PREVIOUS STATE.
The initial state of the street Sant Pere més Baix is like many ancient paths that led toward the gates of the city with
the passage of time became fully urban streets where all types of vehicles and people move. Today these streets
have lost their status as a road and now they are an extension of buildings ground floor. The boundary between what
is public and private is diluted, but they still kept the section where the spaces of movement of vehicles and people
were segregated and the continuity of the pedestrians was interrupted by the spaces reserved for vehicles. Many vehicles were occupying public spaces of limited dimensions and spaces for pedestrians were narrow and fragmented.

DESCRIPTION OF THE INTERVENTION.
The elongated form of the paving stones is placed along the street curves accentuating the sinuosity of the street with
the recast joint. The squared paving stones are reserved for the lower crossingroads of cross-streets. The slabs can be
found in the widening of the street where there are trees and benches. The storm drains are fully integrated among the
pieces of pavement, in an integrated central winding line of lowest levels. There is no item that reminds of a street with
a past of passage of vehicles. The slopes of the cross section as they collect water without the need of a piece as more
tiles of a street that a pedestrian space.

THE OBJECT OF THE INTERVENTION.
The development of Sant Pere més Baix Street proposes different pavement ways with granite stone to remove the
maximum elements that usually define a street. We want to remove those elements that may remind a street with
a past of priority for the circulation of vehicles to get a space in which the pedestrian feel totally safe and vehicles be
strangers.
All urban services have been buried and the only visual presence are the entrance of the houses – many of them
with interior patios of access-and the shop windows that lead us towards the inside of the stores.

It was not necessary to modify the lighting elements-only to change them for low-consumption lamps-it has been carried
to laborious process burying the renewed urban services in those very narrow sections where, in addition, had to be
respected the archaeological remains. Only in the tree-lined square at the junction with the Plaza San Pedro, 4 columns
have been placed among the trees like masts with led projectors that illuminate from different height, even the tops of
trees, and softly the facades. In second phase, the pneumatic collection system of waste was a scrupulous archeological
tracking has been carried previous the construction of new infrastructure and pavements. In slightly wider has planted
trees, under which individual banks have been placed in an irregular way.

