels jardins de pluja però, 
en garantir un molt bon sistema de drenatge, l’aigua no resta mai a la superfície durant més de 24 hores. 
En cas que no es pugui garantir un drenatge tan eficaç, o si la proliferació de mosquits és molt ràpida, 

també existeixen tractaments aptes per al seu ús en jardineria pública com per exemple l’aplicació de 
Bacillus thuringiensis com a larvicida biològic.
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4.3.2- Alineacions d’arbrat 

Les alineacions d’arbrat són una altra de les formes que poden prendre els parterres infiltrants a la 

proposta. La dinàmica és molt similar: rases obertes al paviment i reblertes de graves que permeten que 
l’aigua s’infiltri cap a les capes més profundes del sòl. En aquest cas però, la rasa és una franja contínua i 
estreta que només allotja vegetació en alguns trams del recorregut (veure plànols del Grup 2: Plànols de 

la proposta).  

Les alineacions d’arbrat ocuparan l’espai que actualment ocupen els interceptors (per exemple a la plaça 

de la Biblioteca - Zona Can Roca de Baix- o al carrer de l’Església - Zona Antoni Janer-) i en el cas de la 
plaça Major (zona Can Moliner) es disposaran a un dels costats del carrer; costat cap al qual tendirà 
lleugerament el pendent del carrer.  

Les alineacions rebran directament l’aigua dels baixants dels edificis en el cas de la zona de Can Moliner 
( al llarg del carrer Major) i en el cas de la zona d’Antoni Janer (al llarg del carrer de l’Església). En els altres 
casos, les alineacions únicament rebran l’aigua procedent de l’escorrentía superficial, tot i que d’una 

superfície molt més gran. 

A la figura que apareix a continuació podem veure un esquema del funcionament de les alineacions 
d’arbrat en els primers casos esmentats anteriorment. 

Figura 31_ Esquema de funcio	nament de les alineacions d’arbrat Fontt: Elaboració propia 

�44



Podem establir algunes característiques comunes dels arbres que resulten útils en la reducció de 
l’escorrentia superficial i la filtració de contaminants: [37] 
- Capçades més aviat extenses i denses 
- Taxes de creixement ràpides 
- Tolerancia a la sequera estival  
- Tolerancia als sòls saturats  
- Resistència als contaminants de l’aire i l’aigua habituals dels entorns urbans 
- Sistema radicular extens amb tendencia a la verticalitat 

L’ús d’alineacions d’arbrat com a grans receptors d’aigua d’escorrentia és un sistema cada cop més 
conegut i utilitzat en els porjectes d’enjardinament urbà d’Europa i també a Barcelona. De l’èxit de les 

espècies implantades en aquests projectes (com el parc de Can Cortada al barri d’Horta de Barcelona) 
se’n deriva en gran part la selecció de les espècies arbòries per a aquesta proposta. Així, les espècies 
seleccionades per a les alineacions són: el Pyrus calleriana “Chanticleer” i el Ginkgo biloba.  

El Pyrus calleriana és un arbre caducifoli de capçada frondosa i compacta. Presenta una taxa de 
creixement ràpida i és extremadament resistent a plagues i malalties i també tolera molt bé la sequera. 
Creix bé en sòls arenosos i s’adapta tant a condicions de ple sol com mitja ombra. Pel que fa als 

aspectes estètics, aquesta espècie ofereix floracions molt abundants a l’inici de la primavera i canvis de 
color molt vistosos en el fullatge a la tardor [38]. 
El Ginkgo biloba és una espècie cada cop més utilitzada en alineacions d’arbrat a les ciutats degut 

principalment a la seva elevada tolerancia a les condicions de contaminació urbana. Es tracta també 
d’una espècie també resistent a malalties i plagues i que requereix un manteniment molt baix. Tot i que 
presenta un creixement no massa ràpid, aquest es pot accelerar si s’implanta en sòls arenosos, com és 

el cas. Pel que fa als aspectes estètics, la seva capçada gran però lleugera ofereix un contrast molt 
interessant quan es planta a prop d’arbres de capçada frondosa [39]. 
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4.3.3- Paviments 

La pavimentació de les zones del projecte es durà a terme mitjançant dos tipus de paviments: un 

paviment de llambordes per a les zones que presentaran més intensitat d’ús i un paviment flotant en les 
zones circumdants als jardins de pluja. En el cas concret de la zona de Can Roca de Baix, el paviment 
filtrant de llambordes se substituirà pel paviment d’asfalt existent. 

Paviments de llambordes 

El paviment escollit per a aquest tipus de pavimentació és el Tegula Art, fabricat per Breinco, el mateix 
tipus de llamborda que es fa servir a la ciutat en altres trams per a vianants. D’aquesta forma aconseguim 
una certa uniformitat amb la resta de paviments del nucli urbà. A l’Annex II de la memòria (Paviments i 

mobiliari) es pot consultar la fitxa tècnica d’aquest paviment. 

