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En els darrers anys ha augmentat 

considerablement el nombre de 

persones que han optat per viure en 

territoris dispersos, però aquest fet no 

és exclusiu de Catalunya, s’ha produït a 

una gran part de les aglomeracions 

urbanes europees.  

Aquest procés de transformació territorial caracteritzat 

per l’ocupació progressiva de l’espai i de l'expansió de la 

ciutat  ha produït una dispersió de la seva població i les 

activitats que aquesta desenvolupa.  
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és el procés de descentralització residencial que desplaça dels centres urbans més densificats als 

residents que requereixen d’altres amenitats urbanes  

un habitatge adequat a les necessitats de la família amb un menor cost econòmic,  

recerca d’una  millor qualitat de vida més propera a la natura  

i amb menys pes per motius familiars o laborals     

                 (Jané, A. i García-Almirall, P. 1992) 

un canvi que ha afectat sense dubte a l’estructura territorial,  

a la mobilitat general 

 i a les característiques socials de les noves àrees residencials en els hàbits de vida i en l’aparició d’uns 

valors nous respecte als d’abans   

                           (Pujades, I. 2007) 

LA URBANITZACIÓ  

DISPERSA 
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Es caracteritzen: per estar especialitzades en la funció residencial i es distribueixen constituint una 

morfologia de baixa densitat, basada en la construcció dispersa d’habitatges unifamiliars i articulada a 

partir de l’absència d’espai públic amb una baixa o nul·la vertebració amb els nuclis urbans tradicionals. 

Els principals aspectes negatius s’apunta al increment del consum de sòl, la degradació del paisatge, 

l’afectació als sistemes naturals, la potenciació de l’ús del vehicle privat, s’encareix la dotació i prestació 

de serveis i l’empobriment dels intercanvis d’informació i de la relació social.   

                                                             (Esteban, J. 2006) 

La urbanització dispersa que ja tenim, mai serà la ciutat compacta sostenible que el cànon de 

l’urbanisme de la densitat ens entrega com a model.  Per això, s’han d’explorar les oportunitats que les 

formes urbanes disperses ofereixen per repensar les polítiques urbanes 
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DESENVOLUPAMENT  
SOSTENIBLE 

 

L’informe Bruntland: «Nuestro Futuro Común» (1987): 

Defineix: ‹‹desenvolupament sostenible com un 

desenvolupament capaç de donar resposta a les 

necessitats del present sense comprometre la capacitat 

de satisfer les necessitats de les generacions futures» 

La Cumbre de Río (1992) d’on neix l’Agenda 21: 

introdueix la idea dels tres pilars: econòmic, social i 

mediambiental 

Davant la constatació dels impactes 

negatius,  s’ha posat de manifest la 

necessitat de posar en marxa accions 

i polítiques en busca d’alternatives o 

estratègies pel desenvolupament 

sostenible. 

 

Dimensions de la sostenibilitat 
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ÀMBIT D’ESTUDI 

 

Té un forma lineal limitada pel 

Montseny i el Montnegre. Està 

recorregut per la carretera C-35 i 

per l’autopista AP-7, amb 

extensions quasi en cul-de-sac cap 

al Parc del Montseny o en connexió 

amb la costa per l’autopista de 

Mataró o per la carretera d’Arenys.  

La presència o proximitat dels dos 

parcs, ha estat des de sempre un 

motiu de reclam i un element de 

plusvàlua en la promoció de les 

urbanitzacions.  

Sistema Vallès Oriental: Granollers-Sant Celoni 

 

Campins (1) 

Cànoves i Samalús (4) 

Gualba (3) 

Llinars del Vallès (3) 

La Roca del Vallès (2) 

Sant Antoni de Vilamajor (7) 

Sant Celoni (5) 

Sant Esteve de Palautordera (3) 

Sant Pere de Vilamajor (8) 

Santa Maria de Palautordera (7) 

Vallgorguina (6) 
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OBJECTIUS PRINCIPALS: 

 

Construir un sistema de mesura que ens permeti quantificar el grau de sostenibilitat de la urbanització 

dispersa en relació a d’altres teixits més compactes sota indicadors aplicats en estratègies pel 

desenvolupament sostenible.  