EVALUATION.
The main objective of the intervention is to convert a street in the old part of the city with the passage of vehicles
and pedestrians in an urban space that is understood as an extension of the lower floors towards the outside.
For this reason, the elements of which are proposed are more of the inner courtyards of the houses that the
streets of the city. The porposal for the Sant Pere més Baix Street wants to be one more step to the streets of
section continues or inverted priority so that the vehicles they understand the priority of pedestrians in these
areas.
We believe that time will valued positively this small contribution to habits and urban civility.
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P-1Paviment de llamborda granítica gris Quintana de 10x10x8 cm, cares superior i inferior
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mecànica amb electroesponja Rosina.
sobre morter de M-160, sobre 22 cm de solera
de formigó
HM-20/B/I,
junts amb
separadors
de plastic
de 8 mmi rejuntats
amb beurada
de M-160, de
segellat
neteja mecànica
M-5 Desplaçament
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M-6 Tòtem Lector de targes
P-3Paviment de llosa granítica gris Quintana de 20x40x9 cm, cares superior i inferior
separadors de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada
de M-160, segellat
i neteja mecànica
amb electroesponja
Rosina.
M-6 Tòtem Lector de targes
M-7 Aparcament de bicicletes
flamejades, incloses peces trapezials de longitud mínima de 10 cm i màxima de 20 cm,
amb electroesponja Rosina.
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sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts
separadors de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica
flamejades, sobre morter de M-160, sobre 22 cm
solera de formigó
HM-20/B/I,
i junts
ambdeseparadors
de plastic
de 8 mm
rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja
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i neteja
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S-1Columna de senyalització vertical Ø 60 mm d'acer galvanitzat, P-4Paviment
per a senyal d'aiguafons
de trànsit granític gris Quintana de 20x30x9 cm, cares superior i inferior
mecànica amb electroesponja Rosina.
S-1Columna
vertical
Ø 60de
mm d'acer
galvanitzat, per a senyal de trànsit
P-5Paviment de reposició de llambordes de pedra
graníticadea senyalització
recol.locar, sobre
morter
normalitzada.
flamejades, sobre morter de M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts
P-5Paviment de reposició de llambordes de pedra
granítica
recol.locar,
sobre
deHM-20/B/I,
normalitzada.
M-160,
sobrea22
cm de solera
demorter
formigó
i junts amb separadors de plastic de 8
S-2Senyalització vertical formada per plaques reflectores de 40 cm. amb
de diàmetre,
quadrada
separadors
de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja
M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I,
i junts ambamb
separadors
plastic
de 8segellat
S-2Senyalització
vertical amb
formada
per plaques reflectores
de 40fixades
cm. demecànicament.
diàmetre, quadrada
mm rejuntats
beuradadede
M-160,
i neteja mecànica
electroesponja
o triangular
mecànica amb electroesponja Rosina.
mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat
i neteja mecànica amb electroesponja
o triangular fixades mecànicament.
Rosina.
S-3Substitució de semàfor existent per sistema Leds.
P-5Paviment de reposició de llambordes de pedra granítica a recol.locar, sobre morter de
Rosina.
S-3Substitució
de
semàfor
existent
per
sistema
Leds.
P-6Paviment podotàctil per encaminaments de llamborda granítica gris Quintana de
M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb separadors de plastic de 8
Jardineria
P-6Paviment podotàctil per encaminaments de
llamborda
granítica
gris ranurada
Quintana i de
10x20x8
cm, cares
superior
inferiorJardineria
flamejades, sobre morter de M-160, sobre
mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica amb electroesponja
J-1"Washingtònia robusta",
10x20x8 cm, cares superior ranurada i inferior 22cm
flamejades,
sobre
M-160, sobre
de solera
demorter
formigódeHM-20/B/I,
i junts amb
separadors derobusta",
plastic de 8 mm rejuntats
J-1"Washingtònia
Rosina.
mínim 6 metres d'alçada de tronc
22cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb
separadors
de
plastic
de
8
mm
rejuntats
amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica
amb6 electroesponja
mínim
metres d'alçadaRosina.
de tronc
P-6Paviment podotàctil per encaminaments de llamborda granítica gris Quintana de
J-2“Tipuana tipu” circumferència 25 cm.
amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica amb electroesponja Rosina.
J-2“Tipuana tipu” circumferència 25 cm.
10x20x8 cm, cares superior ranurada i inferior flamejades, sobre morter de M-160, sobre
Serveis afectats
J-3Plantació floral d'escocells amb Verbena repens.
Serveis afectats
22cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb separadors de plastic de 8 mm rejuntats
J-3Plantació floral d'escocells amb Verbena repens.
A-1 Soterrament dels serveis aeris
J-4 "Pyrus Calleryana" de 6m d'alçada total i circumferència de 25 cm amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica amb electroesponja Rosina.
A-1 Soterrament dels serveis aeris
J-4 "Pyrus Calleryana" de 6m d'alçada total i circumferència de 25 cm
A-2 Servei telefònic
A-2 Servei telefònic
Serveis afectats
A-3 Servei elèctric d'enllumenat
A-3 Servei elèctric d'enllumenat
A-1 Soterrament dels serveis aeris
A-4 Servei a grapar
A-4 Servei a grapar
A-2 Servei telefònic
Xarxa de reg
A-3 Servei elèctric d'enllumenat
Xarxa de reg
R-1Boca de reg model Barcelona
A-4 Servei a grapar
R-1Boca de reg model Barcelona