Per tal de conferir propietats permeables al paviment de llambordes, cada certa distància (uns 8 metres 
aproximadament) es deixarà una franja més ampla sense llambordes que fins i tot es podria permetre el 

creixement d’herba. A través d’aquestes franges es facilita lleugerament la infiltració de l’aigua 
d’escorrentia, principalment durant els episodis lleus de pluges. 
La distribució del paviment de llambordes la podem veure als plànols del Grup 2 (Plànols de la 

proposta). 

    
Paviments de formigó 

Per aquest tipus de pavimentació s’utilitzaran plaques de formigó d’uns 15 cm de gruix i de 1,5 metres 

d’ample per 2 m de llargària en el cas dels jardins de pluja i de diverses mesures en les alineacions 
d’arbrat.  
Aquest paviments utilitzarà en les zones circumdants dels jardins de pluja i en les alineacions d’arbrat;  

zones amb una intensitat d’ús menor i per on no està prevista la circulació de vehicles.  

El principal avantatge d’aquest tipus de paviment és que no es tracta d’un paviment permanent. És a dir, 
els mòduls de formigó que conformen el paviment no estan fixats a terra i per tant poden retirar-se o 

moure’s d’una forma relativament fàcil. Això permetrà ajustar el dimensionat dels parterres filtrants atenent 
a les previsions d’anys especialment plujosos o davant amenaces de grans aiguats (en la mesura que 
això pugui ser predit). També ens permetrà, per exemple, ocultar aquelles zones enjardines que hagin 

arribat al final de la seva vida útil o que no es trobin en bon estat i convingui substituir.  

Als plànols del Grup 2: Plànols de la proposta de l’apartat Plànols d’aquesta memòria podem veure la 
distribució d’aquest tipus de paviment en les àrees del projecte. 
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4.3.4 Gestió de l’aigua 

Amb la implantació dels parterres filtrants i els nous paviments, la gestió de l’aigua d’escorrentia en l’àrea 
del projecte es veurà modificada. Tot i que no es retirarà el sistema de canonades de recollida de pluvials 
(que seguirà funcionant com a sistema principal de recollida d’aigua d’escorrentia a la resta de la ciutat) , 

es reduirà en gran mesura l’aigua que és derivada directament a aquest sistema i s’augmentarà 
enormement l’aigua que serà retornada al sòl mitjantçant el procés d’infiltració. 

Els parterres drenants (tant els jardins de pluja com les alineacions d’arbrat) actuaran com a “contenidors” 

d’aigua i iniciaran el procés d'infiltració a través de les plantes i les diverses capes de materials filtrants. 

Com a mesura de seguretat, el projecte contempla la reconnexió al sistema de pluvials dels parterres 
drenants; aquests, compten amb una canonada de sobreeiximent  que permet que l'excés d'aigua sigui 
drenat del jardí i retornat al sistema d'aigües de la ciutat. La canonada de sobreeiximent ha de tenir 

aproximadament uns 90 mm de diàmetre i ha de sobresortir entre 50 i 200 mm de l'encoixinat i trobar-se 
a 100 mm sota el paviment circumdant. 

Per garantir que l’aigua que arriba a les zones filtrants suposi el major volum possible, la proposta 

contempla dues mesures: per una banda, en les zones que calgui repavimentar (com en el cas del carrer  
Major i la plaça Major) es modificaran lleugerament les pendents de forma que l’aigua d’escorrentía meni 
de forma natural cap a aquests parterres (veure seccions a Grup 2: Plànols de la proposta). Per un altra 

banda, i amb l’objectiu d’aprofitar també l’aigua de pluja de les teulades dels edificis inclosos en les 
zones del projecte, sempre que sigui possible, es connectarà subterràniament la sortida dels baixants 
dels edificis amb els parterres filtrant més propers. Aquesta mesura seria aplicable principalment al carrer 

Major (veure seccions a Grup 2: Plànols de la proposta) i al carrer de l’Església 

Pel que fa al volum total d’aigua que podrà ser gestionat, es calcula que, amb un bon drenatge, a partir 
de superfícies drenants que suposin el 2% del total de l’àrea impermeable d’on recullen l’aigua, ja 

estarem obtenint percentatges de gestió de l’aigua superiors al 90%. A partir de superfícies drenants 
superiors al 4%, podem considerar que la gestió de l’aigua d’escorrentia és total. 

A les figures que apareixen a continuació podem localitzar les zones filtrants i les zones de recollida 
d’aigua, així com la nova direcció que prendra l’aigua d’escorrentía. 
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	 	 	 Figura 32_ Gràfic de gestio de l’aigua en la proposta Font: Elaboració pròpia 

En el cas de la zona de Can Moliner, les superfícies drenants suposen una superfície total de 290 m2  i 

aproximadament, recullen l’aigua d’una superfície total de 2345 m2 (dada que inclou la superfície del 
conjunt de teulades d’on recullen l’aigua les baixants). 
En el cas de la zona de Can Roca de Baix, les zones drenants sumen un total de 192 m2  i considerem 

que recollim l’aigua d’una superfície total de 1620 m2. 