 

Un estudi com aquest ens permet fer una reflexió sobre la sostenibilitat o 

no dels teixits dispersos des d’una visió d’escala de proximitat i de la 

mobilitat quotidiana i no des d’una visió d’escala de grans indicadors 

agregats.  

Com els habitants d’aquestes àrees residencials d’urbanització resolen les 

necessitats quotidianes d’accés al serveis: com la compra, anar a l’escola, 

accés al treball, entre d’altres. 
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OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

 

 Estudiar el model d’urbanització dispersa i analitzar les seves característiques . 

 Conèixer les conseqüències i els impactes que els models de dispersió urbana provoquen en el 

territori. 

 Conèixer i analitzar en profunditat les diferents alternatives a aquests models urbanístics i analitzar 

els principis en que es basen aquestes noves estratègies. 

 Identificar les variables que intervenen en l’avaluació de la sostenibilitat, definir-les i quantificar-les 

amb indicadors 

 Proposar un model de mesura  sota indicadors que permetin conèixer i determinar el grau de 

sostenibilitat basats en estratègies pel desenvolupament sostenible  (econòmic, social i ambiental)  

 Determinar el grau de sostenibilitat de l’àmbit d’estudi, a partir de la metodologia  proposada  

 Analitzar els resultats obtinguts de l’aplicació de la metodologia i extreure’n conclusions  
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ÍNDEX ESQUEMÀTIC: 

1.- Model urbà existent 

1.1.- Les característiques de la urbanització dispersa 

1.2.- Conseqüències 

1.3.-Necessitat de canvi: territoris sostenibles 

2.- Estratègies pel desenvolupament sostenible  

2.1.- Concepte de sostenibilitat i l’evolució de la consciència ambiental  

2.2.- Nous plantejaments urbanístics 

2.2.1.- Smart Growth 

2.2.2.- New Urbanism 

2.2.3.- Eco-Towns 

3.- Indicadors de sostenibilitat 

4.- Anàlisis de la urbanització dispersa en relació a d’altres teixits més compactes sota indicadors  

basats en noves estratègies pel desenvolupament sostenible 

4.1.- Àmbit d’estudi 

4.2.- Aplicació del mètode d’anàlisis 
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Antonio Font, Carles Llop i Josep  M. Vilanova (1999) La 

construcció del territori metropolità. Morfogènesis de la 

regió urbana de Barcelona 

Presenta un minuciós anàlisi de les trames urbanes que es 

poden reconèixer a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i  

proposen establir àmbits morfològics per determinar els 

sistemes territorials supramunicipals, àmbits en els quals 

planificar amb una visió més general. 

Francesc Muñoz (2004)  urBANALitzación: La producció residencial de baixa densitat a la província de 

Barcelona  

Quantifica i analitza el creixement residencial ens els darrers anys i posa en relleu el pes  transcendent 

que hi ha tingut el creixement residencial en baixa densitat i en urbanitzacions, i com la consolidació 

del fenomen a alterat la distribució poblacional i ha estès les tensions pròpies del sistema urbà a 

gairebé tot el territori català.  

Estudis amb l’objectiu de donar a conèixer el fenomen, caracteritzar-lo i sistematitzar-ne l’estudi: 
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Estudis sobre les dinàmiques de mobilitat residencial associades a aquests creixements:  

Assumpta Jané i Pilar García-Almirall (1992) L’emigració de Barcelona: causes i característiques. El 

mercat de l’habitatge com a factor incentivador de l’emigració  

El creixement dels municipis més petits, el que es coneix com a suburbanització, es deu a la migració 

de la població de les grans ciutats bàsicament per efecte de la millora dels mitjans de transport i la 

xarxa de carreteres. D’altra banda, l’increment dels preus dels habitatges a les grans ciutats, 

converteixen als municipis més allunyats i més petits en més atractius, per la possibilitat d’adquirir un 

habitatge a un preu més reduït i/o de diferents característiques que a les grans ciutats. 

