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NOTA IMPORTANT:

Cal assenyalar que els objectius i paràmetres reflectits en aquest informe en cap cas són
contradictoris amb els documents de referència aprovats en el municipi i que poden
coincidir parcialment amb els indicadors aquí exposats. Aquests són:
• Pla Director de l’Arbrat viari de Sant Feliu de Llobregat (2017)
• Pla d’Accessibilitat (2018)
• Pla de Mobilitat Urbana (2010)
• Pla Director d’Equipaments 2012-2022
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Presentació
Avui, la planificació urbana requereix del plantejament de noves estratègies que
permetin donar una major transversalitat a la presa de decisions. Sant Feliu de Llobregat
ha començat aquest trajecte des de fa ja uns anys fent importants avenços en matèria
de millora de la qualitat de l’espai públic i adopció de mesures mediambientals.
El soterrament de la via fèrria s’erigeix com el gran projecte urbanístic per a fomentar
una ciutat més equitativa i cohesionada, més funcional, més habitable i equilibrada,
en definitiva, una ciutat que garanteixi la qualitat de vida dels ciutadans en un medi
ambient saludable.
La Ponència unitària pel Soterrament de la Via fèrria a Sant Feliu de Llobregat és l’òrgan
que canalitza la participació i deliberació en les qüestions que afecten a l’execució
de l’obra de soterrament i la urbanització en superfície posterior. El present estudi és
fruit de l’’encàrrec de gestió entre aquest organisme i l’Agència d’Ecologia Urbana de
Barcelona (BCNecologia) amb la finalitat d’aplicar un sistema d’indicadors per analitzar
i avaluar els teixits urbans de Sant Feliu de Llobregat, a través d’un enfocament sistèmic
i integral.
Aquest informe aporta un marc teòric i instrumental per a la regeneració dels teixits
existents confrontants a l’àmbit del soterrament però també pel conjunt de la ciutat.
L’ecologia urbana permet acomodar els processos de transformació urbana a un model
urbà més sostenible en l’era de la informació on la compacitat urbana, la diversitat
urbana, que fomenti els habits saludables i sostenibles i la cohesió social en són els
seus quatre pilars.
La ciutat és un sistema de proporcions. Els indicadors que aquí es presenten permet
en determinar el grau d’equilibri ecosistèmic a través d’una base intencional. Saber el
grau de compliment de cadascun dels principis del model teòric s’aconsegueix creant
un sistema d’indicadors que quantifiquin i objectivin les intencions expressades. En el
marc conceptual de l’informe es presenten aquests principis i la interdependència entre
ells. Per a la seva avaluació, els resultats obtinguts es comparen amb uns valors màxims,
mínims o rangs de valors de referència que determinen si el sistema/teixits urbans estan
equilibrats o no, si ens apropem o ens allunyem del sistema de proporcions adequat.
Els valors de referència que es proposen constitueixen el sistema de restriccions de la
planificació ecosistèmica.
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01. Marc conceptual

Principis d’un urbanisme més sostenible

Compacitat versus dispersió: reduir el consum de sòl incrementant la
proximitat i la massa crítica de persones, activitats i serveis.
El model d’ocupació del territori de l’urbanisme ecosistèmic es configura com un
model d’ocupació compacta per tal de reduir el consum de sòl i buscar la màxima
eficiència en l’ús dels recursos naturals i disminuir així, la pressió dels sistemes urbans
sobre els sistemes de suport.
En primer lloc, es proposa que la planificació i l’ordenació urbanística fomentin
estructures urbanes compactes i polifuncionals, establint com a prioritaris, els processos
que promoguin el reciclatge de teixits urbans existents, la recuperació de sòls en desús
a l’interior dels àmbits urbans o els processos de redensificació de sòls urbanitzables
de caràcter dispers. La intervenció en àrees d’expansió urbana de caràcter residencial
es porta a terme quan s’ordenen vores de teixits urbans o àrees de nova centralitat,
afavorint criteris d’accessibilitat i atracció urbana.
Determinada compacitat permet reunir, en un mateix espai, suficient massa crítica
de persones i persones jurídiques per tal d’incitar intercanvis i noves relacions
comunicatives entre persones, ens i activitats.
Les tipologies edificatòries són primordialment d’habitatge coŀlectiu que han de
proporcionar densitats mínimes de població que permetin el desenvolupament eficient
d’aquelles funcions urbanes lligades a la mobilitat sostenible i a la dotació de serveis
en l’àmbit del transport públic, de les infraestructures lligades als fluxos metabòlics i
dels equipaments i serveis bàsics.
La intensitat edificatòria s’ajusta a valors mínims d’edificabilitat, derivats d’un quocient
que vincula el volum edificat i la superfície urbana de l’àrea d’actuació. Es pretén reduir
les distàncies entre usos, espais públics, equipaments i altres activitats per desenvolupar
patrons de proximitat perquè els desplaçaments es realitzin majoritàriament a peu.
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Descompressió versus compressió: l’equilibri urbà.
La compacitat és una condició necessària per a determinades variables, tal com s’ha
indicat anteriorment, no obstant això, un excés de densitat comporta disfuncions que
s’han de corregir. Posant un exemple extrem, és obvi que un teixit on els edificis fossin
d’1 km d’alçada i una amplada de carrer de 10 metres comportaria disfuncions fruit
d’una compacitat excessiva. Corregir la compacitat és essencial per aconseguir
l’equilibri entre la compressió i la descompressió que elimini les disfuncions i impactes
dels teixits excessivament compactes i les disfuncions que vénen de teixits
excessivament laxos.
A la ciutat es destinen espais per a mantenir-la organitzada i en funcionament. L’
organització i la funcionalitat antròpica estan relacionades amb l’edificació i el viari.
Tots dos ofereixen els usos i les funcions per generar i reproduir la tensió necessària
per a mantenir organitzat el sistema urbà. El resultat és que per obtenir una ciutat
competitiva cal tenir una certa “compressió”. Per mantenir la ciutat en tensió es requereix
tenir una certa compacitat que, quan és excessiva, genera una pressió de les mateixes
dimensions. Per a l’equilibri urbà, s’ha comprovat que les ciutats amb espais públics
“suficients”, destinats al relax, al contacte amb la natura, etc. proporcionen una major
qualitat urbana i de vida.
Per obtenir una vida urbana “equilibrada” cal corregir la compacitat excessiva alliberant
espai, avui dedicat a la mobilitat o a l’edificació. Alliberar espai de la mobilitat és més
fàcil que alliberar-lo de l’edificació per raons òbvies.
A l’altre extrem ens trobem amb teixits excessivament laxes, coincidint normalment
amb el suburbi, sense cap tensió. La correcció ve de la mà d’una major densitat que
incrementi la població i el nombre de persones jurídiques.
L’equilibri urbà s’obté quan es combina la tensió “necessària” i la descompressió
“adequada”.

Accessibilitat versus mobilitat privada: transports alternatius al cotxe,
garantint l’accés a la ciutat de tots els ciutadans.
Avui, la major part dels carrers de les ciutats estan destinats a la mobilitat de pas i en
concret a la mobilitat motoritzada. Si es vol alliberar espai públic per a altres usos i
controlar les variables d’entorn per millorar l’habitabilitat a l’espai públic cal modificar
el model de mobilitat, és a dir, el percentatge de viatges que es realitza en cada mode
de transport, traspassant la major part de els viatges actuals, realitzats en cotxe, a altres
modes de transport més sostenibles.
La consideració de la mobilitat com un servei, on l’important és l’accés a la ciutat i
els seus serveis i no la tinença en propietat dels artefactes mòbils, permet conjugar
una reducció dràstica de l’ús del cotxe i, alhora, contribuir a la desmaterialització de
l’economia. El vehicle elèctric hauria de ser fonamentalment d’ús compartit.
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La resta de viatges hauria de ser cobert pels transports alternatius al cotxe que
hauran de comptar amb les unitats de transport i les infraestructures adequades
perquè siguin una alternativa competitiva al cotxe en temps, energia o accessibilitat.
Els viatges a peu són més eficients, en temps i energia (sempre respecte al cotxe) quan
la distància a recórrer sigui menor al quilòmetre. En els teixits existents, depenent de la
morfologia urbana, el percentatge d’espai públic amb prioritat per al vianant no hauria
de ser menor al 70 %. En les vies amb trànsit vehicular és desitjable que l’ample de la
vorera sigui, com a mínim, de cinc metres per permetre que dues persones en carret
de rodes puguin creuar-se i dues persones puguin conversar sense interrompre el pas
de les persones amb mobilitat reduïda.
En superfície, el mode de transport més eficient combinant temps i energia és la
bicicleta elèctrica. Per a una distància urbana menor als 11 km, el temps emprat per la
bicicleta elèctrica és menor al cotxe. La distància d’un viatge en bicicleta elèctrica és,
de mitjana, d’uns 10 km (amb bicicleta clàssica és la meitat). L’energia consumida per
la bicicleta (motor més energia metabòlica del ciclista) és menor que la consumida si
es fa a peu (metabolisme).
Un viatge amb tram o amb autobús sol ser més eficient en energia per passatger
transportat que un viatge en cotxe, tot i que no sol ser més eficient en temps, però, el
transport públic en superfície (el més habitual en la gran majoria de ciutats) és
necessari per garantir l’accessibilitat dels ciutadans a la ciutat i els seus serveis,
sobretot quan la ciutat és compacta i té la massa crítica de persones i persones
jurídiques per fer-lo sostenible. S’ha de fer notar que la majoria de la població no té
accés a la ciutat de manera autònoma perquè no tenen llicència per conduir, perquè
són molt joves o molt grans o perquè, simplement, no tenen cotxe.

Ciutadà versus vianant: els usos i els drets a l’espai públic.
Un dels punts més importants que proposa el nou urbanisme és la reconversió de la
major part de l’espai urbà, avui destinat a la mobilitat, per dedicar-lo a la multiplicació
d’usos i drets ciutadans.
Com s’ha dit, la ciutat comença a ser-ho quan hi ha espai públic, ja que és la “casa de
tots”, el lloc de trobada i intercanvi, el lloc per a l’exercici de tots els drets ciutadans:
intercanvi, esbarjo i estada, cultura i coneixement, expressió i democràcia i, també,
desplaçament. No hi ha ciutat sense espai públic i l’espai públic ens fa ciutadans.
Som ciutadans quan tenim la possibilitat d’ocupar-lo per a l’exercici de tots els drets
enunciats. Avui, la impossibilitat d’exercir aquests drets ens relega a ser vianants, que
no deixa de ser una paraula que defineix a un mode de transport.
Retornar al ciutadà l’espai públic que va perdre per causa de l’actual model de mobilitat
ha de ser la clau dels nous models de mobilitat i espai públic. Els vehicles elèctrics
podran reduir una part del soroll (el soroll a partir de determinades velocitats es deu al
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fregament dels pneumàtics amb la superfície de rodament i no al motor) i una part de
la contaminació atmosfèrica (gairebé la meitat de la contaminació per partícules es deu
al “pols” generat per les rodes, procedent de les partícules dels pneumàtics, els frens,
els olis lubricants dels rodaments, etc., que, com és sabut, contenen metalls pesants i
components d’elevada toxicitat). El que no podran reduir és l’espai que ocupen, sent
l’espai, el bé més escàs a la majoria de ciutats.

Habitabilitat a l’espai públic: el control de les variables de l’entorn.
Els ecosistemes naturals en la seva successió (evolució), tendeixen a “controlar”, a partir
de la relació dels seus membres, les variables d’entorn: humitat, temperatura, el binomi
insolació / ombres, camins, etc., essencials per al manteniment, entre altres, de la seva
biodiversitat.
En els ecosistemes urbans l’espai públic és l’entorn on vénen a coincidir les relacions
dels components del sistema: la temperatura, la dissipació energètica (el soroll, la
calor), la qualitat de l’aire, el nivell d’atracció, la seguretat, etc., són les variables d’entorn
de l’ecosistema urbà. En el suburbi els nivells de soroll o de contaminació solen ser
baixos, però, no tenen els valors d’atracció de la ciutat i són propis dels deserts urbans.
A la ciutat central, l’atracció és suficient però els nivells de soroll i contaminació són
excessius. La qualitat urbana en els dos teixits és millorable i l’habitabilitat també.
És habitual comprovar l’absència de control de les variables d’entorn tant en els teixits
existents com en els projectes de planificació per a nous desenvolupaments urbans.
Entenent que l’espai públic és fonamental per a la definició de ciutat, assegurar la seva
habitabilitat també ho és. La proposta urbanística hauria d’assegurar:

a) El confort de l’espai públic a través del control del soroll, de la qualitat de l’aire i del
confort tèrmic.
b) L’atracció de l’espai públic a partir de la implantació dels serveis bàsics per a residents;
la diversitat de les persones jurídiques i la presència de verd urbà.
c) L’ergonomia en l’espai públic, destinant la major part de l’espai per a usos diferents
de la mobilitat de pas; assegurant l’accessibilitat de “tots” i definint una relació: ample
de carrer/altura de l’edifici, adequada.