En tots dos casos, el percentge d’àrea filtrant suposa un 12%, un valor que ens garanteix la gestió total 
de l’aigua d’escorrentía. 
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4.3.5- Mobiliari i il·luminació 

Pel que fa al mobiliari de les àrees del projecte, convindrà mantenir tots els serveis que s’ofereixen 
actualment: papereres, cadires, bancs, senyalització, pilones… Per tal de mantenir la uniformitat amb la 
resta del nucli urbà, s’utilitzarà el model habitual que s’hagi estipulat per a cada element del mobiliari. 

L’única incorporació que es proposa és el model de banc de les zones enjardinades. Es proposa crear 
petites zones d’estada que s’integrin i es camuflin entre l’arbustiva per potenciar encara més l’efecte 
d’aïllament del trànsit i el soroll de la ciutat. Els models proposats són el banc Ela i el banc Ela Madera 

fabricats per Benito, i pel que fa als bancs individuals, la Tumbona Ruzafa fabricada per Mobipark.          
A l’Annex II de mobiliari i paviment es pot consultar la fitxa tècnica d’aquests models de banc i cadira. 
 

	 	 	   

	 	          Figura 33_ Exemples d’ús dels models de banc seleccionats Font: Catàleg BENITO URBAN 

La il·luminació de les zones d’actuació no és objecte d’estudi d’aquesta proposta. Considerem que el 
disseny del sistema d’il·luminació actual s’adapta suficientment a les característiques de la prosta 
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5- Valoració econòmica 

En aquest apartat es farà una aproximació al cost d’implantació de les mesures proposades en aquesta 

proposta de projecte. El present treball no constitueix un projecte pròpiament, per tant no és possible 
elaborar un pressupost que s’ajusti a la construcció total del projecte. A continuació, s’elaborarà una 
valoració econòmica de la implantació d’un metre quadrat de jardí de pluja, de la pavimentació d’un 

metre quadrat de paviment de llambordes i de la creació d’una zona d’estada. 
El conjunt de preus que apareix reflectit a continuació ha estat extret de la base de dades de la web de 

l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (Itec) i dels catàlegs de preus de les empreses 
esmentades. 

Valoració econòmica dels jardins de pluja 

A continuació, es llistaran els materials necessaris per a la construcció d’un metre quadrat de jardí de 
pluja; el preu d’aquests materials pot variar en funció del distribuïdor, la quantitat subministrada i els 

materials i la vegetació escollits. 
	            Material                                Quantitat      Preu 
	  
	 Escòria drenant 20 mm	 	 	 	  0,4 m3	 	 	 	 25,5  €/m2	  
 Material de cribratge 7 mm	 	 	 	  0,1 m3	 	 	 	 5,87  €/m2 
	 Sorra blanca rentada 0-2 mm	 	 	  0,2 m3	 	 	 	 4,98  €/m2 

	 Esmena vegetal/ Compost orgànic	 	 	  0,1 m3	 	 	 	 0,9    € /m2 

	 Graveta 8-16 mm	 	 	 	 	  0,05 m3	 	 	 	 1,1    €/m2 

	 Roca triturada 	 	 	 	 	  0,03 m3	 	 	 	 1,23  €/m2 

	 Còdols	 	 	 	 	 	  0,5 m2	 	 	 	  6      €/m2 

	 Vegetació (inclou subministre i plantació)	 	  6 u 	 	 	 	 44,9  €/m2 
	 Aïllant de PE	 	 	 	 	  1 m2	 	 	 	 4,6    €/m2 

	 Canonada 90 mm (Inclou colze, 	 	  	  1 m 	 	 	 	 9,76  €/m 
	 tapa superior, canonada vertical…) 

Al preu d’aquests materials, cal sumar els costos de demolició i retirada del paviment actual, els costos 
d’excavació de la rasa, els costos de les feines de fontaneria i de reblert de la rassa. 

	 	    	  
	 	      Descripció           Preu   
 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix i més 	 	 4,18 €/m2 

	 de 2 m d’ample amb retroexcavadora amb martell i càrrega sobre  
	 camió.	 	 	 	 	  
	 o  bé,  

	 Demolició de  paviment  de  llambordes  col·locades sobre terra, de 	 	 3 €/m2 
	 més de 2 m d’ample amb mitjans mecànics i càrrega  sobre  camió. 

	 Excavació de rasa de fins a 2 metres, en terreny compacte, realitzat	 	 5,30 €/m3 
	 amb retroexcavadora i amb terres deixades a la vora. 

�50



	 	    Descripció           Preu  

	 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts a instal-	 	 16,12 €/m3 
	 lació autoritzada de gestió de residus amb contenidor de 12 m3 de  
	 capacitat. 

Agafants aquests preus com a referència podem establir que el cost d’implantació dels jardins de pluja 
se situa al voltant dels 120 €/m2 , als que caldria sumar el preu de les feines de fontaneria en els punts 

on fos necessari i els costos de mà d’obra del reblert de la rassa amb els materials adequats. 
Considerarem que aquests costos extres suposaran un 10% adicional sobre el preu total d’implantació 
dels jardins de pluja. 