TOTAL SURFACE: 4.036 m2
TOTAL BUDGET: 1.601.540 €

Xarxa de reg
R-1Boca de reg model Barcelona
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Senyalització
S-1Columna de senyalització vertical Ø 60 mm d'acer galvanitzat, per a senyal de trànsit
normalitzada.
S-2Senyalització vertical formada per plaques reflectores de 40 cm. de diàmetre, quadrada
o triangular fixades mecànicament.
S-3Substitució de semàfor existent per sistema Leds.
Jardineria
J-1"Washingtònia robusta",
mínim 6 metres d'alçada de tronc
J-2“Tipuana tipu” circumferència 25 cm.
J-3Plantació floral d'escocells amb Verbena repens.
J-4 "Pyrus Calleryana" de 6m d'alçada total i circumferència de 25 cm
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Mobiliari urbà
M-1Banc model "Neoromantic" de 1,20 cm de longitud de fusta bolondo certificada,
estructura d'acer galvanitzat al calent i pintada al forn de color alumini, amb braços
M-1a sense respatller
M-1b amb respatller
M-2Banc model "Neoromantic" de 2,00 m de longitud de fusta bolondo certificada,
estructura d'acer galvanitzat al calent i pintada al forn de color alumini, amb braços
M-2a sense respatller
M-2b amb respatller
M-2.1 Cadira model "Neoromantic" de fusta bolondo certificada, estructura d'acer
galvanitzat al calent i pintada al forn de color alumini, amb braços
M-2.1a sense respatller
M-2.1b amb respatller
M-3 Paperera model Barcelona, 70 litres, d'acer acabat amb pintura metàl·lica.
M-4 Bústia de RSU model CLABSA, formada per cilindre d'acer galvanitzat i pintat, amb
base de 30 cm d'alçada d'acer inoxidable AISI 316 acabat mat, de 4 mm de gruix.(NO
INCLÒS A PRESSUPOST)
M-4' Reixa de ventilació de religa 40 tones
M-5 Desplaçament de Pilona retràctil de fosa existent.
M-6 Tòtem Lector de targes
M-7 Aparcament de bicicletes

Xarxa de reg
R-1Boca de reg model Barcelona

6.82 2% >

P3

P2

< 1.00%

PERE

Drenatge
D-1Embornal amb reixa de fosa dúctil, model "Ciutat Vella", 50 x 30 cm i 10 cm de
bastiment.
D-2Bastiment i tapa de fosa dúctil per clavegueram, model quadrat D-400 d'obertura
diagonal, dimensions 80 x 80 cm de Norinco.
Enllumenat Públic
L-1Columna d'enllumenat tipus KANYA VERTICAL d'Escofet de 12 m d'alçada, d'acer
inoxidable AISI 316 acabat mat, amb lluminàries, tipus SIMON MILOS ISTNIUM de 48 Leds,
temperatura de color 3.000º K, col.locades a 10 i a 4,80 metres d'alçada.
L-2Aplic de paret d'enllumenat existents a 4,8 m d'alçada, amb llumenera de quatre cares
adaptat a Leds, temperatura de color 3.000º K.(NO INCLÒS A PRESSUPOST)
L-3Columnes de fosa d'enllumenat existents de 4,8 m d'alçada, amb llumenera de tipus
vuitcentista a quatre cares adaptada a Leds, temperatura de color 3.000º K (NO INCLÒS A
PRESSUPOST)
L-4Quadre de comandament tipus “Monolit” ARELSA, de 52x52 cm de base i 215cm
d'alçada IP 65 IK 10, amb mòduls d'escomesa i medició, de comandament i protecció i
mòdul de control amb autòmat tipus i-LON o similar per a la gestió del sistema punt a punt.
Tot inclou elements de fixació de sòcol i bancada.
L-5 Quadre existent