Complexitat versus simplificació: augment de la complexitat urbana
incrementant el nombre i la diversitat de persones jurídiques.
Les persones jurídiques -activitats econòmiques, associacions i institucions-,
constitueixen la base organitzativa de la ciutat. L’increment de la diversitat dóna lloc
a un augment de la informació organitzada, és a dir, a un augment de la complexitat
urbana.
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L’increment del nombre de persones jurídiques (abundància) i, alhora, de la seva
diversitat dóna lloc a:
a) Una millor posició competitiva en el concert nacional i/o internacional de ciutats.
Respon al principi de Margalef que estableix que, entre dos sistemes relacionats
de diferent complexitat, el sistema més complex mantindrà o incrementarà la seva
complexitat a costa del més simplificat.
L’atracció de noves activitats econòmiques i institucions està íntimament relacionada
amb el nombre i la diversitat (complexitat) de les ja existents. Com més gran és el
nombre i la diversitat, més gran és el nivell d’atracció i major probabilitat d’incrementar
la informació urbana organitzada.
Són diverses les iniciatives dirigides a crear noves àrees de centralitat a la ciutat existent,
situant de manera planificada grans atractors de transport, esportius, culturals, socials
i econòmics. La finalitat última és incrementar el nivell de complexitat urbana en àrees
simplificades. L’extensió de la complexitat a la major part de la ciutat consolidada és
fonamental per a la nova estratègia competitiva.
b) Una major resiliència. Quan un sistema urbà compta amb una gran diversitat de
persones jurídiques, la capacitat per respondre als impactes de diferent naturalesa
s’incrementa. Són diverses les ciutats que han entrat en declivi per haver apostat de
manera gairebé exclusiva per determinats sectors econòmics. Quan s’han modificat les
condicions que els “alimentaven” s’han desplomat, arrossegant en la seva caiguda la
major part d’activitat econòmica, que, d’una manera o d’una altra, era depenent.
Desenvoluparestratègiesquemultipliquinelnombreiladiversitatdesectorseconòmics,
treballant en xarxa, permet afrontar els avatars del futur, minimitzant l’impacte perquè
s’augmenta la probabilitat de seguir camins alternatius. Amb aquestes estratègies, la
capacitat d’adaptació dels sistemes urbans augmenta i es redueixen els efectes de les
forces que poguessin pertorbar-ho.
c) Una major “inteŀligència” urbana. La societat de la informació i el coneixement
s’articula fonamentalment a través de la complexitat urbana, és a dir, de les persones
jurídiques que atresoren el coneixement el qual s’amplifica en la mesura que ho fa
l’augment de la massa crítica de la xarxa en cada àmbit. L’augment de la complexitat
atrau noves persones físiques i jurídiques amb coneixement que al seu torn fan
augmentar la diversitat i la densitat de coneixements diferents.
A les ciutats, el coneixement, definit com a informació útil, resideix en la seva major
part en les organitzacions urbanes, és a dir en les persones jurídiques: activitats
econòmiques, institucions i associacions. Elles atresoren i donen sortida al coneixement
actual. Elles són les que, en el seu quefer diari, la distribueixen i amplien en un procés
dinàmic que permet el manteniment de l’organització urbana i el seu creixement en
complexitat. La incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al
conjunt del cos social i al productiu ha permès multiplicar el nombre de contactes
i el traspàs d’informació útil, donant pas, també, a una nova economia de serveis
més desmaterializada, base de la nova estratègia per competir fonamentada en la
informació i el coneixement.
d) La mixticitat d’usos és clau per incrementar la complexitat urbana i la qualitat de vida.
Tractar d’aconseguir un nivell de barreja d’usos que permeti una vida quotidiana fàcil

Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2018

11

en l’entorn proper és un dels objectius d’un urbanisme més sostenible, que compleixi
simultàniament objectius ambientals i socials. És clau associar a l’espai residencial
els serveis de proximitat per a la vida quotidiana: comerços i serveis de l’estat del
benestar (educació, salut, oci, esport, etc.), desincentivant, al seu torn, les localitzacions
extraurbanes de gran escala d’aquests serveis i equipaments generadors d’externalitats
i majors costos d’instal·lació, manteniment i utilització per part dels futurs usuaris.
Una elevada complexitat, en àrees relativament reduïdes, permet acollir els serveis
bàsics per als residents i també una part important dels llocs de treball locals. Evita
viatges diaris i abandonament d’estructures existents. Els temps de viatge es redueixen
de forma significativa, incrementant la qualitat de vida d’una part important de la
població que no haurà de “malgastar” la seva vida de manera innecessària. Aquest
objectiu és fonamental, de la mateixa manera, per abordar els reptes de la conciliació
entre la vida personal/familiar i laboral/professional.
Per tot això, en una ciutat el nombre i la diversitat de persones jurídiques en general;
i les persones jurídiques denses en coneixement, en particular; són un indicador del
potencial competitiu de la ciutat. L’abundància i diversitat de persones jurídiques
denses en coneixement són el millor indicador del nivell d’ “inteŀligència” assolit.

Verd versus asfalt: incrementar la superfície verda i la biodiversitat urbana
La biodiversitat és la riquesa de formes de vida d’un territori que es genera a través
d’un procés històric d’evolució genètica, interacció evolutiva, canvi ambiental i
pertorbacions externes. El manteniment de la biodiversitat depèn del manteniment
d’hàbitats adequats, de processos productius i constructors de complexitat, i d’un
règim de pertorbació moderat.
El medi urbà suposa una artificialització, amb impermeabilització de gran part del sòl
i profunda alteració del relleu, la qualitat de l’aire, el sòl i l’aigua, el clima i el règim
hidrològic, amb el que es perden hàbitats, s’interfereixen greument processos naturals
i s’augmenta la taxa de pertorbació. Això no impedeix que segueixin existint alguns
organismes, a més de l’home, que aconsegueixen sobreviure en el medi urbà, i fins i tot
n’hi ha que prosperen especialment en ell. Es pot parlar, per tant, d’una biodiversitat
urbana, si bé la riquesa en espècies d’una ciutat dependrà molt de les condicions
específiques d’aquesta.
El balanç de la biodiversitat a les ciutats compactes pot millorar mitjançant l’aplicació
de l’urbanisme dels tres nivells que contempla solucions per assegurar la permeabilitat
i el foment de la connectivitat en la matriu urbana en incorporar el verd en alçada i en
superfície.
El recobriment del sòl per materials artificials de diferents tipus altera el seu balanç
energètic, ja que aquests materials, en general incapaços d’emmagatzemar humitat,
tenen un baix calor específic, de manera que arriben a temperatures elevades sota
l’acció de la radiació solar i després es refreden amb rapidesa. No tenen, així, la
capacitat que té el sòl natural d’esmorteir els canvis tèrmics gràcies a l’alt calor específic
de l’aigua que emmagatzema. Tenen, a més, un albedo diferent.
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La presència d’una proporció equilibrada de verd urbà de qualitat redueix alguns
d’aquests problemes: els arbres, jardins i gespes i, en general, el sòl permeable,
actua sobre el microclima esmorteint les fluctuacions tèrmiques. Les fulles dels arbres
capturen moltes partícules i actuen com a filtre per al soroll. Les cobertes verdes són
exceŀlents reguladores de la temperatura, reduint les necessitats de consum energètic
per a aquesta comesa.

Cohesió social versus exclusió social: cap a la convivència social
barrejant rendes, cultures i edats.
Els processos d’exclusió social urbana són especialment severs i visibles en les ciutats
i mostren com la desigualtat en l’accés a serveis bàsics, a l’habitatge, a l’educació,
a la salut, a les oportunitats laborals té repercussions en termes socioeconòmics i
ambientals.
El concepte d’exclusió social engloba el de pobresa, però va més enllà. L’exclusió
social es pot definir com la impossibilitat o dificultat intensa que poden manifestar els
ciutadans en el seu accés als mecanismes de desenvolupament personal i d’inserció
sociocomunitària i als sistemes preestablerts de protecció social.
El focus d’atenció dels estudis d’exclusió social ha anat més enllà de l’estudi dels
ingressos de la població i la seva redistribució per referir-se també a la participació
social, la manca d’integració social i els drets de la població. Hi ha un elevat nivell
de consens teòric sobre la necessitat d’utilitzar una concepció de l’exclusió social que
incorpori la naturalesa dinàmica, multidimensional i heterogènia del fenomen.
La ciutat ha estat històricament l’espai de les relacions socials, on la varietat, la densitat
i proximitat de les persones, les activitats i les estructures urbanes han permès la
construcció conjunta d’experiència humana, d’accés a la comunicació i al coneixement
i també a la innovació. La ciutat ha estat l’espai on les relacions socials han construït un
ordre i una organització social, amb freqüència desigual i conflictiva. L’hàbitat urbà és
determinant en els processos d’integració o exclusió de persones i grups socials.
Que un espai urbà sigui socialment integrador dependrà, en primer lloc, que hi hagi
una quantitat suficient d’habitants que li aporti vida. Una compacitat adequada és un
dels primers requisits per assegurar aquesta condició. En els teixits dispersos hi ha
els espais privats que cobreixen necessitats fonamentalment recreatives que als barris
es desenvolupen habitualment en espais coŀlectius. Això és condició necessària (però
no suficient) perquè els teixits compactes tinguin una bona vida social. Una densitat
de població adequada, sumada a una bona barreja de funcions urbanes (residència,
equipaments, treball, activitat terciària, espais d’oci ...) generarà freqüentació i atracció,
i per tant un augment de les interaccions espontànies.
L’ordenació de nous desenvolupaments urbans o la rehabilitació integral de parts de la
ciutat des del punt de vista de la sostenibilitat neix des del propi concepte d’integració
urbana. En tots dos casos consisteix a generar o restaurar la continuïtat formal amb la
ciutat existent (a l’espai construït, en les seves activitats econòmiques, en el seu espai
públic) el que possibilita una comunicació fluïda dels seus habitants i que aquests no
se situïn al marge de les dinàmiques socials de la ciutat.
Fomentar la diversitat i mixticitat d’activitats que proporciona el model de ciutat
compacta i complexa és essencial per a la convivència. La proximitat derivada de la
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2018
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compacitat afavoreix el contacte entre els grups de persones; la diversitat dóna idea
de qui ocupa l’espai i de la probabilitat d’establir intercanvis i relacions entre els
components portadors d’informació dins de la ciutat.
Destinar un bon percentatge del sostre construït (per sobre del 20 %) a l’activitat
econòmica contribueix a crear un bon nombre de llocs de treball propers a l’habitatge.
Reduir els temps de desplaçament proporciona més temps lliure al ciutadà.
El fet de situar espais terciaris en planta baixa fomenta l’ocupació del carrer, i fomenta
una bona distribució de les activitats de proximitat, el que fa que tots, incloses les
persones amb mobilitat reduïda, tinguin els productes de primera necessitat al seu
abast. Les activitats econòmiques actuen com a espais semipúblics de trobada: bars i
restaurants, botigues d’alimentació, etc., el que provoca un efecte multiplicador en la
creació de xarxes de relació.

Accés universal a l’habitatge en edificis més sostenibles
L’edificació neix de la necessitat de l’establiment de les condicions ambientals i socials
adequades per acollir activitats humanes en un espai determinat i, per tant, de la
consecució de l’habitabilitat. L’establiment i el manteniment en el temps d’aquestes
condicions requereixen l’ús de recursos de molt divers tipus i en un ampli ventall
d’activitats, el que connecta l’habitabilitat, com una necessitat humana i social a satisfer,
amb la sostenibilitat.
D’altra banda, l’habitatge -que suposa més del 80 % de l’edificació- constitueix no només
un dret fonamental per suposar la satisfacció d’una necessitat primària, sinó també un
factor determinant en l’organització social per ser l’element bàsic del medi urbà i, per
tant, de l’estructuració espacial de la societat. Aquesta estructuració espacial té, de
nou, conseqüències en l’ús dels recursos en aquesta societat, així com conseqüències
en nombrosos aspectes relacionats amb la seva cohesió. És per això que els problemes
que incideixen avui dia en la insostenibilitat de l’edificació no es relacionen tan sols amb
qüestions específiques d’aquest àmbit, sinó que afecten a aspectes de major escala.
Garantir el dret a un allotjament digne i adequat per a tots s’erigeix com un dels
principals objectius. La utilitat de l’edificació, la seva funció social i, per tant, el que
justifica l’ús dels recursos que utilitza, és la consecució de l’habitabilitat. No té sentit
plantejar-se una “edificació sostenible” si no es garanteix aquest dret, si no es pot
estendre a tots, i en unes condicions dignes, l’obtenció d’un allotjament socialment
acceptable. Paraŀlelament i per tal de complir amb el principi de Cohesió social, és
convenient diversificar els programes d’habitatge.

Dotació i distribució equilibrada d’equipaments
S’enténperequipamentelconjuntdedotacionsquelacomunitatestimaimprescindibles
per al funcionament de l’estructura social, coincidint amb aquelles que requereixen
d’un caràcter públic. L’objectiu és aconseguir que tota la població, independentment
de les seves característiques sociodemogràfiques, tingui a la seva disposició una
14
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dotació òptima d’equipaments. Així doncs, la proposta se centra a proporcionar els
equipaments públics necessaris per satisfer les necessitats (educació, salut, esport,
cultura ...) dels habitants del territori en qüestió, contribuint, alhora, a la millora general
de la dotació de la ciutat.
A més de la dotació, cal distribuir-los de forma adequada. La distribució dels
equipaments en el territori s’ha de fer de manera que qualsevol persona, anant a peu,
els tingui en un radi de 5 a 10 minuts, condició necessària per a garantir l’accessibilitat
de qualsevol grup social. Una distribució equilibrada en el territori fomenta que en un
espai de proximitat se situïn diferents equipaments, el que multiplica la seva intensitat
d’ús.
Cal entendre els equipaments com a llocs de trobada, com a nodes de complexitat
social, derivada del fet que els seus usuaris són persones molt diverses. Si els
equipaments responen a la vegada a les demandes de diversos grups de població,
aquesta característica es potencia.
Com a conseqüència d’aquest poder atractor, els equipaments i per extensió l’espai
públic que els envolta són peces clau en els fluxos de mobilitat de la ciutat. La qualitat
d’ús d’un equipament ve donada també per la dignitat de la seva posició dins de
la trama urbana i la qualitat de l’espai públic sobre el qual se situa, de manera que
una disposició adequada dels espais existents al voltant dels equipaments públics
multiplica el seu valor com a llocs de trobada.
És important entendre els equipaments com restauradors socials de la vulnerabilitat
de determinats coŀlectius. Els equipaments generen mecanismes d’integració social a
partir de satisfer les necessitats de grups socials amb diferent nivell d’exclusió.
A més de satisfer una determinada necessitat social, determinats equipaments tenen
un paper estructurador en la configuració de la ciutat. Aporten un valor afegit a l’espai
ciutadà que és capaç així de generar elements identitaris, i per tant d’influir sobre els
sentiments d’identificació amb un lloc concret i en la vertebració de l’espai que percep
la comunitat.
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Instruments d’ ordenació urbanística
En aquest apartat es desenvolupen aquells aspectes més transversals i estratègics
sobre la planificació d’un urbanisme més sostenible que permeten esdevenir la base
d’aplicació, avaluació i seguiment de les directrius plantejades.
Aquests models busquen plantejar unes noves eines per a la planificació urbanística
que considerin l’abast ecosistèmic de les ciutats i la seva ordenació, el dinamisme
dels fluxos que s’hi produeixen i l’aprenentatge continu per poder adaptar i millorar la
planificació urbanística als nous reptes de sostenibilitat ambiental del futur.