En el cas concret del parterre enjardinat de la plaça Major també serà necessari tenir en compte el cost 
de retirada de retirada dels arbres existents: Tala controlada cistell mecànic d'arbre de 6 a 10 m d'altura, 
la Arrencant soca, Recollida de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i Transport de la 

Mateixa una planta de compostatge (1 Menys de 20 km); preu unitari, 222,01 € 

Valoració econòmica de la pavimentació 

Els costos de pavimentació inclouran la demolició del paviment actual i la gestió dels residus provinents 
d’aquestes feines, la preparació del terreny, la col·locació del paviment de llambordes escollit i la 

col·locació d’elements de control del trànsit rodat (pilones o similars) ja que es tractarà de zones amb 
prioritat per a vianants. 

     Descripció         Preu 

	 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte,	 	   4,48 €/m3 
	 realitzada  amb pala excavadora i  càrrega directa  sobre  
	 camió. 

	 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de	 	   4,78 €/m3 
	 residus, amb camió de 12 t i càrrega amb mitjans mecà- 
	 nics. 
	  
	 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de 		 	    5,67 €/m3 
	 terra inerts. 
	  
	 Base de formigó de consistència plàstica i grandària mà-	                 89,32 €/m2 
	 xima de granulat 20mm, abocat des de camió amb este- 
	 sa i vibratge manual, amb acabat reglejat. 
	  
	 Paviment de peces de llamborda de mida 12x16 de tipus 	 	     154,95 €/m2 
	 Tegula Art de Breinco color gris, col·locades  amb  morter  
	 de ciment 1:4  
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En el cas de la plaça Major i del carrer de l’Església, la pavimentació també inclourà la retirada dels arbres 
existents, en aquest cas, exemplars petits, de menys de 6 metres. Tala controlada directa d'arbre <6 m 

d'alçada, arrencant la soca, recollida de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i 
transport de la mateixa a planta de compostatge (a menys de 20 km); preu unitari, 115,02 € 

També en el cas concret de la plaça Major, caldrà comptabilitzar el cost d’instal·lació de pilones 

extraïbles, automatitzables o qualsevol altre element de control del trànsit per tal de convertir aquest 
carrer en una zona segura per a vianants: Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció	
circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a 

l’obra (Preu unitari: 176 €) 

Valoració econòmica de les zones d’estada 
El preu de la creació de les zones d’estada inclou la col·locació del paviment flotant sobre les zones de 

graves no enjardinades i el subministre i muntatge del mobiliari urbà escollit. 

	  	 	 Descripció          Preu 

	 Subministrament i muntatge de banc tipus ELA 	 	 	  1628 €/u	  

	 Subministrament i muntatge de banc tipus ELA Madera 	 	  1928 €/u 
	 sense ancoratges. 

	 Subministrament i muntatge de cadira de llistons de fus-	 	  198,98 €/u 
	 ta tropical  de  60 cm d’amplada,  amb protecció fungici- 
	 da, insecticida i hidròfoba. 

	 Llosa de formigó per a paviment, de 15 cm de gruix, de forma	 	   26,26 €/m2    
             rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt. 
	 	 	 	 	  
	  
Bona part del mobiliari preexistent de les zones d’actuació serà reutilitzat com a mobiliari del projecte, per 
tant, també caldrà tenir en compte els costos de retirada, abassegament i recol·locació d’aquests 

elements. 
	 	 Descripció                Preu 

	 Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de 	 	     9,97€/u 
	 llargària, enderroc de daus de  formigó, i  càrrega  manual i  
	 mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. 

	 Col·locació de banc  provinent  d'us anterior, de  fins a 3 m 	 	   31,45 €/u 
	 de llargària.	 	 	 	 	 	 	  
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Resum de la valoració econòmica 
  
 Construcció d’un jardí de pluja      132 €/m2   
  amb retirada de vegetació preexistent (>6m)	 	 	     	       + 222,01 €/u	  
  
 Pavimentació amb peces de llamborda     259,2 €/m2   
  amb instal·lació d’elements per al control del trànsit	      	   	     + 176 €/u 
	 	 amb retirada de vegetació preexistent (<6m)	 	      	 	     + 115,02 €/u 

  
 Creació de les zones d’estada      26,96 €/m2 
  amb instal·lació de banc tipus ELA 	 	 	 	    	     + 1628 €/u 
	 	 amb instal·lació de banc tipus ELA Mad	 	 	     	     + 1928 €/u 
	 	 amb instal·lació de cadira	 	 	 	 	     	     + 198,98 €/u  
  amb instal·lació de mobiliari preexistent	 	 	 	     + 41,42 €/u	      

Si ens fixem en el preu per metre quadrat de constucció dels jardins de pluja, el preu pot semblar 

excessivament elevat. El que convé tenir en compte és que en la valoració s’ha calculat el preu de 
construcció d’un metre quadrat de parterre infiltrant però aquest, ocasiona un impacte sobre una 
superfície molt major, que és l’àrea d’on recull i gesiona l’aigua d’escorrentía. 