pas bombers

3.30

< 1.40%

1%>

P2.1

Paviments
P-1Paviment de llamborda granítica gris Quintana de 10x10x8 cm, cares superior i inferior
flamejades, incloses peces trapezials de longitud mínima de 10 cm i màxima de 20 cm,
sobre M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb separadors de
plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica amb
electroesponja Rosina.
P-1.1Paviment d'aiguafons de llamborda granítica gris Quintana de 9,4x10x8 cm, cares
superior i inferior flamejades, incloses peces trapezials de longitud mínima de 10 cm i
màxima de 20 cm, sobre M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb
separadors de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica
amb electroesponja Rosina.
P-2Paviment de llamborda granítica gris Quintana de 10x20x8 cm, cares superior i inferior
flamejades, incloses peces trapezials de longitud mínima de 10 cm i màxima de 20 cm,
sobre morter M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb separadors
de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica amb
electroesponja Rosina.
P-2.1Paviment d'aiguafons de llamborda granítica gris Quintana de 9,4x20x8 cm, cares
superior i inferior flamejades, incloses peces trapezials de longitud mínima de 10 cm i
màxima de 20 cm, sobre morter M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts
amb separadors de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja
mecànica amb electroesponja Rosina.
P-3Paviment de llosa granítica gris Quintana de 20x40x9 cm, cares superior i inferior
flamejades, incloses peces trapezials de longitud mínima de 10 cm i màxima de 20 cm,
sobre morter de M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb
separadors de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica
amb electroesponja Rosina.
P-4Paviment d'aiguafons granític gris Quintana de 20x30x9 cm, cares superior i inferior
flamejades, sobre morter de M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts
amb separadors de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja
mecànica amb electroesponja Rosina.
P-5Paviment de reposició de llambordes de pedra granítica a recol.locar, sobre morter de
M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb separadors de plastic de 8
mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica amb electroesponja
Rosina.
P-6Paviment podotàctil per encaminaments de llamborda granítica gris Quintana de
10x20x8 cm, cares superior ranurada i inferior flamejades, sobre morter de M-160, sobre
22cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb separadors de plastic de 8 mm rejuntats
amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica amb electroesponja Rosina.
Serveis afectats
A-1 Soterrament dels serveis aeris
A-2 Servei telefònic
A-3 Servei elèctric d'enllumenat
A-4 Servei a grapar
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Elements comuns d'urbanització
E-1Vorada granítica mecanitzada tipus gris Quintana, flamejada a dues cares i cantell rodó
de radi 1 cm, dimensions 20 x 24 cm, amb inclinació de 83º, sobre fonament de formigó
HM-20/P/I.
E-2Gual de vehicles 160, amb pendent màxima del 10%, format per paviment de llamborda
granítica gris Quintana de 10x20x8 cm, cares superior i inferior flamejades, sobre morter
M-160 o superior, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts de 8 i 5 mm rejuntats
amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica amb electroesponja Rosina.
E-4Escocell tipus BRICO de fosa de mides 200x120 / 200x160 / 140x100 cm, 40 mm de
gruix i 20 cm d'alçada.
E-5Tapes de fosa dúctil per a qualsevol mena de servei, de dimensions 40x40 / 60x60 cm,
amb bastiment de 8 a 10 cm de cantell.
E-6 Tapa de Gas actual dins de tapa mde fosa 40x40 i marc de 40
E-7Tapes de fosa dúctil per a hidrants, de dimensions 60x60 cm, amb bastiment de 8 a 10
cm de cantell.

