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• Justificació

– La legislació d’aplicació en matèria urbanística té com a principi el desenvolupament urbanístic sostenible.

– La motivació de l’estudi sorgeix de la necessitat de trobar mecanismes tècnics que permetin afrontar el repte 
d’aconseguir un urbanisme més sostenible.

• Objectius

– Definir una eina i una metodologia de treball per a la redacció, desenvolupament i revisió dels plans urbanístics, per 
tal d’assolir un urbanisme que respongui a la definició de sostenibilitat establerta a la legislació actual.

• Hipòtesis

– La consideració de diferents guies, metodologies i certificacions urbanes existents que avaluen els teixits urbans 
sota criteris de sostenibilitat.

– La regeneració dels teixits industrials de la ciutat, obsolets o en desús, com a àrees d’oportunitat per transformar 
la ciutat cap a un model urbà més sostenible.

INTRODUCCIÓ



METODOLOGIA

Anàlisi de la documentació de referència
3 guies, 2 metodologies i 4 certificacions urbanes

Recopilació i classificació de criteris i indicadors de sostenibilitat
1.034 criteris i 186 indicadors, agrupats en 3 categories i 9 àmbits

Selecció de criteris i indicadors d’aplicació al planejament urbanístic
41 criteris generals, 72 criteris específics i 71 indicadors, segons 19 objectius

Avaluació d’un cas d’estudi de regeneració urbana del teixit industrial
la transformació del barri de la Marina del Prat Vermell

Discussió
sobre els resultats obtinguts i les determinacions normatives del pla

Conclusions
reflexió sobre la necessitat d’una eina i metodologia de treball
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GUIES, METODOLOGIES I CERTIFICACIONS URBANES
• Guies

– Estudi de criteris ambientals per a la redacció del planejament urbanístic, CPSV-UPC i Generalitat de Catalunya

– Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbanístico, IHOBE i Gobern Basc

– Guía del planeamiento urbanístico energéticamente eficiente, IDAE i Fundació Institut Cerdà

• Metodologies

– Projecte ECOCITY, Direcció General d’Investigació de la Comissió Europea

– L’Urbanisme Ecològic, Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona

• Certificacions urbanes

– BREEAM ES Urbanismo

– CASBEE for Urban Development

– LEED for Neighborhood Development

– Proposta de procediment de certificació, Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i Ministerio de Fomento

Criteris Indicadors

Guies Metodologies Certificacions urbanes

(1.034) (186)



RECOPILACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE CRITERIS I INDICADORS

• Estructura urbana

Localització

Ocupació del sòl
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• Complexitat urbana

Usos del sòl

Habitabilitat i biodiversitat

Mobilitat
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• Metabolisme urbà

Energia

Aigua

Matèria
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CRITERIS I INDICADORS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Estructura urbana Objectius Criteris generals

Localització

Minimitzar el consum de sòl •Priorització de les actuacions urbanístiques en sòls 
antropitzats: promoure la reutilització del sòl

Localització

Evitar la fragmentació del 
territori

•Integració de l’actuació en la trama urbana

Localització Minimitzar els efectes 
perjudicials sobre la salut i 
l’impacte sobre el medi 
ambient, així com conservar 
la identitat del lloc

•Estudi de les vulnerabilitats de l’emplaçament: riscs naturals 
i riscs per contaminació

Localització Minimitzar els efectes 
perjudicials sobre la salut i 
l’impacte sobre el medi 
ambient, així com conservar 
la identitat del lloc

•Protecció del patrimoni natural i cultural

Localització Minimitzar els efectes 
perjudicials sobre la salut i 
l’impacte sobre el medi 
ambient, així com conservar 
la identitat del lloc •Gestió dels impactes del procés urbanitzador

Ocupació del sòl Garantir l’eficiència del 
consum del sòl

•Foment de l’estructura urbana policèntrica

Ocupació del sòl Garantir l’eficiència del 
consum del sòl

•Generació de teixits d’alta densitatOcupació del sòl Garantir l’eficiència del 
consum del sòl

•Ocupació compacta del territori

Espai públic

Obtenir un teixit urbà 
connex, salubre i confortable

•Garantia del confort tèrmic diari i estacional d’acord amb 
la trajectòria solar i els vents predominants

Espai públic

Obtenir un teixit urbà 
connex, salubre i confortable

•Disseny adequat de la xarxa de carrers
Espai públic

Garantir espais de relació 
entre els ciutadans de 
manera universal i segura

•Dotacions mínimes i pròximes d’espai públic d'estança
Espai públic

Garantir espais de relació 
entre els ciutadans de 
manera universal i segura •Garantia d’accessibilitat universal i la seguretat
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Criteris específics (17)
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CRITERIS I INDICADORS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Complexitat urbana Objectius Criteris generals

Usos del sòl

Distribuir els usos 
eficientment i equilibrat per 
minimitzar la mobilitat i 
garantir la cohesió social

•Anàlisi previ dels possibles dèficits del context

Usos del sòl

Distribuir els usos 
eficientment i equilibrat per 
minimitzar la mobilitat i 
garantir la cohesió social