Poder seria convenient realitzar una valoració econòmica que no només tingués en compte el preu unitari 
de construcció de les solucions proposades sino que a més, permetés valorar economicament el 

conjunt de beneficis paisatgístics, ambientals i ecológics de la proposta en l’actualitat i també en un futur 
proper. 
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ANNEX I_ VEGETACIÓ 

LLISTAT D’ESPÈCIES SELECCIONADES PER A LA PROPOSTA 

Carex appressa 

  Família: Cyperaceae 	 	 Origen: Sud d’Austràlia 
   
  Característiques:  Perenne 
	 	 	      	 Floració: de maig  a juliol  
	 	 	 	 Mida: 90/100 cm d’alçada i 100 cm d’amplada 

	 Requeriments: Sol i mitja ombra 
	 	 	 	 Tolera llargs períodes de sequera i terrenys inundats 
	  
	 Subministrament:	 En contenidor 14 cm 

	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 6 plantes/m2 

Carex halleriana 

   Família: Cyperaceae	 	 Origen: Regió mediterrània  
   
   Característiques: Perenne 
		 	 	 Planta herbàcia; es pot mantenir com un prat amb segues 
		 	 	 mensuals a la primavera i l’estiu 
		 	 	 Mida:  40 cm d’alçada i amplada 
		 	 	 Floració: de febrer a agost 	  
	 
   Requeriments: Ple sol 
		 	 	 Pocs requeriments hídrics 

	 	 	   Subministrament:	 En contenidor 14 cm 
	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 6 plantes/m2 

Carex pendula 

    Família: Cistaceae	 	     Origen: Regió mediterrània 

   Característiques: Perenne, perd la fulla amb fred molt extrem 
		 	 	 Mida: 100/120 cm d’amplada i alçada 
		 	 	 Floració: de març a maig; l’espiga es pot mantenir fins a 
		 	 	 l’octubre 
  
   Requeriments:	 Mitja ombra o ombra 
		 	 	 Viu bé en condicions humides 
		 	 	 Requereix una sega anual 

	 	 	    Subministrament:	 En contenidor de 1 litre 
	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 2-4 plantes/m2 
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Cistus x aguilarii 

Família: Cistaceae	 	   Origen: C. ladanifer x C. Populifolius 
   
Característiques: Perenne 
	 	 	 Planta herbàcia  
	 	 	 Mida: 150-200 cm d’alçada i 120-125 cm d’amplada 
	 	 	 Molt vigor 
	 	 	 Floració: d’abril a maig	  
	 	 	 Flor blanca abundant 
	 	  
Requeriments: Tolera molt la sequera  
	 	 	 Requereix sol però tolera mitja ombra. 

	 	 	   Subministrament: En contenidor 
	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 3 plantes/m2 

Chondropetalum tectorum 

   Família: Restionaceae	 Origen: Sud-àfrica 
    
   Característiques: Perenne 
	 	 	 Mida: 30/50 cm d’amplada i 40/80 cm d’alçada 
     
   Requeriments: Requereix sol però tolera mitja ombra 
	 	 	 Molt resistent a la sequera 
	 	 	 Resistent a la salinitat i la brisa marina 
    
   Subministrament: En contenidor 

	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 3 plantes/m2 
 

  Festuca glauca 

 Família: Poaceae	 	 Origen: Regió mediterrània 
	      
Característiques: Perenne 
	 	 	 Mida: 20/25 cm d’alçada i 20/30 cm d’amplada  
	 	 	 Floració: de juny a juliol 
	 	 	 Floració amb poc interès ornamental 

Requeriments: Ple sol 
	 	 	 Molt resistent a la sequera 
	 	 	 Requeriment de nutrients molt baix 
	 	 	 Sega anual a finals d’hivern per mantenir la forma 	

	 	 	 	 	 	 compacta 

      Subministrament: En contenidor de 14 cm 
	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 8-10 plantes/m2 
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 Helianthemum ‘fire dragon’ 

	   Família: Cistaceae	 	 Origen: H. apennimum x H. nummularium 
    
   Característiques: Perenne 
	 	 	 	 Mida: 20/40 cm d’alçada i 20/50 cm d’amplada 
	 	 	 	 Floració: de maig a agost 
	 	 	 	 Floració abundant de color vermell 
    
 Requeriments:	 Prefereix sol, tolera mitja ombra 
	 	 	 	 Pocs requeriments hídrics 
	 	 	 	  

	 	 	 Subministrament:	 En contenidor de 14 cm 
	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 6-8 plantes/m2 

Lavandula angustifolia 

   Família: Lamiaceae	 	 Origen: Regió mediterrània 

   Característiques: Perenne 
	 	 	 Mida: 80/100 cm d’amplada i alçada 
	 	 	 Floració: de maig a agost 
   
   Requeriments: Ple sol 
	 	 	 Molt resistent a la sequera 
	 	 	 Tolera sòls pobres en nutrients i matèria orgànica 
	 	 	 Requereix sòls drenants 

	 	 	    
	 	 	     Subministrament:	 En contenidor de 2,5 litres 
	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 3 plantes/m2 