L’urbanisme dels tres nivells
Una aspecte clau i transversal que l’urbanisme hauria d’incorporar per propiciar un
tractament més sostenible de la ciutat és la incorporació de la perspectiva tridimensional
i dels processos i solapaments que es produeixen en aquest pla.
El planejament urbanístic identifica el sòl, sovint, com un suport físic dels ecosistemes,
els usos urbans o l’agricultura, sense tenir en compte que aquesta interfase entre la
litologia i els usos que es desenvolupen sobre seu és el primer horitzó viu, el suport al
desenvolupament d’ecosistemes més o menys artificials, el principal estoc de carboni
del planeta, l’ambient clau en el cicle dels nutrients que acaba generant la vida o l’espai
més rellevant en la regulació del cicle de l’aigua.
De la mateixa manera, les cobertes i el vol (part aèria) esdevé també un espai clau
per a propiciar una millor regulació dels ambients urbans o una millor eficiència en
l’ocupació de l’espai, que podria incloure més complexitat que l’actual.
En aquest sentit, seria necessari que el planejament urbanístic incorpores la definició
de tres nivells d’ordenació: el vol, el sòl i el subsòl de la següent manera:
• Incorporant un plànol urbanístic en 3 dimensions (vol, sòl i subsòl) que agrupés totes
les variables per abordar els reptes de la sostenibilitat en l’era de la informació; aquest
plànol hauria de ser normatiu i definir les reserves de sòl necessàries per fer front als
esmentats reptes.
• Definint, a escala metropolitana, les incompatibilitats tridimensionals (solapament)
dels diferents usos bàsics definits al pla director i/o els seus condicionants.
• Establint les directrius per als plans especials d’infraestructures per afavorir una
ordenació del vol, sòl i subsòl que afavoreixi el bon funcionament ambiental de tots
els sistemes.
L’urbanisme dels tres nivells projecta tres plànols amb el mateix detall i a la mateixa
escala que avui es projecta el pla urbanístic en superfície. Projectar un plànol en alçada
16
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i un plànol del subsòl, a banda del pla en superfície, permet que el conjunt de variables que
atenen els reptes actuals puguin ser plasmades d’una manera o d’una altra. Tres plànols a
escala urbanística permet oferir una sèrie de solucions que potencien les possibilitats de cada
nivell per assolir una major autosuficiència, funcionalitat i habitabilitat del medi urbà.
El disseny de tres plans urbanístics permet incorporar, formalment, el conjunt de variables
implicades per a l’abordatge dels reptes actuals:

ÀMBIT

PLÀNOLS
URBANÍSTICS

REPTES I OPORTUNITATS

SUBSÒL SUPERF. ALTURA

MOBILITAT

Ordenació de les
xarxes de
transport

•

Xarxes de transport
massiu

Aparcament
SERVEIS I
LOGÍSTICA
URBANA

•

•

•

•

•

•

•

Distribució urbana

•

Serveis d’aigua, gas,
electricitat
i comunicacions
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•

•

La creació d’una nova cèl·lula
urbana (aprox 400x400m),
denominada zonificació permet
reduir les infraestructures de
mobilitat
en vehicle privat a les mínimes
imprescindiblessense que es posi
en risc la funcionalitat i l’organització
urbana
Establir xarxes pròpies per cada mitjà
de transport, fomentant les xarxes de
transport massiu public en el subòl i
en superfície
A l’espai públic, reduir a la mínima
expressió l’aparcament en superfície
Ordenar la distribució urbana a través
de plataformes logístiques alliberant
d’aquesta a l’espai públic i reduint les
friccions actuals.
La mida de les plataformes està
subjecta a la massa crítica per
assegurar la seva rendibilitat i això
està íntimament relacionat amb la
densitat d’activitats. La mida i la massa
crítica d’activitats d’una zonificació
és més que suficient per albergar una
microplataforma logítica. L’interessant
d’aquestes instal·lacions és que caben
en espais petits a compartir amb
aparcaments subterranis i donen
la llibertat per a distibuir en horari
nocturn (amb vehicles i maquinària
elèctrica silenciosa) sense interrompre
el funcionament de l’espai públic
durant el dia
Ordenar els serveis de l’aigua, gas,
electricitat i telecomunicacions en
galeries de serveis.
L’ordenació de les telecomunicacions
es complementa amb anells en altura.
17

ESPAI
PÚBLIC

COMPLEXITAT
URBANA I
SOCIETAT
DEL CONEIXEMENT

Ús de l’espai públic i
desenvolupament
de tots els drets
ciutadans
Habitabilitat i control de les variables
d’entorn

Persones jurídiques

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mescla d’habitatge i
activitat
diversa

BIODIVERSI- Capes de vegetació
TAT

•

Sòl estructural

•

•

METABOAigua
LISME URBÀ

•

•

•

•

•

•

Energia
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Es proposa ampliar la manera
sistemàtica els usos i drets a les
cobertes, a més d’en superfície
Incorporant en el disseny de l’espai
públic el control de les variables
d’entorn: confort tèrmic, llum i
ombres, canalització de l’aire,
paisatges de colors o de sons
Localització de les activitats en tres
plànols, prioritzant en superfície les
activitats més atractives
Les mescles adequades d’activitat
diversa i residència permeten
augmentar la complexitat
organitzativa ja que potencia la
proliferació d’activitats de proximitat
lligades a la residència i a més
incrementa els índexs d’autocontenció
i autosuficiència en l’ocupació
L’urbanisme en alçada permet la
creació d’una capa de biodiversitat
que s’afegeix a la capa en superfície,
restituint, en part, la capacitat
biològica que la urbanització li ha
arrebassat. La definició de dos nivells
de verd urbà, un en alçada i un altre
en superfície, modifica la concepció
actual de la biodiversitat urbana
L’urbanisme subterrani inclou el sòl
estructural per obtenir l’habitabilitat
adequada per a la vegetació
fonamentalment arbòria
La captació i emmagatzematge de
l’aigua de pluja, o també l’aqüífer, tant
en altura com en el subsòl, combinat
amb tecnologia i tècniques de gestió
d’estalvi i reutilització ens apropen a
la idea d’autosuficiència per a un bé
escàs com és l’aigua
Facilita l’autosuficiència energètica
amb captació d’energies renovables:
solar, eòlica, geotèrmica, etc.,
emmagatzematge (en el subsòl,per
exemple, amb dipòsits estacionats) i
dispositius i instal·lacions que actuen
com a sistemes passius per a l’estalvi i
l’eficiència energètica: aljubs d’aigua
en alçada, cobertes verdes, etc. i que
vénen derivats d’altres sectors (aigua,
biodiversitat, etc.) o del mateix àmbit
de l’arquitectura bioclimàtica
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Materials i residus

•

•

•

Possibilita l’autosuficiència de
materials i el seu reciclatge,
potenciant l’ús de materials locals i
la jerarquia en la gestió de residus
denominada de les ·R (reduir,
reutilitzar, reciclar) ja sigui
en el procés urbanitzador, en el
posterior funcionament de l’àrea
urbana o també en la destrucció
d’aquesta, quan hagi acabat la seva
vida útil

La unitat intervia
La reorganització de la mobilitat en vies bàsiques i vies veïnals, de manera que el
vianant sigui qui té la propietat real, permet guanyar espai públic de qualitat per a les
persones, per afavorir les funcions socials d’interacció, d’estada, de salut i d’esbarjo
dels carrers.
La definició de la xarxa bàsica, per on hauria de circular el vehicle de pas, el transport
públic de superfície i la xarxa principal de bicicletes, configura noves unitats urbanes
(superilles) constituïdes per la suma de diverses illes de cases en què es pacifiquen
els carrers per recuperar espai públic per als vianants, es limita el trànsit motoritzat i es
dona prioritat a la mobilitat sostenible i a l’espai compartit, verd i segur.
Aquestes noves unitats permeten organitzar la mobilitat de pas de forma eficient tot
garantint la funcionalitat del conjunt del sistema. La definició d’una xarxa viària bàsica
permet posar les bases per a un nou model funcional i urbanístic, alliberant el màxim
d’espai per a altres usos no vinculats a la mobilitat: espai públic d’ús ciutadà.
Per repetició i adaptant-se de manera flexible a cada teixit urbà, aquest nou model
de mobilitat es pot convertir en la base d’un model funcional. La zonificació juga
un paper similar a les cèŀlules urbanes que el seu dia van proposar Cerdà en el seu
Pla d’Eixample de Barcelona (proposar una intervia de 113,3 x 113,3 m) o Le
Corbusier, en el Pla Macià de Barcelona (intervies que denominava redents de
400x400 m ). En tots dos casos, les cèl·lules proposades, per repetició, conformaven
un mosaic que es convertia en model urbanístic. Les superilles juguen un paper
similar amb unes regles de joc diferents que busquen abordar els reptes de les
ciutats actuals.
La nova unitat intervia ve definida per unes vies bàsiques, conformant una xarxa el més
ortogonal possible (la més eficient en els sistemes urbans) per on circulen els cotxes,
el transport públic de superfície, el vianant i, si la secció és suficient àmplia, la bicicleta.
Quan aquestes unitats s’apliquen a teixits existents el projecte és, pròpiament, de
reciclatge urbà i la mida d’aquestes és flexible i s’acomoda a la xarxa de vies principals
(vies bàsiques locals) per a garantir la funcionalitat del sistema. Quan s’apliquen en
nous desenvolupaments urbans, la mida de 400 o 500 m de costat és l’adequat.
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L’agrupaciódediversesillesdecasespermetorganitzarlacirculaciódelvehiclemotoritzat
només per l’exterior d’aquestes, reduint el nombre d’interrupcions i augmentant la
fluïdesa del trànsit.
En general, a mesura que augmenta la mida de les illes per les quals pot circular el
vehicle motoritzat, s’observen els següents efectes positius i negatius sobre el trànsit:
• Augmenta l’eficiència de la xarxa per disminuir el nombre d’interrupcions.
• Augmenta l’eficiència de la xarxa per la possibilitat de millorar l’ona verda semafòrica.
• Disminueix l’eficiència de la xarxa per reduir la superfície dedicada al vehicle privat.
• Disminueix l’eficiència de la xarxa per la possibilitat que els vehicles hagin de fer un
major volta (major recorregut) per arribar al seu destí.
En el cas dels teixits urbans densos i compactes com el de l’eixample, el temps de
circumvaŀlar la unitat intervia és similar a circumvaŀlar, a peu, una illa de 100 m de costat.
Al seu interior (intervia d’unes 16 ha), la velocitat màxima admesa és de 20 o 10 km/h,
el que permet pacificar i compartir l’espai amb el joc dels nens i nenes, la festa, l’esport,
el mercat, la cultura, l’art, l’expressió, etc. a més d’amb la circulació segura de persones,
incloses les més vulnerables, a peu i amb bicicleta.
Model de mobilitat actual
El vehicle de pas té accés a la majoria
de carrers de la ciutat.

Nou model de mobilitat
El vehicle de pas, el transport públic de superfície i la xarxa
principal de bicicleta circula, preferentment, per la xarxa bàsica
local.

Xarxa bàsica
Espais pacificats

Per tant, aquesta intervia és una cèŀlula urbana que es considera amb una
mida òptima de 400 x 400 metres, ja que amb aquestes dimensions permet
concentrar certa organització urbana i la proximitat dels serveis a menys de 5
minuts caminant, però que depenent del teixit urbà es pot replantejar per assolir
l’objectiu global d’organitzar les xarxes i la mobilitat de pas i de generar un teixit
urbà amable, amb una qualitat ambiental adequada i amb una proximitat dels
serveis i dotacions urbanes.
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Impactes:
Millora de l’habitabilitat de l’espai públic
La implementació de teixits urbans pacificats permet millorar l’habitabilitat de l’espai
públic. Avui, les anomenades variables d’entorn obtenen valors per sota dels nivells
admissibles que provoquen uns impactes inadmissibles sobre la salut de les persones i
sobre el deteriorament dels béns privats i públics. La manca d’habitabilitat produïda per
l’actual model de mobilitat és coadjuvant de l’increment de les temperatures generadora
de l’illa de calor, de la inseguretat ciutadana i del deteriorament del paisatge visual i
social.
Amb el nou model de mobilitat, el soroll per sobre dels 65 dBA i que envaeix les
ciutats es pot reduir a bona part de l’espai públic viari (el lloc per on circula el trànsit
motoritzat), un percentatge que es veurà reduït amb la substitució de l’actual tecnologia
d’automoció per la tecnologia elèctrica d’automoció. En aquest espai també es veu
reduïda la contaminació atmosfèrica generant-se espais amb una qualitat de l’aire
adequada.
També es poden corregir, en part, les elevades temperatures, temperant l’ambient i
incrementant el nombre d’hores de confort tèrmic a l’espai públic. Degut a poder
acomodar l’espai viari alliberat de la mobilitat de pas a una major naturalització i canvi
de materials.

Adaptació al canvi climàtic
• Reducció de les temperatures superficials generadores de l’illa de calor.
• Increment de la superfície permeable i verda.
La generació d’ambients urbans deslliurats de la mobilitat de pas, permet adaptar l’espai
públic alliberat tot incrementant el verd urbà i les zones permeables.
Aquest fet, permet implementar dissenys i sistemes que augmentin els serveis
ecosistèmics de regulació tèrmica i hídrica (sistemes urbans de drenatge sostenible,
sòls estructurants, major densitat de vegetació) aspecte que permet adaptar l’entorn
urbà als efectes del canvi climàtic minimitzant-ne els impactes.