•Foment de la diversitat, la mixtura i l’equilibri d’usosUsos del sòl

Distribuir els usos 
eficientment i equilibrat per 
minimitzar la mobilitat i 
garantir la cohesió social

•Proximitat entre els diferents usos

Habitabilitat i 
biodiversitat

Prevenir i corregir les 
immissions i les fonts 
contaminants que afecten 
negativament a la salut i al 
medi ambient

•Reducció de la contaminació de l’aire

Habitabilitat i 
biodiversitat

Prevenir i corregir les 
immissions i les fonts 
contaminants que afecten 
negativament a la salut i al 
medi ambient

•Reducció de la contaminació acústica

Habitabilitat i 
biodiversitat

Prevenir i corregir les 
immissions i les fonts 
contaminants que afecten 
negativament a la salut i al 
medi ambient

•Reducció de la contaminació lumínica
Habitabilitat i 
biodiversitat

Prevenir i corregir les 
immissions i les fonts 
contaminants que afecten 
negativament a la salut i al 
medi ambient

•Reducció de la contaminació electromagnètica

Habitabilitat i 
biodiversitat

Integrar i recuperar el medi 
natural dins el teixit urbà

•Creació d’una infraestructura verda urbana

Habitabilitat i 
biodiversitat

Integrar i recuperar el medi 
natural dins el teixit urbà

•Conservació dels hàbitats naturals

Mobilitat Assolir una mobilitat eficient 
per reduir l’impacte generat

•Priorització de modes de transport no contaminants

Mobilitat Assolir una mobilitat eficient 
per reduir l’impacte generat

•Foment dels modes de transport col·lectiu de persones i 
mercaderies

Mobilitat Assolir una mobilitat eficient 
per reduir l’impacte generat

•Planificació de les infraestructures de serveis
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Criteris específics (22)
Indicadors (35)



CRITERIS I INDICADORS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Metabolisme urbà Objectius Criteris generals

Energia

Reducció de la demanda

•Anàlisi de la demanda

Energia

Reducció de la demanda •Consideració del clima per a la disposició i forma dels edificis

Energia

Reducció de la demanda

•Existència d’edificis amb certificació energèticaEnergia

Reducció del consum •Eficiència energètica de les instal·lacions i infraestructures

Energia

Autosuficiència energètica •Autoproducció d’energies renovables

Aigua

Reducció de la demanda 
d’aigua potable

•Anàlisi de la demanda

Aigua

Reducció de la demanda 
d’aigua potable

•Reutilització d’aigües grises

Aigua

Reducció de la demanda 
d’aigua potable •Utilització de l’aigua de la pluja

Aigua

Reducció de la demanda 
d’aigua potable

•Utilització d’aigües freàtiquesAigua

Reducció del consum •Eficiència hídrica de les instal·lacions i infraestructures

Aigua

Reducció de l’impacte
•Tractament de les aigües residuals

Aigua

Reducció de l’impacte
•Minimització de  les alteracions del cicle hídric

Matèria

Reducció de la demanda •Reutilització i reciclatge de materials

Matèria Reducció de l’impacte

•Ús de materials de menor impacte, saludables i d’escala local

Matèria Reducció de l’impacte •Tancament del cicle de la matèria orgànicaMatèria Reducció de l’impacte

•Gestió dels residus sòlids urbans

Matèria

Autosuficiència alimentària •Producció alimentària
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Criteris específics (33)
Indicadors (16)



REGENERACIÓ URBANA DEL TEIXIT INDUSTRIAL

• Models d’intervenció vers 
l’obsolescència del teixit 
industrial

• La transformació del teixit 
industrial com a oportunitat

Fomentar les actuacions urbanístiques de conservació, millora i 
regeneració urbana, vers l’extensió territorial de la ciutat

Minimitzar el consum de sòl

Priorització de les actuacions urbanístiques en sòls antropitzats: 
promoure la reutilització del sòl



• El model urbanístic del nou barri de la Marina respon al 
principi de sostenibilitat definit al TRLU, i es concreta en:

– Assolir un barri amb un alt grau de cohesió social, amb habitatges 
de diferents règims de protecció, habitatges lliures i habitatges 
dotacionals.

– Completar la xarxa viària i reurbanitzar l’àmbit implantant nivells 
d’urbanització adequats a les noves necessitats.

– Incorporar una alta dotació d’equipaments comunitaris públics i 
d’espais lliures.

– Possibilitar un barri de bona qualitat mediambiental i fomentar 
l’edificació ecoeficient. 

– Establir les condicions adequades per a la mobilitat sostenible.

– Possibilitar l’activitat econòmica en compatibilitat amb la residència.

– Programar el desenvolupament de les actuacions de forma pautada 
en el temps.

• Modificació del Pla General Metropolità per a la transformació urbanística de la Marina 
de la Zona Franca, aprovada definitivament l’1 de juny de 2006.

• Desenvolupament del pla

– Pla Especial d’Infraestructures (PEI), aprovat definitivament l’octubre de 2007 i modificat el febrer de 2012.

– Plans de Millora Urbana: aprovats de 4 dels 14 sectors que delimita el pla.