Lobelia laxiflora 

   Família: Lobeliaceae	 	 Origen: Amèrica Central  
    
   Característiques: Perenne 
	 	 	 Mida: 60/80 cm d’alçada cm d’amplada i alçada 
        	 	 	 Floració: de juny a agost 
    
   Requeriments: Ple sol, però tolera mitja ombra 
	 	 	 Molt resistent a la sequera 
	 	 	 Poc sensible a plagues i malalties 

	 	 	 	 	 	 Requereix un grau mig d’humitat al sòl 
   
	 	 	     Subministrament:	 En contenidor de 3 litres 
	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 6-8 plantes/m2 
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Miscanthus sinensis 

Família: Poaceae	 	 Origen: Sud-est asiàtic 

Característiques: Caduca 
	 	 	 Mida: 100/150 cm d’amplada i alçada 
	 	 	 Floració: d’agost a octubre  

Requeriments: Ple sol 
	 	 	 Pocs requeriments hídrics 

Subministrament:	 En contenidor de 2 litres 
	 	 	 Densitat de plantació: 2-4 plantes/m2 

 Pannicum virgatum ‘Heavy metal’ 

   Família: Poaceae	 	 Origen: Amèrica del Nord 
  
   Característiques: Perenne 
	 	 	 Mida: 150 d’alçada i 60/75 d’amplada. 
	 	 	 Floració: Agost i setembre  
	  
   Requeriments: Tolera tot tipus de sòls, creix bé en sòls arenosos 
	 	 	 Pocs requeriments hídrics 

	 	 	     Subministrament:	 En contenidor de 14 cm 
	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 2-4 plantes/m2 

   Pennisetum alopecuroides 

 Família: Poaceae	 	 Origen: Amèrica del Nord 
  
 Característiques: Perenne 
	 	 	 Mida: 150 d’alçada i 60/75 d’amplada. 
	 	 	 Floració: Agost i septembre  
	  
 Requeriments: Tolera tot tipus de sòls, creix bé en sòls arenosos 
	 	 	 Pocs requeriments hídrics 

 Subministrament:	En contenidor de 9 cm 
	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 2-4 plantes/m2 
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Pennisetum setaceum ‘Fire works’ 

  Família: Poaceae	 	 Origen: Nord América  
    
  Característiques:  Caduca 
	 	 	 	 Mida: 90/120 cm  d’alçada   i 70/90 cm 	
	 	 	 	 d’amplada  	 	 	 	   
	 	 	 	 Floració: de juny a agost     

   Requeriments:  Ple sol	  
	 	 	 	 Molt resistent a la sequera 
  

	 	 	       Subministrament:  En contenidor de 14 cm 
	 	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 4 plantes/m2 

 
   Teucrium fruticans ‘azureum’ 

  Família: Lamiaceae		 Origen: Regió mediterrània occidental 
    
  Característiques:  Perenne 
	 	 	 	 Mida: 120/125 cm  d’alçada i d’amplada  	
	 	 	  	 Floració: del desembre a l’abril   

  Requeriments:  Ple sol	  
	 	 	 	 Molt resistent a la sequera 
	 	 	 	 Requeriment mínim de nutrients 
	 	 	 	 Pot viure en sòls pedregosos 
  

 	 	 	       Subministrament:  En contenidor de 5 litres 
	 	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 0,5-1 plantes/m2 

 Tulbalghia violacea 

     Família: Liliaceae	 	 Origen: Sudàfrica 
    
    Característiques:  Perenne 
	 	 	 	 Mida: 120/125 cm  d’alçada i d’amplada  	
	 	 	  	 Floració: de maig a octubre; floració molt llarga  

    Requeriments:  Ple sol	 i mitja ombra 
	 	 	 	 Molt resistent a la sequera 
	 	 	 	 Requereix sòls drenants 
	 	 	 	 Molt poc sensible a plagues i malalties 

	 	 	 	 	 	 	 Requereix una sega a finals d’hivern 
	 	 	 	  
 	 	 	     Subministrament:  En contenidor de 3 litres 
	 	 	 	 	 	 	 Densitat de plantació: 8-10 plantes/m2 
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   Ginkgo biloba 

Família: Ginkgoaceae		 	  

Característiques: Caducifoli; fulla verda-groguenca a l’estiu i daurada abans 
	 	 	 de caure 
	 	 	 Capçada cònica i irregular 
	 	 	 Espècie molt resistent i rústica 
	 	 	 	          
Requeriments: Ple so 
	 	 	 Requereix un manteniment molt baix 
	 	 	 Molt tolerant a la contaminació ambiental i de l’aigua 	  
	 	 	 Pocs requeriments hídrics un cop implantat	 	

	  
	 	 	   Subministrament:	 En contenidor de 10 litres (150-175 cm) 
	 	 	 	 	 	  

 
 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 

Família: Rosaceae	 	  

Característiques: Caducifoli; fulla verda a l’estiu i taronja intens abans 	
	 	 	 de caure 
	 	 	 Capçada cònica, regular i compacta 
	 	 	 Floració: Blanca i abundant, entre març i abril 
	 	 	 Espècie molt resistent i rústica 
	 	 	 	          