Mitigació del canvi climàtic
• Reducció del consum d’energia en l’edificació i en el transport.
• Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
La definició d’una xarxa bàsica de pas de manera integrada amb les xarxes alternatives
permet que aquestes siguin més competitives en consum d’energia, temps i, sobretot,
perquè ofereixen un accés a la ciutat per a tothom; perquè es dissuadeix l’ús del vehicle
privat reduint el nombre de carrils destinats a la circulació de cotxes.
A les intervies (vies veïnals) es redueix significativament el consum d’energia destinada
a l’espai públic: iŀluminació, semàfors, etc. En efecte, el nombre de semàfors es redueix
dràsticament ja que només són necessaris per a regular el trànsit que circula per la
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perifèria (vies bàsiques). De la mateixa manera, a les vies veïnals es redueix la intensitat
lumínica que és la pròpia de les àrees de vianants.
La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle procedent del nou model de
mobilitat és una de les mesures clau per a la mitigació del canvi climàtic. Cal considerar
que en el cicle de vida de moltes edificacions, el consum energètic associat a la mobilitat
generada s’endu el percentatge més gran de consum energètic i emissions d’efecte
hivernacle, en aquest sentit, el model de proximitat i organització de la mobilitat que es
planteja incideix a l’arrel del problema.

Integració de les infraestructures de serveis
• Constitueix una unitat territorial de captació/emmagatzemament/consum, base de
les smart greeds.
• Constitueix un node en la xarxa de nodes de les TIC’sLes noves unitats d’organització tenen una dimensió i un nombre d’habitants i persones
jurídiques (activitats econòmiques, associacions i institucions) ideal per convertir-la en la
cèl·lula base de les xarxes intel·ligents d’energia (smart greeds) que busquen la màxima
autosuficiència energètica amb energies renovables. La corba de consum s’aplana
amb la presència d’un nombre significatiu d’equipaments i activitats econòmiques
que desenvolupen la seva màxima activitat en horari diürn, coincidint amb la màxima
captació d’energia solar fotovoltaica. D’aquesta manera s’incrementa el consum directe
d’energia i es redueix el flux energètic a emmagatzemar.

Substitució d’espai dedicar a la mobilitat per verd urbà
L’alliberament d’espai viari del trànsit de pas permet que molts teixits urbans puguin
optar a les ràtios de verd per habitant proposats per l’OMS, o, si s’escau i depenent de
la seva morfologia, aproximar-se.

Restablir l’equilibri urbà
A moltes ciutats, o en part de les mateixes, la dicotomia “compressió-descompressió”
definidora de l’equilibri urbà es troba decantada cap a la compressió, essent majoritària
l’ocupació de l’espai urbà per edificacions i espai dedicat a la mobilitat i sent menor
l’espai destinat a l’estada, a l’oci, al contacte amb la natura, etc. Al suburbi, en canvi,
predomina la laxitud, el buit, la inexistència de ciutat.
La reorganització de les xarxes de mobilitat esdevé una oportunitat per actuar en entorns
consolidats excessivament congestionats i amb problemes de qualitat de l’espai públic,
impulsant alhora projectes de rehabilitació que millorin l’estat de l’edificació, prioritzant
els espais més pròxims a la mobilitat de pas.

Acomodació dels usos urbans a les característiques funcionals de la jerarquia viaria.
La definició de vies veïnals permet que la totalitat de l’espai sigui accessible per a
qualsevol ciutadà, sense importar la seva condició o grau de mobilitat. La secció dels
carrers a les vies interiors es recomana que siguin de plataforma única cosa que facilita
el moviment de les persones amb mobilitat reduïda o conduint un cotxet de nadó, etc.
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Això unit a la limitació de la velocitat a 10 km/h permet que, a més, les persones amb
dificultats de visió se sentin segures.
El repte resideix en adaptar aquest concepte global a la diversitat de teixits del municipi
de Sant Feliu de Llobregat. Cal adaptar l’organització de la intervia i de la complexitat
interior a cada realitat urbana amb l’objectiu de possibilitar una model sostenible i amable
d’espai urbà. Aquest model ha de garantir una eficiència metabòlica, una cohesió social
i una integració amb els valors i sistemes ecològics de cada àmbit territorial, tenint en
compte l’escala metropolitana de les diferents xarxes i sistemes.
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Àmbit urbà

Àmbit residencial

Àmbit soterrament
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02. Àmbits d’estudi
El present estudi té en compte diferents aproximacions territorials per oferir un anàlisi
acurat i rellevant per a la comprensió dels seus teixits residencials. Aquest anàlisi
espacial esdevé clau per a trobar unes pautes d’intervenció urbanístiques diferenciades
segons el tipus de teixit urbà que permetin corregir disfuncions i treure profit de les
oportunitats en el marc del soterrament de la via fèrria.

Àmbit territorial 1: ÀMBIT URBÀ
La ciutat existent, el sòl urbà consolidat.

Àmbit territorial 2: ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
Els teixit urbà residencial. Queden exclosos els polígons industrials.
Aquest àmbit es classifica en quatre categories1:
• Teixit primigeni: Teixit de ciutat compacta. És el nucli embrionaris del municipi
amb una trama urbana irregular (els carrers no tenen continuïtat visual i les parceŀles
tenen formes irregulars). La densitat de població és elevada. Els carrers són estrets i
amb una diversitat d’usos en planta baixa elevada. Bona dotació de sòl qualificat com
a equipament. El teixit primigeni de caràcter suburbà és el desenvolupament urbà que
ressegueix els antics camins, en continuïtat amb els cascs antics.
• Teixit eixample: Teixit de ciutat compacta. És el resultat d’un projecte
d’eixamplament dels teixits històrics, amb un model de traçat geomètric on la repetició i
l’homogeneïtat prenen protagonisme, amb carrers amb continuïtat. Relació equilibrada
entre l’amplada del carrer i l’alçada de les edificacions. Densitat de població elevada i
bona diversitat d’usos i funcions urbanes.
• Teixit bloc: Teixit de ciutat compacta. És un teixit format per edificacions
plurifamiliars aïllades on hi ha més proporció de buit que de ple; les parceŀles tenen
major mida i més quantitat de sistemes. Poden ser d’alineació a vial o no.
• Teixit unifamiliar: Teixit de ciutat dispersa. Teixit de baixa densitat poblacional
i nuŀla diversitat d’usos i funcions urbanes, format per habitatges unifamiliars. El traçat
del viari és regular i amb una proporció de sòl dedicat a vial elevada (carrers amples).

Àmbit territorial 3: ÀMBIT SOTERRAMENT
Àmbit de transformació urbanística de l’àmbit del soterrament.

Estudi dels Teixits Morfològics Residencials. Servei de redacció del PDU. Direcció de Serveis
d’Urbanisme, 2016.
1
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Teixits morfològics residencials
PRIMIGENI
EIXAMPLE
BLOCS
UNIFAMILIAR
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Casc antic
Suburbà
Ortogonal
Suburbà
Alineats a vial
No alineats a vial
En filera
Regulars

Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2018

MORFOLOGIA I ESTRUCTURA URBANA

Morfologia i estructura urbana
L’ocupació del sòl d’un territori per construir ciutat implica la desnaturalització del medi
ambient i, segons la forma en què aquesta s’hagi construït, s’exercirà una pressió de
diferent grau sobre el territori. Si s’entén el medi construït com un agent que exerceix
pressió sobre el territori i l’espai d’estada com un agent descompressor o atenuant
d’aquesta pressió, sorgeix una relació entre ambdós que, espacialment, es tradueix en
una major o menor compacitat.
L’estudi del sistema urbà a través dels indicadors de compacitat aporta una informació
completa i complexa de la ciutat. Es tracta d’una radiografia urbana en la que a primera
vista es detecta com s’emplaça la ciutat en el territori i quin és l’ús del sòl. La forma
d’ocupar el territori i de distribuir els habitatges determinarà quantes persones poden
habitar-lo, i aquesta serà la base de la resta de dinàmiques (de mobilitat, econòmiques,
socials, etc.) que s’hi desenvolupen.
La possibilitat que ocupin l’espai urbà una quantitat suficient de persones al mateix
temps determinarà, per exemple, la possibilitat que sigui viable un sistema de transport
públic eficient en comptes que els desplaçaments es facin en la seva majoria en vehicle
privat; també proporcionarà la suficient tensió urbana perquè trobin mercat un nombre
determinat d’activitats econòmiques, possibilitarà que puguin establir-se un nombre
suficient de contactes entre els seus habitants, o que es puguin establir mesures que
redueixin al màxim el seu consum energètic i hídric.
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01.1 Densitat d’habitatges
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Una densitat adequada, que no caigui en la
congestió, permet aconseguir una massa crítica de
persones i activitats en cada entitat residencial, que
permet desenvolupar de forma eficient la dotació
de transport públic, serveis i equipaments bàsics
i les dotacions comercials imprescindibles per a
desenvolupar la vida quotidiana des de patrons de
proximitat (oci, convivència, cultura, etc.).

[Nombre d’habitatges/ha]

UNITAT

Habitatges/ha

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 80 habitatatges/ ha en més del 50 % de la
superfície urbana residencial.

Definició
Nombre d’habitatges per hectàrea en sòl residencial.
El nombre d’habitatges es correspon amb el nombre
d’immobles cadastrals amb ús habitatge.
Aquest indicador mostra una primera aproximació
de la configuració urbana i de l’organització territorial
d’un determinat teixit urbà: grau de compactació –
dispersió urbana.
La densitat d’habitatges és una variable que deriva
directament del model d’ocupació del territori i és el
primer condicionant que determina la proximitat de
les persones a les funcions pròpies de la vida urbana:
el contacte amb altres persones, serveis, transport,
activitat econòmica, eficiència metabòlica, mescla
social, etc.

OBJECTIU DESITJABLE

> 80 habitatatges/ ha en més del 75 % de la
superfície urbana residencial.

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

52,8 %

5,3

Superfície > 80 habitg./ha
012

3 4 5 6 7 8 9 10

Font: https://www.fetasantfeliu.cat

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Finques

Finques cadastrals amb el el nombre d’immobles
amb ús residencial.

Elaboració pròpia a partir de la Seu
Electrònica del Catastre.

Grid hexagonal

Capa vectorizada hexagonal tipus polígon de 75
metres de costat.

Elaboració pròpia.
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Densitat d’habitatges
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

11%
6%

22%

25%

36%

Superfície residencial segons rangs de densitat

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

N

100 m

400 m
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Habitatges/ha
> 200
160 - 200
80 - 160
40 - 80
< 40
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Densitat d’habitatges
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS

0,0

50,0

100,0

BLOCS

150,0

129,8

EIXAMPLES

170,3

PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS

84,2

37,1

MÍNIM DESITJABLE

Objectius

Les Grases

La Salut
Can Maginàs

Mas Lluí

Can Calders

Can Llobera

Roses-Castellbell
Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

Habitatges/ha
> 200
160 - 200
80 - 160
40 - 80
< 40

200,0

Nombre d’habitatges requerit per assolir una densitat mínima de 100 habitatges/ha
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
Nombre d’habitatges requerits a l’eix de transformació
urbana (cel·les seleccionades) per assolir una densitat de
100 habitatges/ha (mapa representat):
ÀMBIT SOTERRAMENT:

CEL·LES
SELECCIONADES
ÀMBIT TRANSFORMACIÓ

817 habitatges nous

Nº habitatges
> 100
50 - 100
25 - 50
< 25
Àrea sense/baixa
capacitat d’augmentar
el sostre

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

N

100 m

400 m

Anàlisi del resultat
Per a que un teixit urbà tingui una adequada
“tensió”, el rang de densitat s’hauria de moure
entre els 200 i 400 habitants/ha, el que es
tradueix en un nombre d’habitatges més o
menys variable (80-160 habitatges/ha) en
funció de l’ocupació mitjana que tingui la ciutat
(2,5 habitants/llar per a Sant Feliu de Llobregat).

verds, places, carrers de vianants, espais
interiors d’illa, bulevards, rambles i voreres
superiors a un ample específic (5 m d’amplada).
La reconversió de les vies secundàries (no
bàsiques) en espais pacificats permet equilibrar
la compacitat excessiva.

Les densitats que es troben molt per sobre o Augment de la massa crítica de persones a la banda sud de
per sota d’aquests valors mostren escenaris de l’eix de transformació urbana
congestió en termes d’espai públic o serveis, o
Els teixits septentrionals confrontats ambla zona
bé són propers a la dispersió urbana.
de transformació urbanística del soterrament
Es fixa, doncs, un paràmetre mínim de 80 presenten una densitat d’habitatges més
habitatges/ha a complir en una superfície elevada que els teixits situats a la banda sud.
mínima de sòl residencial (50 % com a objectiu
mínim i 75 % com a objectiu desitjable). En tot En aquest sentit es proposa incrementar la
cas, l’estàndard fixat correspon a un paràmetre intensitat edificatòria a la façana sud del futur
de mínima densitat, per evitar ciutats disperses. eix de transformació per crear una estructura
Per evitar la sobredensificació es contemplen urbana compacta i polifuncional que reuneixi,
altres indicadors que garanteixen la reserva en un mateix espai, la suficient massa crítica de
d’espais descompressors de qualitat - espai persones i activitats i així incentivar intercanvis i
públic d’ús ciutadà- (veure indicadors de noves relacions comunicatives entre persones,
Compacitat corregida i Espai d’ús ciutadà per ents i activitats i garantir un espai públic vibrant.
habitant).
També es proposa buscar solucions formals que
El resultat global pel conjunt de l’àmbit urbà garanteixin un nombre i diversitat de persones
residencial és satisfactori: 116 habitatges/ha jurídiques per assolir la massa crítica que
tot i que només el 52,8 % del sòl residencial justifiqui l’existència d’espai públic i proveeixi
assoleix una densitat mínima de 80 habitatges suficients serveis bàsics pels residents. La
perhectàrea. Enstrobemenunterritori altament construcció de mançanes amb front de façana
heterogeni, amb tipologies edificatòries molt en superfície (planta baixa) és millor solució
diferenciades, que conjuga zones de densitats que construir blocs i torres aïllades.
molt elevades amb d’altres de densitats més
baixes. Contrasta, per exemple, els teixits tipus Habitatges requerits a l’àmbit de transformació urbana:
eixample de La Salut, amb una densitat de
327,7 habitatges/ha amb els teixits unifamiliars Per equilibrar la densitat urbana a l’eix de
transformació i cel·les confrontants seria
(37,1 habitatges/ha de mitjana).
necessari projectar un mínim de 817 nous
En àrees de densitat per sobre dels valors habitatges i així assolir una densitat mínima de
recomanats (més de 160 habitatges/ha) i, per 100 habitatges per hectàrea en el conjunt de
això, amb una compressió urbana excessiva, es l’eix de transformació urbana.
proposa compensar-la incrementant els espais
de descompressió urbana, és a dir, augmentant
els espais verds i d’estada. S’entén per espai
públic d’estada o d’ús ciutadà aquell que
per les seves característiques morfològiques i
funcionals,permet,endiferentgrau,lainteracció
entre persones o la interacció d’aquestes amb
l’entorn de caràcter públic i accessible: espais
32
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01.2 Compacitat absoluta
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Afavorir un model d’ocupació compacta del territori
per buscar l’eficiència en l’ús dels recursos naturals
i disminuïr la pressió dels sistemes urbans sobre els
sistemes de suport.

