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La disposició del sòl residencial necessari per fer front a la demanda social d’habitatge ha portat 
al Govern de Catalunya, entre d’altres accions, a desenvolupar àrees residencials estratègiques. 
Aquestes són un instrument extraordinari i innovador en l’actual política d’habitatge i d’ordenació 
territorial i urbanística a Catalunya, que ha esdevingut una oportunitat extraordinària 
d’experiència de treball i pràctica de la planificació urbanística per diverses raons. 
 
El Decret Llei 1/2007, de 16 d‘octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, defineix un 
nou tipus de pla director urbanístic per tal d’implantar aquestes àrees residencials estratègiques. 
Si bé la sostenibilitat d’aquestes és un requisit exigit pel mateix decret llei, els procediments 
d’avaluació ambiental que s’han dut o s’estan duent a terme durant la redacció d’aquests plans 
directors urbanístics han estat clau per a integrar-hi els criteris ambientals. 
 
La tesi es centra principalment en el vessant ambiental del desenvolupament urbanístic 
sostenible en la seva primera fase: la planificació, i aprofita l’oportunitat d’aquest nou instrument 
de planificació per establir pautes futures de planificació de desenvolupaments basats en criteris 
de sostenibilitat. 
 
L’objecte concret de la tesi és identificar i sintetitzar les aportacions dels plans directors 
urbanístics de les àrees residencials estratègiques per a un urbanisme ambientalment més 
sostenible a Catalunya. L’experiència d’avaluació ambiental de les àrees residencials 
estratègiques ha aportat bones pràctiques i continguts aplicables a qualsevol altre 
desenvolupament urbanístic residencial fins ara no assolits anteriorment a Catalunya. 
 
Els mètodes qualitatius han centrat el treball d’investigació, bàsicament documental i descriptiu. 
Juntament amb l’anàlisi del marc de referència teòric i conceptual, socioeconòmic i legal, la 
presentació de la planificació, tramitació, continguts i procés d’avaluació ambiental de les àrees 
residencials estratègiques, s’inclou un estudi de casos i una enquesta als responsables de 
l’avaluació ambiental dels plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques. En 
particular, l’estudi de casos (que es complementa amb uns annexos) es centra en l’anàlisi del Pla 
director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat i en altres casos 
concrets d’interès pel tractament d’aspectes ambientals específics (inundabilitat, riscos químics, 
qualitat acústica i visió integrada de la sostenibilitat). El resultat d’aquest estudi i, especialment 
també, el de l’enquesta són essencials per arribar a les conclusions de la tesi. 
 
Amb tot això, aquestes conclusions destaquen els principals punts forts i punts dèbils de 
l’experiència de planificació de les àrees residencials estratègiques des del punt de vista de la 
sostenibilitat. Així mateix, per últim, apunten deu aportacions imprescindibles per a un urbanisme 
ambientalment més sostenible a Catalunya. 
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