Requeriments: Ple so o mitja ombra 
	 	 	 Requereix un manteniment molt baix 
	 	 	 Requereix sòls amb bon drenatge 

	 	 	 	 	 	  
	 	 	   Subministrament:	 En contenidor de 10 litres (170-180 cm) 
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LLISTAT D’ESPÈCIES RECOMANADES PER ALS JARDINS DE PLUJA 

Nom 	 	 	 	      Tipus	 	 	 Nom	 	 	            Tipus  
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         	 Mahonia aquifolium	            Arbust perenne 
	 Mahonia nervosa	            Arbust perenne 
	 Mahoria repens	 	 Arbust perenne 
	 Malus transitoria  	        	  Arbre caducifoli 
	 Melaleuca ericifolia 	        	  Arbre perenne  
	 Miscanthus "little kitten”     	  Herbàcia perenne 
	 Miscanthus sinensis	        	  Herbàcia perenne 
	 Myoporum parvifolium	         	  Herbàcia perenne 
	 Myrica californica                     	  Herbàcia perenne 
	 Nepeta x faassenii	         	  Herbàcia perenne 
	 Oemleria cerasiformis         	  Arbre caducifoli 
	 Ophiopogon planiscarpus   	  Gespa ornamental 
	 Panicum virgatum	         	  Herbàcia perenne 
	 Parrotia persica 	        	  Arbre caducifoli 
	 Patersonia occidentalis        	  Herbàcia perenne 
	 Pennisetum spp	   	  Herbàcia perenne 
	 Penstemon cardwelii	         	  Herbàcia perenne 
	 Physocarpus opolifolius	 	  Arbust caducifoli 
	 Polystichum munitum	         	  Falguera 
	 Ribes sanguineum	         	  Arbre caducifol 
	 Rudbeckia hirta	        	  Herbàcia perenne 
	 Salix purpurea ‘nana’           	  Arbust caducifoli 
	 Scirpus microcarpus	         	  Herbàcia perenne 
	 Sidalcea hendersonii           	  Herbàcia perenne 
	 Spiraea densiflora	        	  Arbust caducifoli 
	 Spiraea douglassi             	  Arbust caducifoli 
	 Symphoricarpus spp. 	       	  Arbust caducifoli 
	 Taxodium distichum	 	  Arbre caducifoli 
	 Tellima grandiflora 	              Herbàcia perenne 
	 Teucrium fruticans	 	  Arbust perenne 
	 Tiarella trifoliata	        	  Herbàcia perenne 
	 Trillium ovatum		         	  Herbàcia perenne 
	 Tulbalghia spp	 	 	  Arbust perenne 
	 Vaccinium ovatum	         	  Arbust perenne 
	 Vancouveria hexandra	        	  Herbàcia perenne 

	 Viburnum opulus	 	  Arbust perenne 

Acer circinatum	   Arbust port gran 
Acorus calamus i gramineus	  Herbàcia perenne 
Achillea "moonshine"	 	  Herbàcia perenne	 
Albutus unedo "compacta"	  Arbustiva port gran 
Amelanchier alnifolia	 	  Arbre 
Aquilegia formosa	 	  Herbàcia perenne 
Asarum caudatum	 	  Herbàcia perenne 
Aster modestus	 	  Herbàcia perenne 
Athyrium filix-femina	 	  Falguera 
Betula nigra i papyrifera	 	  Arbre caducifoli 
Blechnum nudum	 	  Falguera 
Blendum spicart	 	  Falguera 
Camassia leichtlinni i quamash     Herbàcia perenne 
Carex appressa	 	  Emergent 
Carex halleriana	 	  Emergent 
Carex obrupta	 	 	  Emergent 
Carex pendula		 	  Emergent  
Chrysocephalum apiculatum	  Herbàcia perenne 
Chondropetalum tectorum	  Emergent 
Cistus sp.	 	 	  Herbàcia perenne 
Coreopsis verticillata 	 	  Herbàcia perenne 
Cornus sericea		 	  Arbust caducifoli 
Crataegus x lavallei	 	  Arbust caducifoli 
Dicendra formosa	 	  Herbàcia perenne 
Echinops 	 	 	  Herbàcia perenne 
Erigeron speciosus	 	  Herbàcia perenne 
Erysimum "Apricot Twist"	  Arbust perenne 
Festuca glauca		 	  Gespa ornamental 
Frangula purshiana	 	  Arbre caducifoli 
Gaultheria shallon	 	  Arbust perenne 
Geranium macrorrhizum	  Herbàcia perenne 
Hebe	 	 	 	  Arbust perenne 
Helictotrichon sempervires	  Gespa ornamental 
Helianthemum spp	 	  Herbàcia perenne 
Hemerocallis spp	 	  Herbàcia perenne 
Hesperantha coccinea		  Herbàcia perenne 
Holodiscus discolor	 	  Arbust caducifoli 
Iris tenax	 	 	  Herbàcia perenne 
Juncus acuminatus	 	  Emergent 
Juncus ensifolius	 	  Emergent  
Juncus flavidus	 	  Emergent 
Lavandula angustifolia		 Arbust perenne 
Liatris spicata	 	 	 Herbàcia perenne	  
Lobelia laxiflora	                       Herbàcia perenne	  
Lomandra spp		 	 Herbàcia perenne	  
Lonicera pileata	 	 Arbust perenne 
Lonicera inuducrata	            Arbust caducifoli 