[Volum edificat/Unitat de superfície1]
1

grid hexagonal de 75 m de costat

UNIDAD

Metres

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 5 metres en més del 50 % de la superfície
de l’àmbit urbà.

Definició
Volum edificat per unitat de superfície (grid
hexagonal de 75 m de costat; equivalent a 1,46 ha).
La compacitat incideix en la forma física de la ciutat,
en la seva funcionalitat i, en general, amb el model
d’ocupació del territori i l’organització de les xarxes de
mobilitat i d’espais lliures. Per tal d’afavorir un model
d’ocupació compacta del territori i assolir l’eficiència
en l’ús dels recursos naturals i disminuir la pressió
dels sistemes urbans sobre els sistemes de suport,
una compacitat absoluta major de 5 m assegura una
base perquè es donin aquests objectius.

OBJECTIU DESITJABLE

> 5 metres en més del 75 % de la superfície
de l’àmbit urbà.

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT URBÀ

PUNTS (1 a 10)

42,9 %

4,3
012

3 4 5 6 7 8 9 10

Els paràmetres d’avaluació indiquen el percentatge
de superfície urbana residencial que assoleix els 5
metres de compacitat absoluta.
Les altures edificades de cada construcció s’han
extret a partir de dades LIDAR (Institut Cartogràgic
i Geològic de Catalunya; 2010) i del Model
d’Elevacions del Terreny de 2x2 m.

Fuente: http://santfeliu-edificiopetrus.blogspot.com/

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Edificis

Cartografia de l’edificació/construccions amb la información
associada de la seva volumetria (àrea ocupada i altura
edificada).

Elaboració pròpia a partir de
dades LIDAR.

Grid hexagonal

Capa vectorizada hexagonal tipus polígon de 75 metres de
costat.

Elaboració pròpia.
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Compacitat absoluta
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ

4%

1%
26%

38%

31%

Superfície residencial segons rangs de compacitat

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

Metres
> 7,5
5 - 7,5
2,5 - 5
1 - 2,5
<1

Compacitat absoluta
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

BLOCS

5,0

7,0

4,2

EIXAMPLES

6,5

PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS

6,0

4,7

2,4

MÍNIM DESITJABLE

Objectius

Les Grases

La Salut
Can Maginàs

Mas Lluí

Can Calders

Can Llobera

Roses-Castellbell
Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

Metres
> 7,5
5 - 7,5
2,5 - 5
1 - 2,5
<1

Volum construït requerit per assolir una compacitat absoluta de 5 metres
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
Volum (m3) requerit a l’eix de transformació urbana (cel·les
seleccionades) per assolir una compacitat absoluta de 5
metres (objectiu desitjable):
ÀMBIT SOTERRAMENT:

CEL·LES
SELECCIONADES
ÀMBIT TRANSFORMACIÓ

372.000 m (± 111.600 m sostre)
3

2

m3
> 60.000
40.000 - 60.000
20.000 - 40.000
< 20.000
Àrea sense/baixa
capacitat d’augmentar
el sostre

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

N

100 m

400 m

Volumetria
Escola
Arquitecte Gaudí

Centre cívic
Les Tovalloles

Plaça de l’Estació

Complex Municipal
de Piscines

Escola Verge
de la Salut

La morfologia urbana i l’estructura urbana
condicionen la intensitat física i funcional de les
ciutats. La forma d’ocupar el territori i l’edificabilitat
determinen quantes persones poden habitarlo i quantes activitats i equipaments poden
implementar-se i, per tant, crear organització
urbana.
Aquest indicador informa de la intensitat
edificatòria que exerceix l’edificació de qualsevol
tipus (residencial, terciària o industrial) sobre
un determinat teixit urbà. El resultat equival a
l’altura mitjana de l’edificació sobre el total de
l’àrea analitzada. Una compacitat de 5 metres es
correspon amb una edificabilitat bruta d’ 1.5 m2/m2
sòl.
El 42,9 % de l’àrea residencial de Sant Feliu de
Llobregat assoleix una compacitat absoluta de 5
metres. Les zones més compactes s’erigeixen a
l’entorn de la Rambla Marquesa de Castellbell i de
l’eix de la carretera de Laureà Miró.
Els teixits més compactes són els tipus eixample,
amb una mitjana de 6,5 metres de compacitat
absoluta; 8,6 metres al barri de La Salut.
Justificació de la mesura
La compacitat manté una relació estreta amb
el sostre construït i, per tant, amb la densitat
d’habitatges. A partir del càlcul de la compacitat
absoluta en diferents ciutats amb tipologies
edificatòries diferents (Barcelona, Donostia, Buenos
Aires, Vitoria-Gasteiz, Sevilla, el Prat del Llobregat,
entre d’altres) s’ha pogut observar que, allà on els
resultats són majors de 5 metres es configura un
teixit urbà amb un grau de compacitat suficient per
assegurar la funcionalitat (eficiència dels recursos i
serveis urbans) i la organització urbana (diversitat
urbana), i que coincideix en bona mesura,
amb resultats també òptims d’altres indicadors
estructurals com la Densitat d’habitatges o la Diversitat
urbana (indicadors contemplats en aquest informe).

DENSITAT D’HABITATGES (hab./ha)

Anàlisi del resultat
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

1

2

3

4

5
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Correlació entre la Densitat d’habitatges i la Compacitat absoluta.
Font: elaboració pròpia.

Compacitat urbana a l’eix de transformació urbana
L’eix de transformació del soterrament presenta una
oportunitat per recosir els teixits confrontants i crear
una continuïtat espacial (continuïtat física del teixit,
del viari i dels espas lliures) i funcional (continuïtat
de l’activitat urbana) entre els barris que avui estàn
totalment desconnectats.
És important que aquesta continuïtat sigui
longitudinal (al llarg de la futura avinguda) però
també transversal, a través de costelles que
garanteixin la unió morfològica dels principals eixos
viaris. Morfològicament es proposa apostar per les
illes com a unitat de planejament obert on es fixin
els paràmetres generals de l’edificació, els usos, les
eficiències energètiques i mediambientals.
Per a l’àmbit del soterrament i àrea confrontant es
proposa incrementar el volum construït en 372.000
m3 per tal d’assolir una compacitat absoluta de
5 metres; aquesta volumetria es correspon amb
aproximadament 111.600 m2c de nou sostre. Amb
aquest nou sostre es pretén reduir les distàncies
entre usos, espais públics, equipaments i altres
activitats per a desenvolupar patrons de proximitat
i que els desplaçaments es realitzin majoritàriament
a peu.

Tal i com mostra el gràfic, una densitat de més de
80 habitatges/ha s’assoleix amb una compacitat
absoluta mitjana (en teixits existents) de 4.25 metres
i de més de 100 habitatges/ha, a partir de 5 metres.
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01.3 Compacitat corregida
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Buscar l’equilibri entre els espais construïts i els espais
lliures i de relació per a una àrea determinada. Establir
una proporció adequada entre els espais relacionats
amb l’activitat i l’organització del sistema urbà
(l’espai construït) i aquells espais descompressors
de la tensió urbana orientats a satisfer les necessitats
d’esbarjo, estada a l’aire lliure i de relació (espai
públic d’ús ciutadà (EPUC)).

[Volum edificat/Superfície d’espai públic d’ús
ciutadà d’estada]1
1

grid hexagonal de 75 m de costat

UNITAT

Metres

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

De 10 m a 50 m en més del 50 % de la
superfície de l’àmbit d’estudi

Definició
La compacitat corregida relaciona el volum construït
amb l’EPUC (espais de relació, esbarjo i verd urbà)
d’un determinat teixit urbà.
Aquest indicador corregeix la compacitat absoluta
ja que una compacitat excessiva pot ocasionar
problemes de congestió i saturació urbana.
S’entén per espai públic d’ús ciutadà aquell que, per
les seves característiques morfològiques i funcionals,
permet, en diferent grau, la interacció entre persones
o la interacció d’aquestes amb l’entorn de caràcter
públic i accessible: espais verds, places, carrers de
vianants, espais interiors d’illa, bulevards, rambles
i voreres superiors a un ample específic (5 metres
d’amplada).

OBJECTIU DESITJABLE

De 10 m a 50 m en més del 75 % de la
superfície de l’àmbit d’estudi

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

37,9 %

3,8
012

3 4 5 6 7 8 9 10

Font: https://www.fetasantfeliu.cat

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Edificis

Cartografia de l’edificació/construccions amb la
informació associada de la seva volumetria (àrea
ocupada i altura edificada).

Elaboració pròpia a partir de dades
LIDAR.

Superficie EPUC

Capa vectorizada de l’espai públic classificat segons
la metodologia desenvolupada per BCNEcologia.

Elaboració pròpia partir de dades de
l’Aj. de Sant Feliu de Llobregat.
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Categories d’espai públic d’ús ciutadà
ESPAI PÚBLIC DÚS
CIUTADÀ
Espai forestal
Parc/jardí
Interior d’illa <50% permeable
Exterior d’illa
Plaça

ESPAI PÚBLIC NO CONSIDERAT
DÚS CIUTADÀ
Interior d’illa >50% permeable
Rambla
Vorera estreta
Vorera ampla
Prioritat vianant

Espai residual
Calçada i aparcament en calçada
Aparcament en espai públic
Divisor de trànsit
Carril bici

Compacitat corregida

7% 3%

RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

10%

19%

6%
5%
18%

12%
20%

% Superfície de malla segons rangs CC

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Metres
Can Bertrand

N

100 m

400 m

Sense habitants i
amb espais d’ús ciutadà
<1
1 a 10
10 a 20
20 a 50
50 a 100
100 a 150
100 a 150
Sense espais d’us ciutadà

Compacitat corregida
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS

0

BLOCS

10

20

30

40

50

61,9

PRIMIGENIS

29,2

UNIFAMILIARS

28,8

MÍNIM

DESITJABLE

Objectius

Les Grases

La Salut
Mas Lluí

Can Calders

Can Llobera

Roses-Castellbell
Can Nadal

Falguera

Can Bertrand

N

100 m

400 m

70

17,5

EIXAMPLES

Can Maginàs

60

80

90

100

Superfície d’Espai públic d’ús ciutadà requerida per assolir un equilibri urbà adequat
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
Condicionants:
1) Teixit consolidat: assolir un equilibri urbà (CC) de 50 m amb el volum edificat actual.
2) Àmbit soterrament: assolir una CC de 20 m amb el volum teòric especificat a l’indicador de Compacitat
absoluta; per una cel·la tipus es correspon a un mínim de 3.653 m2 d’espais d’estada (el 25 % de l’àrea de la ceŀla).
ÀMBIT SOTERRAMENT:

19.310 m d’espai públic d’ús ciutadà
2

CEL·LES
SELECCIONADES
ÀMBIT TRANSFORMACIÓ

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

N

100 m

400 m

m2 EPUC
> 500
500 a 1.000
1.000 a 2.000
2.000 a 4.000

Anàlisi del resultat
Tal i com s’explica a la fitxa, aquest indicador
busca l’equilibri entre el volum construït i els
espais lliures, concretament, els espais públics
d´us ciutadà (EPUC).

de centralitat.

Els grids amb resultats òptims de CC són
presents a tots els barris excepte en el barri de
Les Grases i les zones limítrofes de l’àmbit urbà
residencial. La ciutat va perdent tensió urbana,
és a dir, s’obtenen resultats més baixos de CC
(per sota dels 10 m) a mida que ens allunyem
del que es consideren els punts amb un caràcter

Al grid de l’eix de transformació s’ha calculat
quanta superfície d’EPUC es necessitaria si
assolim un volum edificat teòric (calculat ja a la
CA) per obtenir un resultat de CC de 20 m que
és la considerada més adient per aquesta peça.
El resultat és que es necessitarien injectar un
mínim de 19.310 m2 d’EPUC.

El resultat assolit a partir del càlcul per grid
és que un 37,9 % de la superfície del teixit
residencial es troba cobert pel grid amb
El mapa en el que es visualitzen les categories resultats de CC en equilibri (de 10 m a 50 m).
d’espai públic amb les quals treballa per tant, aquest valor està per sota del mínim
BCNecologia ens mostra amb quina superfície requerit.
hem comptat per calcular l’indicador, tenint
en compte que se seleccionen per al càlcul En quant als resultats per teixits residencials,
únicament les considerades com EPUC.
només el teixit tipus eixample es troba per
sobre dels valors en equilibri, amb un resultat
La lectura del resultat de la compacitat absoluta de 61,9 metres; es tracta doncs, del teixit més
posa de manifest que no tot el teixit urbà té el dens.
mateix grau de compacitat. Per tant, les zones
més compactes del teixit urbà de Sant Feliu La resta de teixits es comporten de manera
necessitaran més quantitat d’EPUC per tal similar i obtenen resultats que no s’allunyen
d’equilibrar el teixit urbà. També es detecten massa entre ells, sent el teixit tipus blocs el que
aquelles zones on existeix una baixa densitat obté un valor menor, 17,5 m i els Primigenis i
edificatòria.
Unifamiliars obtenen uns valors de 29,2 m i
28,8 m respectivament.
El resultat del calcul de la CC respon al que
ja s’anticipava al càlcul de la CA. A partir de
l’anàlisi del càlcul per grid, es detecten zones Compacitat corregida a l’eix de transformació urbana i al teixit
més compactes (resultats de CC per sobre consolidat
dels 50 m) que corresponen per una banda
al casc antic, fruït d’unes característiques L’exercici que s’ha dut a terme és el càlcul teòric
morfològiques típiques: carrers estrets, illes de la CC en dues escales diferents i amb unes
colmatades d’edificació, amb poc espai lliure i condicions també diferents per a cada escala.
l’existent és de superfície reduïda. Parlem de la
zona de la Plaça de la Vila i voltants, al barri de S’ha diferenciat el teixit ja existent i l’eix de
Can Nadal. Per altra banda també destaquen transformació del soterrament. Per cadascun
teixits més densament compactes per sobre dels àmbits (consolidat o en transformació) s’ha
de les vies del FFCC i transcorren de forma optat per calcular CC teòriques que impliquen
paraŀlela a elles des de la Salut fins a Roses- un requiriment d’EPUC diferent.
Castellbell, correspon a un teixit d’edificis en
bloc amb altures mitges i amb poca presència El grid que no correspon al de l’eix de
transformació, és a dir, al teixit consolidat, està
d’espais verds.
calculat sota la premissa d’una CC que doni
En aquests àmbits s’obtenen resultats de la CC com a valor 50 m, és a dir, el límit màxim del
per sobre dels valors desitjables (entre 10 m i que es consideraria acceptable, el que significa
50 m) i evidencien una manca d’espais públics. una menor demanda d’EPUC.
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01.4 Espai públic d’us ciutadà per habitant
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Garantir una reserva mínima d’espais públics d’ús
ciutadà per habitant. Una adequada dotació d’aquest
tipus d’espais a la ciutat atorga qualitat de vida als
seus habitants i estan íntimament relacionats amb
l’estructura morfològica urbana.
Una dotació equilibrada d’EPUC contribueix al
benestar físic, emocional i de relació dels ciutadans.