DE

Mobiliari urbà
M-1Banc model "Neoromantic" de 1,20 cm de longitud de fusta bolondo certificada,
estructura d'acer galvanitzat al calent i pintada al forn de color alumini, amb braços
M-1a sense respatller
M-1b amb respatller
M-2Banc model "Neoromantic" de 2,00 m de longitud de fusta bolondo certificada,
estructura d'acer galvanitzat al calent i pintada al forn de color alumini, amb braços
M-2a sense respatller
M-2b amb respatller
M-2.1 Cadira model "Neoromantic" de fusta bolondo certificada, estructura d'acer
galvanitzat al calent i pintada al forn de color alumini, amb braços
M-2.1a sense respatller
M-2.1b amb respatller
M-3 Paperera model Barcelona, 70 litres, d'acer acabat amb pintura metàl·lica.
M-4 Bústia de RSU model CLABSA, formada per cilindre d'acer galvanitzat i pintat, amb
base de 30 cm d'alçada d'acer inoxidable AISI 316 acabat mat, de 4 mm de gruix.(NO
INCLÒS A PRESSUPOST)
M-4' Reixa de ventilació de religa 40 tones
M-5 Desplaçament de Pilona retràctil de fosa existent.
M-6 Tòtem Lector de targes
M-7 Aparcament de bicicletes
Senyalització
S-1Columna de senyalització vertical Ø 60 mm d'acer galvanitzat, per a senyal de trànsit
normalitzada.
S-2Senyalització vertical formada per plaques reflectores de 40 cm. de diàmetre, quadrada
o triangular fixades mecànicament.
S-3Substitució de semàfor existent per sistema Leds.
Jardineria
J-1"Washingtònia robusta",
mínim 6 metres d'alçada de tronc
J-2“Tipuana tipu” circumferència 25 cm.
J-3Plantació floral d'escocells amb Verbena repens.
J-4 "Pyrus Calleryana" de 6m d'alçada total i circumferència de 25 cm
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Paviments
P-1Paviment de llamborda granítica gris Quintana de 10x10x8 cm, cares superior i inferior
flamejades, incloses peces trapezials de longitud mínima de 10 cm i màxima de 20 cm,
sobre M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb separadors de
plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica amb
electroesponja Rosina.
P-1.1Paviment d'aiguafons de llamborda granítica gris Quintana de 9,4x10x8 cm, cares
superior i inferior flamejades, incloses peces trapezials de longitud mínima de 10 cm i
màxima de 20 cm, sobre M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb
separadors de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica
amb electroesponja Rosina.
P-2Paviment de llamborda granítica gris Quintana de 10x20x8 cm, cares superior i inferior
flamejades, incloses peces trapezials de longitud mínima de 10 cm i màxima de 20 cm,
sobre morter M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb separadors
de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica amb
electroesponja Rosina.
P-2.1Paviment d'aiguafons de llamborda granítica gris Quintana de 9,4x20x8 cm, cares
superior i inferior flamejades, incloses peces trapezials de longitud mínima de 10 cm i
màxima de 20 cm, sobre morter M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts
amb separadors de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja
mecànica amb electroesponja Rosina.
P-3Paviment de llosa granítica gris Quintana de 20x40x9 cm, cares superior i inferior
flamejades, incloses peces trapezials de longitud mínima de 10 cm i màxima de 20 cm,
sobre morter de M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb
separadors de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica
amb electroesponja Rosina.
P-4Paviment d'aiguafons granític gris Quintana de 20x30x9 cm, cares superior i inferior
flamejades, sobre morter de M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts
amb separadors de plastic de 8 mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja
mecànica amb electroesponja Rosina.
P-5Paviment de reposició de llambordes de pedra granítica a recol.locar, sobre morter de
M-160, sobre 22 cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb separadors de plastic de 8
mm rejuntats amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica amb electroesponja
Rosina.
P-6Paviment podotàctil per encaminaments de llamborda granítica gris Quintana de
10x20x8 cm, cares superior ranurada i inferior flamejades, sobre morter de M-160, sobre
22cm de solera de formigó HM-20/B/I, i junts amb separadors de plastic de 8 mm rejuntats
amb beurada de M-160, segellat i neteja mecànica amb electroesponja Rosina.
Serveis afectats
A-1 Soterrament dels serveis aeris
A-2 Servei telefònic
A-3 Servei elèctric d'enllumenat
A-4 Servei a grapar