CAS D’ESTUDI: MPGM MARINA, 2006



AVALUACIÓ DEL CAS D’ESTUDI

• Estructura urbana

Localització

Ocupació del sòl

Espai públic
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Determinació normativa del pla / Indicador > valor desitjable Determinació normativa del pla / Indicador > valor mínim
Determinació no normativa, criteri de desenvolupament del pla No considerat pel pla / Indicador < valor mínim
Indicador d’avaluació posterior No escau la seva avaluació en l’àmbit en qüestió

Resultats

√  actuació de regeneració urbana

X  avaluació de la contaminació dels sòls existents

X  estudi de l’impacte ambiental del procés urbanitzador

√  eficiència del consum de sòl

 !   densitat neta: 396 habitatges/ha

X  consideració trajectòria solar i vents predominants

√  proporció adequada dels carrers

 !   interacció funcional dels carrers

X  espai d’estança <10 m2/habitant

Discussió

• La densitat neta superior al valor òptim d’entre 100 i 
160 habitatges/ha, pot comportar la congestió del 
teixit, el què es tradueix en una manca d’espais públics 
o de serveis.

• El pla no garanteix el confort tèrmic del teixit atès no 
es fan determinacions d’implantació que considerin el 
clima del lloc.

• La dotació d’espai públic és inferior al mínim desitjat, 
com a conseqüència de l’excessiva superfície 
destinada a viari.



• Complexitat urbana

Usos del sòl

Habitabilitat i biodiversitat
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Determinació no normativa, criteri de desenvolupament del pla No considerat pel pla / Indicador < valor mínim
Indicador d’avaluació posterior No escau la seva avaluació en l’àmbit en qüestió

AVALUACIÓ DEL CAS D’ESTUDI

Resultats

X  avaluació dels dèficits d’usos existents

√  equilibri activitat i habitatge (>20% st activitat)

√  47,5% de l’habitatge és protegit

X  activitats @, denses en coneixement

 !   dotació d’equipaments per tipologia

X  proximitat simultània a equipaments de barri

X  creació d’una infraestructura verda urbana

X  dotació de 6 m2 verd/habitant

 !   proximitat simultània a diferents tipologies de verd

 !   reducció del tràfic motoritzat i aparcament en calçada 

Discussió

• La manca de determinacions del pla en l’àmbit dels 
usos del sòl, fa que no es garanteixi una distribució 
final d’aquests de manera eficient i equilibrada, fet que 
minimitzaria la mobilitat i garantiria la cohesió social.

• El pla no es planteja la creació d’una infraestructura 
verda urbana. La permeabilitat del terreny, la creació 
de passadissos verds o la destinació de part de les 
cobertes a la contribució del verd, són conceptes que 
caldria afavorir per incrementar la dotació de verd.

• L’establiment de criteris de mobilitat no normatius 
no ha garantit el seu desenvolupament final.



• Metabolisme urbà
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Determinació no normativa, criteri de desenvolupament del pla No considerat pel pla / Indicador < valor mínim
Indicador d’avaluació posterior No escau la seva avaluació en l’àmbit en qüestió

AVALUACIÓ DEL CAS D’ESTUDI

Resultats

X  avaluació de la demanda de recursos

X  consideració del clima en la regulació de l’edificació

X  eficiència energètica de les instal·lacions

X  autoproducció energètica

X  reutilització aigües grises

X  xarxa separativa d’aigua de pluja

X  reducció del consum primari dels materials

X  ús de materials de baix impacte, saludables i locals

X  tancament del cicle de la matèria orgànica

X  producció local d’aliments

Discussió

• El pla no fa cap regulació que contribueixi a una 
reducció de la demanda energètica, ni maximitza la 
proporció de fonts d’energies renovables.

• Tot i que, s’ha establert l’ús d’aigües freàtiques per al 
rec, no s’ha fixat cap determinació per a la reducció 
del consum d’aigua potable.

• La rehabilitació d’edificis està pensada des de la 
viabilitat econòmica i no des de l’estalvi de la matèria; 
no es fa cap regulació que fomenti la reutilització, el 
reciclatge i el tancament de cicle de vida dels 
materials.



• Tot allò no establert normativament pel planejament urbanístic, ja siguin regulacions directes o de 
desenvolupament posterior, possiblement quedi en un recull de bones intencions que finalment 
no es materialitzen, atès que no existeixen determinacions legals d’obligat compliment en matèria 
de planificació urbana sostenible.

• L’anàlisi de les diferents guies, metodologies i certificacions urbanes ha permès la configuració 
d’una eina per a la redacció i revisió del planejament, on es determinen aquells criteris i indicadors 
que haurien de ser regulats en les normes urbanístiques.

• Per assolir els objectius de sostenibilitat urbana és necessari l’aplicació d’una metodologia de 
treball: cal avaluar, en primer lloc, el context urbà i les característiques climatològiques del lloc;  
posteriorment, considerar l’eina, adaptada al lloc concret, per a la redacció del document de 
planejament; i finalment, un cop desenvolupada la proposta del pla, analitzar si les previsions 
s’ajusten a la realitat de cada moment, i revisar, si escau, el planejament.

CONCLUSIONS