[Sup. EPUC/ Nombre d’habitants]1
1

grid hexagonal de 75 m de costat

UNITAT

m2/habitant

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

≥10 m2 d’espai públic d’ús ciutadà per
habitant

Definició

OBJECTIU DESITJABLE

Expressa la superfície d’espai públic reservat a l’ús
ciutadà per habitant.

≥ 20 m2 d’espai públic d’ús ciutadà per
habitant

L’indicador considera la suma de tots
aquells
espais de caràcter públic que estan destinats al
desplaçament, l’estada i recreació de les persones,
com per exemple: voreres, passejos, rambles, places,
parcs i jardins.

RESULTAT ASSOLIT

La cobertura d’una dotació suficient d’espais d’ús
ciutadà [EPUC] a les ciutats és de gran rellevància
ja que indica el grau d’equilibri entre l’estructura
urbana i els espais ocupats a peu.

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

10,3 m2 d’espai públic

5,2

d’ús ciutadà per habitant

012

3 4 5 6 7 8 9 10

Cal destacar que és important que aquesta dotació
estigui configurada principalment per espais
d’estada, ja que el conjunt de passejos, rambles,
parcs i places juguen un paper fonamental tant per al
medi ambient i la biodiversitat de la ciutat com per la
seva funcionalitat com a espais de relació, d’esbarjo
o de relaxació.

Font: Ajuntament de Sant Feliu

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Superficie EPUC

Capa vectorizada de l’espai públic classificat segons
la metodologia desenvolupada per BCNEcologia.

Elaboració pròpia partir de dades
de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.

Nombre habitants

Suma dels habitants empadronats a l’àmbit.

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
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Espai públic d’us ciutadà per habitant

20%

RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

25%

5%
18%

19%
4% 9%

% Superfície de malla segons rangs

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

N

100 m

400 m

m2/habitant
>5
5 a 10
10 a 15
15 a 20
< 20
Sense espais d’ús ciutadà
Sense habitants

Espai públic d’us ciutadà per habitant
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS

0

5

BLOCS
EIXAMPLES

10

2,5

8,3

7,2

MÍNIM

Objectius

Les Grases

La Salut
Can Maginàs

Mas Lluí

Can Calders

Can Llobera

Roses-Castellbell
Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

20

7,0

PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS

15

DESITJABLE

Superfície d’Espai públic d’ús ciutadà requerida per assolir una dotació mínima de 10
m2/habitant
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
Condicionants:
1) Teixit consolidat: assolir una dotació mínima de 10 m2/habitant.
2) Àmbit soterrament: assolir una dotació mínima de 10 m2/habitant; la població teòrica per grid es
correspon a 365 persones (100 habitatges/ha).
CEL·LES
SELECCIONADES
ÀMBIT TRANSFORMACIÓ

ÀMBIT SOTERRAMENT:

17.970 m2 d’EPUC

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

m2 EPUC
< 5.000
5.000 - 10.000
10.000 - 13.000

N

100 m

400 m

Anàlisi del resultat
Ja em vist al càlcul de la CC el mapa de la classificació de les categories de l’espai públic. A partir de la
selecció del que es consideren EPUC es fa el càlcul
d’aquest indicador.
El resultat és de 10,3 m2 per habitant pel que fa a
l’àmbit residencial de Sant Feliu i per tant s’assoleix
l’objectiu mínim requerit per aquest indicador, fixat
en 10 m2/habitant.
Si bé l’indicador respon bé calculat a partir de xifres totals d’EPUC entre habitants, amb el càlcul per
grid es pot fer una lectura més detallada d’aquesta
proporció.
Tal i com es representa al gràfic, un 49 % de la superfície de la malla correspon a rangs que estan per
sota de 10 m2 per habitant o sense EPUC, gairebé la
meitat de l’àmbit d’estudi. Per tant, es constata una
distribució molt irregular de l’espai públic en la que
principalment hi ha una carència d’EPUC en aquells
teixits més densament poblats. Un 31 % de la superfície de la malla correspon a ceŀles en les que
la relació EPUC/habitant se situa per sobre dels 10
m2.

Demanda d’EPUC per habitant a l’àmbit de transformació
S’ha calculat quina superfície d’EPUC seria
necessària per arribar a una dotació de 10 m 2 per
habitant per cada unitat de la malla.
Només les ceŀles que corresponen a l’àmbit de
transformació s’han calculat sota la premissa d’
assolir aquest objectiu mínim a partir de una
població teòrica fixada en 365 habitants (densitat
mínima de 100 habitatges/ha) en aquelles ceŀles on
actualment hi ha una població inferior.
Cal assenyalar que en algunes d’elles se supera
aquesta xifra i que per tant, la demanda dona
resposta a la xifra real de població quan se superen
el 250 habitants/ha (365 habitants per cel·la).
També s’han descartat algunes ceŀles de l’àmbit
de transformació on no es proposa cap actuació
entenent que el teixit ja està consolidat.
La xifra final és de 17.970 m2 de superfície d’EPUC
a incrementar, com a mínim.

El mapa per teixits acaba d’evidenciar aquesta carència d’EPUC en bona part del teixit urbà residencial, en el que només arriben als objectius els teixits
situats als barris de Can Maginàs, Can Llobera i Can
Bertrand.
En el gràfic de barres per teixits agrupats s’observa
que cap d’ells arriba a l’objectiu mínim desitjat, sent
el teixit primigeni el que més s’apropa a l’objectiu,
amb una dotació de 8,3 m2 d’EPUC per habitant, seguit dels teixits unifamiliars amb un 7,2 m2 d’EPUC,
el teixit bloc amb un 7 m2 d’EPUC. Per últim els teixits tipus eixample són els que mostren una major
carència d’EPUC amb un resultat de 2,5 m2 d’EPUC
per habitant.
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Recomanacions generals per a la regeneració
dels teixits existents en l’àmbit del soterrament

1) Establir uns llindars de compacitat que garanteixin una massa crítica de
persones, activitats i serveis a l’àmbit de transformació del soterrament. Una
compacitat absoluta de 5 metres, o l’equivalent a una edificabilitat bruta d’1,5
m2c/m2s, s’estableix com a la intensitat mínima a la que s’hauria de tendir. Per a
l’àmbit d’estudi això implica la construcció de 372.000 m3 o aproximadament
111.600 m2 de sostre. Aquest increment s’hauria de potenciar en tres àrees
específiques que avui, presenten una menor compacitat i que alhora tenen
potencial per a incrementar-la:

m3

a) L’àrea de connexió amb el polígon industrial (barri de Can Maginàs i La Salut),
b) la zona central de l’entorn de l’estació fins a l’actual aparcament de l’antic
camp de futbol i c) la zona de connexió a l’entorn de la carretera de Laureà Miró.

> 60.000
40.000 - 60.000
20.000 - 40.000
< 20.000

Augment de la compacitat urbana:

Àrea sense/baixa
capacitat d’augmentar
el sostre

AUGMENT EDIFICABILITAT

AUGM ENT EDIFICABILITAT
Cta. Sanson

Riera de la Salut

Estació tren

Cta. Laureà Miró

2) En processos de regeneració urbana com l’àmbit del soterrament es proposa
incrementar el nombre d’habitatges en aquelles àrees on es requereix una
major compacitat urbana. El nombre d’habitatges mínims requerits per assolir
un major equilibri, tensió territorial i mixticitat d’usos en els barris confrontants
és de 817 nous habitatges. Aquest nombre es tradueix en una densitat de 100
habitatges/ha, a compensar en la continuïtat lineal de la façana sud de l’àmbit
de transformació (menys densa que la nord). Altrament la zona a projectar un
major nombre d’habitatges se situa a l’entorn de l’actual estació de tren.
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Nº habitatges
> 100
50 - 100
25 - 50
< 25
Àrea sense/baixa
capacitat d’augmentar
el sostre

Projecció de nous habitatges:

NOUS HABITATGES
Cta. Sanson

Riera de la Salut

Estació tren

3) En àrees amb densitats per sobre dels valors de densitat recomanats i, per
tant, amb una compressió urbana excessiva, es proposa incrementar els espais
de descompressió urbana augmentant els espais verds i d’estada (espai públic
d’ús ciutadà). Aquesta compensació hauria de garantir un mínim de 10 m2
d’espai d’estada per habitant i una compacitat corregida mínima de 20 metres
a l’eix de transformació. Per a una ceŀla tipus, es tradueix en 3.650 m2 (el 25 %
de l’àrea); pel conjunt de l’àmbit es tradueix en un mínim de 19.310 m2 d’espai
públic d’ús ciutadà. Aquesta superfície mínima requerida s’haurà de sumar a
l’espai projectat del futur disseny de l’avinguda per l’eix del soterrament.

Cta. Laureà Miró

m2 EPUC
> 500
500 a 1.000
1.000 a 2.000
2.000 a 4.000

Nou espai d’estada/espai públic d’ús ciutadà:

NOU ESPAI D’ESTADA
Cta. Sanson
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Riera de la Salut

Estació tren

Cta. Laureà Miró
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Mobilitat sostenible i drets ciutadans
El concepte de mobilitat sostenible sorgeix com a resposta dels impactes socials,
econòmics i ambientals derivats de l’ús intensiu dels vehicles a motor. El vehicle privat
resulta ser el mitjà de transport que més sòl ocupa, més combustible consumeix i més
externalitats genera: accidents, contaminació, soroll, intrusió visual, congestió, etc. Tot i
això, des del punt de vista de molts usuaris, el cotxe privat continua sent molt ben valorat
i desitjat, per damunt de la resta de mitjans de transport. Hi contribueix a això, la imatge
mediàtica de llibertat i d’estatus social que aporta, però també el fet que els usuaris no
han de pagar les nombroses externalitats que produeix a l’àmbit urbà.
Tot conductor és també vianant, i són principalment aquests els que surten perdent
amb la progressiva ocupació de l’espai públic per part del cotxe. La ciutat i l’espai públic
són conceptes que estan íntimament lligats. Històricament el ciutadà va ocupar tot
l’espai públic, però la pèrdua d’aquest com a lloc de passeig, de trobada, de diàleg,
de joc i d’intercanvi ha erosionat el concepte de ciutat. Allí on desapareix l’espai públic,
desapareix la ciutat i únicament resta l’urbanització. Aquell espai públic, on els ciutadans
es poden desplaçar sense restriccions, fa ciutat i generalment amb gran qualitat de vida.
L’àmbit urbà és per tant, més enllà de les polítiques generals de transport i de construcció
de grans infraestructures, on es concreta la xarxa de carrers i la seva regulació i distribució
de secció entre calçada i espai de vianants; en definitiva, la forma i característiques de
l’espai públic destinat als fluxos de transport. La solució als problemes de mobilitat
urbana, passen per un canvi modal cap a altres mitjans de transport més sostenibles. No
només a partir de la promoció i millora d’altres modes, sinó també amb l’aplicació de
mesures de contenció i restriccions en l’ús del cotxe.
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02.1 Proximitat simultània a xarxes de transport
alternatives al vehicle privat
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Incrementarelnombredeviatgesquotidiansrealitzats
en mitjans de transport alternatius a l’automòbil
privat. Garantir l’accés a peu o en bicicleta a la xarxa
de transport públic de la ciutat (parades d’autobús
urbà i/o de metro o tramvia), especialment en àrees
habitades i punts de generació i atracció de viatges.
Afavorir l’ús de la bicicleta com a vehicle de
desplaçamenturbàmitjançant el dissenyi construcció
d’una xarxa que sigui accessible en temps i distància
i segregada de la resta de modes de transport de
superfície.

[Població amb cobertura simultània a les 3 xarxes
de transport públic considerades / Població total]
x 100
UNITAT

% població coberta

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 75 % de la població amb cobertura
simultània a un mínim de 2 xarxes
considerades.
OBJECTIU DESITJABLE

Definició
Expressa la proporció de població propera, de forma
simultània, a tres xarxes alternatives al vehicle privat:
1) Xarxa de bus (parades de bus).
2) Xarxa de transport públic d’infraestructura fixa - IF(estacions de metro, tramvia i/o ferrocarril).
3) Xarxa principal de bicicleta.
Les cobertures considerades són: 300 metres per
a les parades de bus (menys de 5 minuts a peu),
150 metres per a la xarxa principal de bicicletes i
500 metres per a les estacions de transport públic
d’infraestructura fixa (metro, tramvia i ferrocarril), ja
que es tracta de mitjans de transport amb un gran
nombre d’usuaris i amb una gran connectivitat amb
altres línies en els nodes de transport públic més
importants).