ANNEX II_ PAVIMENTS I MOBILIARI 

PAVIMENTS 

          

PAVIMENT DE LLAMBORDES 

Model: Tegula   Art 
Fabricant: Breinco 
Mides disponibles: 24x16 / 12x16 / 16x16 cm 
Gruix: 7 cm 
Color: Fusion 
Pes: 5,7 kg 

Indicacions 
Apte per a trànsit rodat 

 	 	 	 	    Admet diversos tipus de col·locacions de les llambordes 
  	 	 	 	    Apte per a zones industrials i urbanes  
	 	 	 	    Necessita juntes de 3 mm 
	 	 	  

MATERIALS DE REBLERT 

ESCÒRIA DRENANT 

Origen: Roca volcànica  
Granulometria: 20 mm de diàmetre 
Descripció: Material lleuger i molt porós, procedent de roca de 
volcànica triturada. Permet mantenir la humitat del sòl. 
Ús: Millores del drenatge del terreny, pedra decorativa i encoixinats. 

 

MATERIAL DE CRIBRATGE 

Origen: Basalt i sulfats de coure 
Granulometria: 7mm 
Descripció: Agregat sense fins provinent de basalts i sulfats de 
coure. 
Ús: S’utilitza principalment en feines de lampisteria (en l’estesa de 
canonades de clavegueram i pluvials) i millora del drenatge del 

terreny. 
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SORRA BLANCA RENTADA 

Densitat: 2,5 g/cm3 
Granulometria: 0-2 mm  
Descripció: Sorra de gra rodó, cribrada, classificada i rentada. 
Lliure de fins i impureses. 
Ús: Com a substrat en jardineria i camps de golf. S’utilitzarà en una 
barreja de sorra i compost vegetal (60-40). 

 

ROCA TRITURADA 

Origen: Roca triturada 
Granulometria: 20 mm 
Descripció: Roca triturada amb mides màximes de 20 mm, conté 
fins i pols. 
Ús: Pavimentació; permetrà crear una capa compacta i 
impermeable. 

 

GRAVETA 

Origen: Àrids triturats 
Granulometria: Entre 8 i 16 mm  
Descripció: Àrid decoratiu triturat color gris Egeu  
Ús: Decoració i formació de capes d’encoixinat o “mulch”. Permet 
mantenir la humitat del substrat. 

 

CÒDOLS 

Origen: Roca triturada, arrodonida i polida 
Granulometria: Entre 100 i 200 mm 
Descripció: Còdol color gris blavós de duresa molt elevada i 
arrodoniment molt definit 
Ús: Decoratiu; en el nostre cas servirà per fer una capa perimetral 
que redueixi la velocitat i l’erosió que podria provocar                               
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	 	 	 	 l’aigua d’escorrentia que entra al parterre 
MOBILIARI. 

BANC DE FORMIGÓ 
Model: Ela	 	 	 Fabricant: Benito Urban 
Referència: UM371L 
Mides 
  Alçada: 420 mm	 Amplada: 800 mm 
  Longitud: 3000 mm 

                Característiques 
       Material: Formigó armat hidròfob modelat 
       Color: Blanc granític polit 
       Estructura: Acer inoxidable 
	 	 	 	 	 	 	 Ancoratge: No necessari, pes propi. 

 

BANC DE FORMIGÓ I FUSTA 

Model: Ela Madera	 	 Fabricant: Benito Urban 
Referència: UM371LM 
Mides 
  Banc 
  Alçada: 460 mm	 Amplada: 800 mm 
  Longitud: 3000 mm 

   Seient de fusta 
       Amplada: 330 mm Longitud: 1800 mm 
                 Característiques 
       Materials: Formigó armat hidròfob modelat i fusta 	
	 	 	 	 	 	 	 tropical tractada amb Lignus, protector fungicida, 	
	 	 	 	 	 	 	 insecticida i hidròfob. 
       Color: Blanc granític polit i color natural de la fusta 
       Estructura: Acer inoxidable 
	 	 	 	 	 	 	 Ancoratge: No necessari, pes propi 
 

       CADIRA DE FUSTA 
      
   Model: Tumbona “Ruzafa”   Fabricant: Mobipark 
   Referència: Ban-21X 
             Mides 
   Longitud: 1330 mm Alçada: 900 mm 
   Amplada: 600 mm	 Llistons: 600 x 40 mm 
    Característiques 

       Materials: Acer inoxidable de 12 mm tallat amb làser i 
	 	 	 	 	 	 	 fusta tropical tractada amb lasur protector fungicida, 
	 	 	 	 	 	 	 insecticida i hidròfob. 
	 	 	 	 	 	 	 Color: Teka 
	 	 	 	 	 	 	 Estructura: Acer inoxidable
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