temperatura de color 3.000º K, col.locades a 10 i a 4,80 metres d'alçada.
L-2Aplic de paret d'enllumenat existents a 4,8 m d'alçada, amb llumenera de quatre cares
adaptat a Leds, temperatura de color 3.000º K.(NO INCLÒS A PRESSUPOST)
L-3Columnes de fosa d'enllumenat existents de 4,8 m d'alçada, amb llumenera de tipus
vuitcentista a quatre cares adaptada a Leds, temperatura de color 3.000º K (NO INCLÒS A
PRESSUPOST)
L-4Quadre de comandament tipus “Monolit” ARELSA, de 52x52 cm de base i 215cm
d'alçada IP 65 IK 10, amb mòduls d'escomesa i medició, de comandament i protecció i
mòdul de control amb autòmat tipus i-LON o similar per a la gestió del sistema punt a punt.
Tot inclou elements de fixació de sòcol i bancada.
L-5 Quadre existent
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Drenatge
D-1Embornal amb reixa de fosa dúctil, model "Ciutat Vella", 50 x 30 cm i 10 cm de
bastiment.
D-2Bastiment i tapa de fosa dúctil per clavegueram, model quadrat D-400 d'obertura
diagonal, dimensions 80 x 80 cm de Norinco.

MESTRES

E-4Escocell tipus BRICO de fosa de mides 200x120 / 200x160 / 140x100 cm, 40 mm de
gruix i 20 cm d'alçada.
E-5Tapes de fosa dúctil per a qualsevol mena de servei, de dimensions 40x40 / 60x60 cm,
amb bastiment de 8 a 10 cm de cantell.
E-6 Tapa de Gas actual dins de tapa mde fosa 40x40 i marc de 40
E-7Tapes de fosa dúctil per a hidrants, de dimensions 60x60 cm, amb bastiment de 8 a 10
cm de cantell.
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Elements comuns d'urbanització
E-1Vorada granítica mecanitzada tipus gris Quintana, flamejada a dues cares i cantell rodó
de radi 1 cm, dimensions 20 x 24 cm, amb inclinació de 83º, sobre fonament de formigó
HM-20/P/I.
E-2Gual de vehicles 160, amb pendent màxima del 10%, format per paviment de llamborda