100 % de la població amb cobertura
simultània a un mínim de 2 xarxes
considerades.
RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT URBÀ

PUNTS (1 a 10)

Actual 87,8 %
Futur 91,0 %

7,6
8,2
012

3 4 5 6 7 8 9 10

Font: http://www.autobusesbcn.es/misc/sfeliu.html

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Parades de bus, xarxa ciclista Parades de bus, estacions de tramvia i rodalies
Ajuntament de Sant Feliu de
i estacions tramvia i rodalies (element punt) i xarxa ciclista principal (element línia). Llobregat.
Població
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Nombre d’habitants per parcel·la/portal cadastral.

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
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Proximitat a parades de bus urbà i interurbà
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
El 98,6 % de la població té accés, a menys
de 300 metres, a la xarxa de bus urbà.

POBLACIÓ

98,6 COBERTA %

SITUACIÓ ACTUAL

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Proximitat (metres)
Can Bertrand

< 100
< 200
< 300

Parades de bus

N

100Agència
m

d’Ecologia
de Barcelona. 2018
400Urbana
m

Bus urbà
Bus interurbà
Bus urbà i interurbà
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Proximitat a la xarxa principal de bicicleta (existent)
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
El 77,1 % de la població té accés, a menys
de 150 metres, a la xarxa principal de
bicicletes.

POBLACIÓ

77,1 COBERTA %
SITUACIÓ ACTUAL

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

Proximitat (metres)
< 50
< 100
< 150
N

100 m

400 m

Proximitat a les estacions de tramvia i ferrocarril (rodalies)
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
El 32,8 % de la població té accés, a menys
de 500 metres, a una estació de tramvia i/o
de ferrocarril (servei de rodalies).

POBLACIÓ

32,8 COBERTA %
SITUACIÓ ACTUAL

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

Proximitat (metres)
< 300
< 500
N

100 m

400 m

Proximitat a les estacions de tramvia i ferrocarril (rodalies)
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
El 59,2 % de la població té accés, a menys
de 500 metres, a una estació de tramvia i/o
de ferrocarril (servei de rodalies).

POBLACIÓ

59,2 COBERTA %

ESCENARI FUTUR (2 noves parades tramvia)

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

Proximitat (metres)
< 300
< 500
N

100 m

400 m

Proximitat simultània a xarxes alternatives al vehicle privat
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
Població (%) coberta segons nombre de
xarxes alternatives al vehicle privat: 1) Bus,
2) Tramvia i/o ferrocarril i 3) Xarxa principal
de bicicleta.

21%

1% 12%

SITUACIÓ ACTUAL

66%

Població (%) segons nº xarxes properes

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

Nombre de xarxes
3
2
1
0
N

100 m

400 m

Proximitat simultània a xarxes alternatives al vehicle privat
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
0% 9%

Població (%) coberta segons nombre de
xarxes alternatives al vehicle privat: 1) Bus,
2) Tramvia i/o ferrocarril i 3) Xarxa principal
de bicicleta.

44%
47%

ESCENARI FUTUR (2 noves parades tramvia)

Població (%) segons nº xarxes properes

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

Nombre de xarxes
3
2
1
0
N

100 m

400 m

Anàlisi dels resultats
La proximitat simultània a xarxes de transport
alternatiu al vehicle privat mesura el grau
d’accessibilitat de la població als serveis de
transport públic coŀlectiu i la bicicleta. Dona mesura
de l’accés a oportunitats dels ciutadans sense ser
captius de la mobilitat privada.
El 21,5 % de la població resident té accés, avui, a les
tres xarxes de transport considerades: bicicleta, bus
i infraestructura fixa (servei de Rodalies i/o tramvia).

que siguin una alternativa competitiva al cotxe en
temps, en energia i en accessibilitat.
La gràfica inferior mostra quin temps (franges
blaves) es necessita per recórrer una certa distància
(1,5 km en aquest cas; longitud lineal del projecte
de soterrament) i l’energia consumida (franges
roses) en diferents modes de transport.
0

10

20

30

40

50

60

7

La població resident al teixit de blocs alineats a vial
de Les Grases i part de la població de Can Nadal
és les més desfavorida tot i que està coberta pel
servei de bus urbà. En el primer cas, gran part del
seu entramat urbà presenta pendents superiors al
6 % (inaccessibles per a persones amb mobilitat
reduïda).
El resultat global és satisfactori ja que el 87,8 % de
la població té accés a un mínim de 2 de les 3 xarxes
alternatives al vehicle privat considerades.
Cal assenyalar que l’anàlisi de cobertures s’ha
realitzat a través de la xarxa viària (anàlisi de camins
mínims de les àrees de servei).
Si s’analitzen les xarxes per separat, el 98,6 % de
la població té cobertura, a menys de 300 metres, a
una parada de bus (servei urbà, interurbà o mixt).
En relació a la xarxa actual de bicicleta el 77,1 % de
la població té accés, a menys de 150 metres, a la
xarxa principal.
El 32,8 % té cobertura, a menys de 500 metres
caminant, a una estació d’infraestructura fixa, ja sigui
de tramvia o del servei de rodalies. Aquest resultat
ascendeix fins a un 59,2 % quan s’implementen les
dues noves parades de tramvia que estan previstes
seguint l’eix de transformació urbana.
En aquest escenari futur, el 44 % de la població té
cobertura simultània a les 3 xarxes considerades i,
el 91 % a un mínim de 2 xarxes.

31,0

7
1,0

8
1,0

10
0,0

14
5 9,8

16
24,4

20
0,0

28
22,2

Temps (minuts)

Energia (kWh/pers x 100 km)

Temps mig (en minuts) per recórrer 1,5 km segons modes de transport i energia
específica consumida en cada mode (kWh/persona x 100 km). Font: Agència
d’Ecologia Urbana de Barcelona, 2018).

Els viatges a peu són més eficients, en temps i
energia (sempre respecte al cotxe) quan la distància
a recórrer sigui menor al quilòmetre. El percentatge
d’espai públic amb prioritat pel vianant no hauria de
ser menor al 70 % en els diferents teixits residencials.
En superfície, el mode de transport més eficient
combinant temps i energia és la bicicleta elèctrica.
Per a una distància urbana equivalent a 10 km, el
temps emprat per la bicicleta elèctrica és menor al
cotxe (38 versus 39 minuts). La distància d’un viatge
en bicicleta és, de mitjana, d’uns 10 km (la meitat
amb bicicleta convencional).
Per un viatge de 4 km, l’energia consumida per
la bicicleta convencional (motor més energia
metabòlica ciclista) és menor que la consumida si es
fa a peu (metabolisme). La bicicleta clàssica és més
eficient que un viatge en cotxe, en temps i energia
quan la distància a recórrer es menor als 4 km.

Foment dels viatges a peu i en bicicleta elèctrica
El percentatge de viatges en cotxe hauria de reduirse a la mínima expressió, tot i realitzar-se amb
vehicles elèctrics ja que el factor limitant en els
sistemes urbans és el sòl. La resta de viatges hauria
de ser cobert pels transports alternatius al vehicle
privat que hauran de comptar amb les unitats de
transport i les infraestructures adequades per tal
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2018
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02.2 Espai viari motoritzat
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Recuperar la urbanitat de l’espai públic, alliberantlo de la seva funció imperant al servei del cotxe, per
convertir-lo en espai de convivència, d’oci, d’exercici,
d’intercanvi i d’altres usos.

[Superfície viaria exclusiva per vehicles /
Superfície viaria total ( vehicles + vianants i/o
espai de convivència] x 100
UNITAT

%

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

Definició
Expressa la superfície viària exclusiva pels vehicles
en relació a la superfície viària total.

< 40 % de l’espai viari exclusiu per vehicles

El predomini de les funcions destinades a la
mobilitat motoritzada en les nostres ciutats és un
factor determinant en la qualitat de l’espai públic,
especialment en termes de contaminació de l’aire,
soroll i d’intrusió visual en l’entorn.

OBJECTIU DESITJABLE

A mesura que aquesta ocupació tendeixi cap a una
jerarquia inversa, la qualitat urbana podrà millorar, ja
que entre d’altres coses, el tipus d’activitats a l’espai
públic es podrà anar diversificant.

RESULTAT ASSOLIT

< 25% de l’espai viari exclusiu per vehicles

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

49,2%

4,2
012

Classificació de l’espai viari:

3 4 5 6 7 8 9 10

ESPAI PÚBLIC

VIARI

DEFINICIÓ
Calçada més aparcament en calçada
Aparcament en espai públic fora de calçada
Espai exclusiu Divisor de trànsit
per a vehicles
Carril bici
Autopistes o vies enfonsades
Vorera < 5m
Vorera > 5m
Carrer prioritat vianant
Espai per
Rambla
a vianants
i/o espai de Bulevard
convivència Passeig
Camí
Plaça integrada en el viari

Font: elaboració pròpia

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

Espai viari exclusiu per
vehicles

Suma total de l’espai viari exclusiu per a vehicles:
Ajuntament de Sant Feliu de
calçada per a la mobilitat exclusiva motoritzada, carrils
Llobregat.
bici segregats, aparcament en superfície, etc.

Espai viari total

Suma total de l’espai viari ( espai viari exclusiu vehicles Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
+ espai viair per a vianants i/o espai convivència)
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Espai viari exclusiu per vehicles
El 49,2% de l’espai viari de l’àmbit
residencial és d’ús exclusiu per vehicles.
49,2%

50,8%

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

N

100 m

400 m

Espai viari exclusiu
per vehicles

Espai viari exclusiu per vianants i/o espai de convivència
El 50,8% de l’espai viari de l’àmbit
residencial és d’ús exclusiu per vianants i/o
espai de convivència

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

N

100 m

400 m

Espai viari exclusiu per
vianants i/o espai de
convivència

Espai viari motoritzat
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BLOCS

Percentatge d’espai viari (%)
destinat a l’ús del vehicle
respecte al total del viari

EIXAMPLES
PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS
Objectius

DESITJABLE MÀXIM

Les Grases

La Salut
Can Maginàs

Mas Lluí

Can Calders

Can Llobera

Roses-Castellbell
Can Nadal

Falguera

Can Bertrand

Ocupació viari per vehicles
< 25%
25 - 40%
40 - 50%
50 - 60%
> 60%

N

100 m

400 m

Anàlisi dels resultats
Aquest indicador expressa una de les variables que
defineixen la qualitat de l’espai públic. Es calcula
el percentatge de superfície viaria destinada a
la circulació de vehicles en relació al viari total.
Un percentatge baix de viari destinat al transit
motoritzat es tradueix a una elevada superfície de
viari per al vianant, suficient per configurar una
xarxa de vianants sense friccions amb el vehicle de
pas.
El càlcul del repartiment de l’espai viari destinat
al vehicle és del 56,1 % si ho analitzem a escala
municipal (en el conjunt de l’àmbit urbà), i del 49,2
% si ens centrem a l’àmbit residencial.
En qualsevol dels dos casos, però, és superior al
màxim establert com a objectiu del 40 % del viari
destinat al vehicle.

El repartiment del viari analitzat per teixits
residencials és bastant similar en tots ells, essent el
teixit unifamiliar el que té una menor ocupació de
l’espai motoritzat (de mitjana), amb un 43,6 % i el
d’eixample el que té una major ocupació amb un
46,3 %.
S’ha analitzat també la ocupació de l’espai viari
motoritzat per unitats de reorganització urbana
derivades de la proposta de xarxa bàsica definida
per l’Ajuntament. En aquest mapa es pot veure que
n’hi ha bastantes amb un percentatge d’ocupació
entre el 40 % i el 50 %, només hi ha quatre àrees
de teixit residencial que complirien amb el màxim
establert.

43,9%
56,1%

ÀMBIT MUNICIPAL

Proposta de jerarquització del viari: garantir la
funcionalitat del sistema de mobilitat, alliberant el
màxim d’espai viari amb la mínima reducció dels vehicles
circulant.
La reorganització de la mobilitat en vies bàsiques
(xarxa bàsica) i vies veïnals, de manera que el vianant
sigui qui té la propietat real, permet guanyar espai
públic de qualitat per a les persones, per afavorir
les funcions socials d’interacció, d’estada, de salut i
d’esbarjo dels carrers i revertir el desequilibri urbà
d’una compacitat urbana excessiva.
La definició de la xarxa bàsica, per on hauria de
circular el vehicle de pas, el transport públic de
superfície i la xarxa principal de bicicletes, configura
noves unitats urbanes (superilles) constituïdes
per la suma de diverses illes de cases en què es
pacifiquen els carrers per recuperar espai públic
per als vianants, es limita el trànsit motoritzat i es
dona prioritat a la mobilitat sostenible i a l’espai
compartit, verd i segur.
Aquestes noves unitats permeten organitzar la
mobilitat de pas de forma eficient tot garantint
66

50,8%

49,2%

ÀMBIT RESIDENCIAL

la funcionalitat del conjunt del sistema viari. La
definició d’una xarxa viària bàsica local permet
posar les bases per a un nou model funcional i
urbanístic, alliberant el màxim d’espai per a altres
usos no vinculats a la mobilitat: espai públic d’ús
ciutadà.
La xarxa de transport públic de superfície ha
de circular per la xarxa viària bàsica, i si la seva
freqüència de pas és la suficient, ho ha de fer de
manera segregada respecte al vehicle privat.
D’aquesta manera, es minimitzen les friccions amb
aquest últim, al mateix temps que es pot beneficiar
de prioritat semafòrica en aquelles vies preferents
per a l’autobús i augmentar la seva velocitat
comercial.
Ladefiniciódelaxarxabàsicanohauriad’incrementar
en excés la longitud dels desplaçaments de pas,
evitant una separació entre eixos de xarxa bàsica
superior als 400m. La limitació del trànsit de
pas pels carrers fora de xarxa bàsica comporta
inevitablement un augment de la distància mitja
de desplaçament dels vehicles, tot i que aquest
augment és molt limitat si la separació entre eixos
de xarxa bàsica no supera els 400m.
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2018

En el cas de la ciutat de Barcelona (on si s’han fet
simulacions de trànsit en el marc del seu PMU), s’ha
calculat aquest augment de la longitud mitja de
desplaçament en 135 m per vehicle, o l’equivalent a
un 1,75 % dela seva longitud mitja dedesplaçament.
En els polígons d’activitat econòmica, tot i poder
existir una xarxa bàsica, no es plantegen restriccions
de trànsit de pas ni la generació d’entorns pacificats
ja que aquests no tenen sentit en aquestes àrees.
L’objectiu desitjable seria poder pacificar tots els
carrers fora de la xarxa bàsica sense empitjorar
el nivell de servei de trànsit. Per aconseguir això
caldria reduir el nombre de vehicles circulant.
El percentatge exacte de vehicles circulant que
caldria reduir es podria calcular mitjançant
simulacions de trànsit comparant els indicadors
de trànsit de l’escenari actual (velocitat mitja de
circulació en xarxa bàsica, índex de saturació, etc.) i
aquests indicadors en un escenari futur amb carrers
pacificats i una determinada reducció de vehicles
circulant. Aquestes simulacions de trànsit estan fora
de l’abast d’aquest treball, però en el cas de la ciutat
de Barcelona i el seu PMU sí que s’han fet aquestes
simulacions i s’ha calculat que amb la xarxa bàsica
proposada es podrien pacificar tota la resta de
carrers del municipi amb una reducció només del
13 % de vehicles circulant. Aquesta reducció de
vehicles circulant s’hauria d’absorbir en part amb un
augment de la ocupació dels vehicles, però sobretot
pels altres modes de transport (transport públic,
bicicleta, a peu), per la qual cosa caldria potenciar
aquests altres modes de transport potenciant les
seves infraestructures i fent aquests altres modes
de transport sostenibles més atractius.