 

Isabel Pujades (2007) Migrar de la ciutat i viure en dispers: L’opció de viure en urbanitzacions a la regió 

metropolitana de Barcelona 

Els motius de la migració, obeeix a la necessitat d’un habitatge, al tipus d’entorn o espai residencial i en 

menor mesura a motius familiars i laborals i en l’elecció del nou lloc de residència destaca la recerca 

d’un espai amb característiques oposades a la gran ciutat: la tranquil·litat i el silenci són els elements 

més valorats. 
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Estudis publicats basats en indicadors aplicats en noves estratègies pel desenvolupament sostenible: 

Laura Jiménez (2011) Alternativas a la dispersión urbana. Análisis de indicadores basados en nuevas 

estratègies para el desarrollo sostenible 

No existeix una única definició de desenvolupament sostenible, doncs són moltes les característiques 

que poden provocar un major o menor grau de sostenibilitat en un desenvolupament urbà. Encara que 

aquests moviments es basin en diferents principis, la majoria són similars entre si i persegueixen un 

mateix objectiu. Proposa un seguit d’indicadors quantitatius classificats en tres grans grups: ambiental, 

social i econòmica.  

 

Agustín Hernández (2003) Informe sobre los indicadores locales de sostenibilidad utilizados por los 

municipios espanyoles firmantes de la Carta de Aalborg  

Els municipis espanyols tenen interessos i problemes semblants, però alhora d’establir les polítiques i 

avaluar els seus resultats depenen de les condicions locals, de l’estructura dels serveis tècnics i de la 

pròpia cultura de gestió. Valora d’una manera objectiva a quines àrees temàtiques presten més atenció 

els municipis en les seves iniciatives i per tant, quins són els problemes derivats que més interès tenen 

en resoldre.  Els classifica en quatre grans àrees temàtiques que abasten economia, medi ambient, 

societat i urbanisme  
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I d’altres estudis des d’una vessant més social: 

Pilar García-Almirall i Anna García (2010) Vers un model de ciutat a l’abast de les dones: diagnosi i 

directrius per l’acció municipal  

Destaca que el creixement i consolidació dels municipis més petits, de baixa densitat, ha marcat 

l’evolució del parc d’habitatges i ha produït canvis en les relacions i l’estructura social dels seus 

habitants, generant nous hàbits de mobilitat obligada, que actualment es contraposen als dèficits 

d’accessibilitat, de transport públic i de falta de proximitat als serveis.  

Posant èmfasis en el paper de la dona, ja que l’organització domèstica s’agreuja en la ciutat dispersa. 

Els principals efectes desfavorables per a les dones estan relacionats amb les oportunitats de feina, ja 

que elles segueixen sent la responsable principal de les  activitats domèstiques i familiars, com la cura 

dels fills, anar a comprar, entre d’altres. Són ocupacions que es fan més costoses en temps i diners.  
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MODEL URBÀ EXISTENT: 
LA URBANITZACIÓ DISPERSA  

MOVIMENTS I ESTRATÈGIES 
PEL DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE 

INDICADORS DE 
SOSTENIBILITAT 

QUANTIFICACIÓ DE LA 
SOSTENIBILITAT A L’ÀMBIT 

D’ESTUDI 

Estudi documental de la bibliografia sobre la 
problemàtica per identificar les característiques i les 
conseqüències 

Estudi documental dels diferents moviments i estratègies 
per tal  definir els diferents principis i components 

Estudi documental dels diferents indicadors d’anàlisi de 
la sostenibilitat i la seva aplicació en casos d’estudi 

Obtenció de la informació: dades estadístiques, 
publicacions temàtiques, reconeixement in situ, etc. 
 
Avaluació de les característiques del model, relació amb 
els indicadors i proposta d’una mesura de sostenibilitat 
 
Aplicació del model a l’àmbit d’estudi 
 
Anàlisi geoespacial dels indicadors  
 
 

GRAU DE 
SOSTENIBILITAT 

CONCLUSIONS I 
PROPOSTA DE 
DIRECTRIUS FASE I TESIS DE MÀSTER 
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Moltes gràcies !   
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