260,00

6.76
260,00

155,00

65,00

DE

6.76

6.71

60,00

CARRER

140,00

MÒNEC

120,00

55,00

40,00

20,00

DE

100,00

< 1.40%
2% >

ARENES

80,00

LES

6.76

MÒNEC

65,00

DE

60,00

CARRER

55,00

SANT

0,00

DE

6.71

L2

L. 1
280,00

40,00

20,00

2% >

P2.1

ARENES

M4

260,00

0,00

DE

PERE

LES

P2.1

L2

P4

M2

PERE

DE

P4

M4
6.76

SANT

VICT&RIA

J2

DE

SANT

P4

7.22

LA

D'EN

PERE

3.30

P4

Xarxa de reg
R-1Boca de reg model Barcelo

M2

P4

7.14

J2

M2

3.30

P3.1

2,01

PERE

pas bombers

M2

P2.1

6.77

2,09

4,61

pas bombers

4,61 3,03

3,03

P2

6.82

6.76

P09

P3

6.76

LLEGENDA
Drenatge
Elements comuns d'urbanitz
D-1Embornal amb reixa de fosa dúctil, model "Ciutat Vella", 50 x 30 cm
E-1Vorada granítica mecanitza
bastiment.
de radi 1 cm,
dimensions
D-2Bastiment i tapa de fosa dúctil per clavegueram,
model
quadrat 20
D-4
diagonal, dimensions 80 x 80 cm de Norinco. HM-20/P/I.
E-2Gual de vehicles 160, amb
Enllumenat Públic
granítica gris Quintana de 10
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M-160 d'Escofet
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d'alçada IP 65 IK 10, amb mòduls d'escomesa i medició, de comandamen
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Paviments
Tot inclou elements de fixació de sòcol i bancada.
P-1Paviment de llamborda gra
L-5 Quadre existent
flamejades, incloses peces tr
sobre M-160, sobre 22 cm d
Mobiliari urbà
plastic de 8 mm rejuntats
M-1Banc model "Neoromantic" de 1,20 cmelectroesponja
de longitud de
fusta bolond
Rosina.
estructura d'acer galvanitzat al calent i pintada al forn de color alumini, amb braç
P-1.1Paviment d'aiguafons de
M-1a sense respatller
superior i inferior flamejades,
M-1b amb respatller
màxima de 20 cm, sobre M-1
M-2Banc model "Neoromantic" de 2,00 m separadors
de longituddedeplastic
fustadebolond
8 mm
estructura d'acer galvanitzat al calent i pintada alamb
forn electroesponja
de color alumini,
amb braç
Rosina.
M-2a sense respatller
P-2Paviment de llamborda gra
M-2b amb respatller
flamejades, incloses peces tr
M-2.1 Cadira model "Neoromantic" de fusta
bolondo
certificada,
sobre
morter M-160,
sobreestr
22
galvanitzat al calent i pintada al forn de color alumini,
amb braços
de plastic
de 8 mm rejuntats
electroesponja Rosina.
M-2.1a sense respatller
P-2.1Paviment d'aiguafons de
M-2.1b amb respatller
i inferior
M-3 Paperera model Barcelona, 70 litres, d'acer superior
acabat amb
pintura flamejades,
metàl·lica.
de 20
cm, sobre
mort
M-4 Bústia de RSU model CLABSA, formada màxima
per cilindre
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de de
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base de 30 cm d'alçada d'acer inoxidable AISI
316separadors
acabat mat,
4 mm
mecànica amb electroesponja
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P-3Paviment de llosa graníti
M-4' Reixa de ventilació de religa 40 tones
flamejades, incloses peces tr
M-5 Desplaçament de Pilona retràctil de fosa existent.
sobre morter de M-160, so
M-6 Tòtem Lector de targes
separadors de plastic de 8 mm
M-7 Aparcament de bicicletes
amb electroesponja Rosina.
P-4Paviment d'aiguafons gran
flamejades, sobre morter de
Senyalització
amb
separadors
de per
plastic
d
S-1Columna de senyalització vertical Ø 60 mm
d'acer
galvanitzat,
a se
mecànica amb electroesponja
normalitzada.
de
S-2Senyalització vertical formada per plaques P-5Paviment
reflectores de de
40 reposició
cm. de diàme
M-160, sobre 22 cm de solera
o triangular fixades mecànicament.
mm rejuntats amb beurada
S-3Substitució de semàfor existent per sistema Leds.
Rosina.
Jardineria
P-6Paviment podotàctil per
J-1"Washingtònia robusta",
10x20x8 cm, cares superior r
mínim 6 metres d'alçada de tronc
22cm de solera de formigó HM
J-2“Tipuana tipu” circumferència 25 cm.
amb beurada de M-160, segell
J-3Plantació floral d'escocells amb Verbena repens.
Serveis afectats
J-4 "Pyrus Calleryana" de 6m d'alçada total i circumferència de 25 cm
A-1 Soterrament dels serveis a
A-2 Servei telefònic
A-3 Servei elèctric d'enllumena
A-4 Servei a grapar

6.96

PREMI EUROPEU DE ESPAI PÚBLIC URBÀ 2016
SANT PERE MÈS BAIX STREET BETWEEN VIA LAIETANA AND REC COMTAL, BARCELONA																		1/3
AUTHORS: JORDI HENRICH AND MÀRIUS QUINTANA, ARCHITECTS
COLLABORATORS:
1 PHASE: CICSA: JAUME LLONGUERAS, MIREIA MARTIN I LLUÏSA PRATS.
2 PHASE: JH: CARMEN BOYER, CRISTINA TOMÀS; PRODOP: FÈLIX BELMAR, JAVIER PEÑA, MIREIA VILA; CVC: OSCAR CABRERA, ENCARNA CORTÉS.
DISTRICTE CIUTAT VELLA: TONI GARCIA, SÍLVIA JULIÀN; BIMSA: RAÜL DE TORO, ESTEVE PIAZUELO, FRANCESC JULVE; BCASA: AGUSTÍ HIGUERO, J. PATÓN; SS: JORDI MERCADER; ARCHEOLOGY: VANESA CAMARASA.
PHOTOGRAPHS: ADRIÀ GOULA. CONTRACTER: BENJUMEA, CARLOS MARÍN. PANELS: ISABEL LEOTE