Generació d’entorns pacificats
La creació d’aquests entorns pacificats inclou
l’ampliació i millora de l’espai dedicat a vianants, i
restricció del trànsit de pas pels carrers pacificats
(trànsit de pas només per xarxa bàsica).
L’eliminació del vehicle de pas als carrers interiors
redueix el volum de trànsit i aconsegueix reduccions
significatives en contaminació, soroll o sensació
d’inseguretat, recuperant d’aquesta manera l’espai
per a l’estada i gaudi dels seus veïns. El carrer es
transforma en un lloc de preferència per al vianant,
encara que amb la presencia i coexistència amb
ciclistes (proximitat), taxis, vehicles de serveis,
emergències, vehicles de residents, i vehicles de
càrrega i descàrrega en unes franges horàries
determinades. En els carrers interiors la velocitat
dels vehicles es redueix significativament (30-2010 km/h segons el cas), preferentment 10 km/h
que és la velocitat que s’adapta al vianant. Aquesta
nova estructura permet adoptar modificacions que
augmenten sensiblement la qualitat ambiental
de l’entorn urbà (nou mobiliari urbà, arbrat, etc.),
i possibilitar la introducció de nous conceptes en
el disseny urbà orientats a millorar encara més el
confort: corredors verds, nous microclimes, nous
escenaris sonors, plataforma única, etc. fent molt
més agradables els trajectes a peu.
A continuació s’ofereix una caracterització de la
xarxa bàsica per a cada mode de transport per a
garantir una millor funcionalitat i habitabilitat.

Dades de referència

SANT FELIU DE LLOBREGAT

49,2%

EIXAMPLE (BCN)

56,0%

BARRI D’HORTA ( BCN)

SUPERILLA DE GRÀCIA (BCN)

53,0%

8,0%

0,0%

20,0%

40,0%

Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2018

60,0%

80,0%

100,0%
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Caracterització de la xarxa bàsica local
Vianants

1) Garantir el confort i l’accessibilitat en voreres i encreuaments; Amplada
útil de pas recomanable >2,5 m (mínim de 1,9 m segons el codi
d’accessibilitat). Línies guia i semàfors per a invidents.
2) Garantir la seguretat en encreuaments on la velocitat és elevada;
Encreuaments amb passos de vianants semaforitzats.
3) Oferir continuïtat (trajectòria rectilínia) als itineraris de vianants.

Bicicletes

1) Ser itinerari preferent de bicicletes: xarxa principal de bicicletes.
2) Garantir la seguretat amb segregació obligada respecte als vehicles
i als vianants: carril bici segregat; Carrils bici unidireccionals en vies
unidireccionals; Per necessitats de connectivitat i continuïtat de la xarxa de
bici, els carrils poden ser bidireccionals.
3) Oferir capacitat i velocitat elevada per a les bicicletes; amplada mínima
per a la circulació de 2 m en carrils unidireccionals i 1,5 m per sentit
bidireccional (més segregacions).
4) Garantir una oferta suficient d’estacionament; xarxa d’aparcament segur
amb possibilitat de càrrega per a bicicletes elèctriques i xarxa d’aparcament
en via pública. Estacions del servei de bicicleta pública a les interseccions
entre dues vies bàsiques.

Vehicles motoritzats
(cotxes i motos)

1) Ser itinerari preferent del trànsit de pas.
2) Oferir la màxima capacitat per a la circulació de vehicles, amb una
velocitat sostinguda; Generalment 2 o més carrils; Velocitat màxima de 3050 km/h.
3) Oferir una continuïtat d’itineraris elevada, el màxim d’homogènia (accés a
uns 300 m des de qualsevol punt de la ciutat), preferentment de morfologia
reticular/ortogonal donat que permet una major distribució de la demanda
degut al major nombre de camins alternatius.
4) Garantir la seguretat amb segregació obligada.

Distribució urbana de mercaderies
(DUM)

1) Ser itinerari preferent.
2) No permetre la càrrega i descàrrega en horari diürn excepte en hores
específiques, carrils multiús o en hores vall.
3) Facilitar l’accés i la sortida a microplataformes logístiques (espais reservats per a la transferència de càrrega).

Vehicles de serveis i
emergències
Transport públic
en superfície (bus,
tramvia)

1) Garantir la circulació i el serveis per aquestes vies; sense restriccions.
1) Ser itinerari preferent; amb regulació semafòrica favorable.
2) Garantir una velocitat comercial elevada
3) Oferir una cobertura territorial elevada mitjançant carril bus o
plataforma-tramvia.
4) Reservar espai per a les parades; preferentment a les interseccions entre
bàsica-bàsica. Oferir cobertura a la població a menys de 300 metres.
5) Facilitar la intermodalitat i el transbordament entre línies.

Taxi

1) Ser itinerari preferent; carril bus-taxi.
2) Oferir parades de taxi a les interseccions bàsica-bàsica o en ubicacions
amb disponibilitat d’espai.
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Proposta de reorganització de les xarxes de mobilitat

Via estructurant
Via bàsica
Via local o veïnal

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera
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Can Nadal
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02.3 Proximitat a aparcaments per a bicicleta
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Afavorir una bona infraestructura d’aparcaments per
a la bicicleta i garantir uns criteris d’accessibilitat per
a l’ús d’aquesta alternativa de transport de manera
habitual.

[Població amb cobertura a un punt d’aparcament
de bicicletes / Població total] x 100

UNITAT

% població coberta

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

Definició
Percentatge de població amb cobertura a un punt
d’ancoratge d’aparcament per a bicicletes a una
distància inferior als 100 metres.
És un requisit indispensable dotar a la xarxa de
bicicletesd’unnombremínimdeplacesd’aparcament
al llarg dels itineraris, tant en els punts d’atracció com
de generació de viatges, i adaptats a l’aparcament
de curt o llarg estacionament.
La falta d’espais adequats per a la bicicleta és un
dels factors que frenen el seu ús i creen una situació
caòtica a la ciutat. Per això, és requisit indispensable
dotar als edificis d’habitatges, als equipaments i
als edificis d’ús terciari i comercial, d’una reserva
d’aparcaments protegits de la intempèries i del risc
de robatori.

> 75 % de la població amb cobertura a un
punt d’aparcament
OBJECTIU DESITJABLE

100 % de la població amb cobertura a un
punt d’aparcament

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

24,6%

1,6
012
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La facilitat per a aparcar la bicicleta a prop del
domicili de l’usuari contribueix a fomentar patrons
de desplaçament més sostenibles, de menor consum
energètic, menys sorollosos, més segurs i adequats
per l’apaivagament del trànsit i menys contaminants.
L’accés còmode als aparcaments de bicicleta facilita
l’ús d’aquesta com a mitjà de transport, el que
significa reduir els desplaçaments en vehicle privat.

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Aparcaments de bicicleta Ubicació d’aparcaments de bicicleta

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.

Població

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
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Nombre d’habitants per parcel·la/portal cadastral.
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Proximitat a aparcaments per a bicicleta
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
El 24,6 % de la població té accés, a
menys de 100 metres, a un aparcament de
bicicletes.

POBLACIÓ

24,6 COBERTA %

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

N
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Proximitat (metres)
< 100

Aparcament bicicletes en vorera
Aparcament segur o
bicibox
71

Anàlisi dels resultats
El 24,6 % de la població resident té accés, a menys
de 100 metres del seu lloc de residencia, a un punt
d’aparcament per a bicicletes.
Aquest resultat està lluny de l’objectiu desitjable del
75% de la població, per tant caldria augmentar la
dotació d’aparcaments per a bicicletes per garantir
una cobertura satisfactòria en tot l’àmbit urbà.
Analitzat per tipus de teixit residencial, trobem que
en el teixit unifamiliar no hi ha aparcaments per a
bicicletes, i que el teixit que té millor cobertura és el
d’eixample, amb un 31 % de població amb
proximitat als aparcaments de bicicleta. El teixit de
blocs i primigeni tenen una cobertura del 23 % i el
24 % respectivament.
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BLOCS

Es proposa completar l’extensió de la xarxa existent,
consolidant una xarxa segura i funcional i prioritzant
l’habilitació d’aquells eixos que conformen la xarxa
principal (entre ells, l’eix de transformació urbana).
Algunes línies generals dels aspectes que convé
considerar:

EIXAMPLES

La tipologia general de via ciclista que es proposa
en aquests casos serà, sempre i quan la secció ho
permeti, carril bici de doble sentit sobre calçada.

PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS
MÍNIM

DESITJABLE

Objectius

S’observa que la majoria dels aparcaments de
bicicleta estan ubicats en punts d’atracció de
viatgers, és a dir, en els llocs de destí (espais o
equipaments on s’espera una major afluència
de usuaris de bicicleta) però no tant en els punts
d’origen, on resideix la població. Caldria afegir
places d’aparcament de bicicletes en les zones
residencials per tal d’augmentar la població
resident pròxima a aquests.
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Xarxa de bicicleta
La xarxa principal de bicicletes ha de garantir les
connexions de mig recorregut entre els diferents
barris de la ciutat, l’accés als intercanviadors
modals, al sistema d’equipaments i als principals
nodes d’atracció de la ciutat. Com a itineraris de
mig recorregut que són, aprofiten sovint per al
seu traçat les condicions del viari bàsic de la ciutat
(eixos de recorregut força rectilini, de pendent
moderada i amb amplada suficient), fet que sol
portar a fer necessària certa segregació d’espais
per les diferències de velocitat existent entre els
dos modes.

En vies bàsiques on la velocitat del trànsit sigui
elevada (propera als 50 km/h), i en d’altres vies on
la seguretat del ciclista es pugui veure amenaçada,
convé segregar el carril bici respecte la resta de
la calçada mitjançant elements de separació física
dissenyats amb aquest fi o d’altres elements de
mobiliari urbà, com contenidors, marquesines o
vies de serveis, que impedeixin la seva invasió per
part dels vehicles motoritzats.
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02.4 Dotació de places d’aparcament per a
bicicleta
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Minimitzar l’efecte dissuasori que pot tenir la manca
d’estacionament per a ciclistes potencials.

[ (Nombre de places d’aparcament de bicicletes 1 /
població) x 1.000]
1

Total i per tipologia: places al carrer i places segures

UNITAT

nº de places / 1.000 habitants

Definició
Dotació d’aparcament de bicicletes en un determinat
àmbit. Inclou el nombre de places per cada 1.000
habitants d’aparcament lliure a la via pública i/o
d’aparcament segur, en pàrquings soterrats, locals
específics o altres modalitats.
L’aparcament forma part del desplaçament. No
poder ser efectuat en les condicions adequades pot
arribar fins i tot a inhibir-lo: és a dir, el no disposar
d’aparcaments adequats en origen o en destí, pot
contribuir a que no es realitzi el desplaçament.
La facilitat per a aparcar la bicicleta a prop del
domicili de l’usuari, així com a aquells destins que
l’usuari utilitza a diari ( centres de treball, centres
d’estudi, equipaments o intercambiadors modals)
contribueix a fomentar patrons de desplaçament
més sostenibles, de menor consum energètic, menys
sorollosos, més segurs i adequats per l’apaivagament
del trànsit i menys contaminants.

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

15 places / 1.000 habitants

OBJECTIU DESITJABLE

25 places / 1.000 habitants

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT URBÀ

PUNTS (1 a 10)

5,3 places /
1.000hab

1,7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L’accés còmode als aparcaments de bicicleta facilita
l’ús d’aquesta com a mitjà de transport, el que
significa reduir els desplaçaments en vehicle privat.

Font: bcn ecologia

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Aparcaments de bicicleta Ubicació i nombre d’aparcaments de bicicleta

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
i elaboració propia.

Població

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.

Nombre d’habitants per parcel·la/portal cadastral.
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Proximitat a aparcaments per a bicicleta
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
5,3 places d’aparcament per cada 1.000 habitants

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand
XX

N

100 m

400 m

nº places
d’aparcament
Aparcament bicicletes en vorera
Aparcament segur o
bicibox

Anàlisi dels resultats
El resultat indica la dotació d’aparcaments de
bicicletes que hi ha a la via pública, tant punt
d’ancoratge en vorera com aparcaments segurs en
els bicibox.
Per l’àmbit residencial de Sant Feliu, hi ha una
dotació de 5,3 places d’aparcament per a bicicletes
per cada 1.000 habitants, resultat que queda lluny
de les 15 places requerides com a objectiu mínim.
Analitzat per tipus de teixit residencial, trobem
que en el teixit unifamiliar no hi ha aparcaments
per a bicicletes, i que el teixit amb millor dotació
d’aparcaments és el d’eixample, amb 10 places
d’aparcament de bicicleta per cada 1.000
habitants. El teixit de primigenis té una dotació de
4,9 places/1000 hab i el de blocs 2,3 places/1000
hab. Es pot veure, doncs, que tampoc els teixits
individualment arriben als objectius mínims.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

BLOCS
EIXAMPLES
PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS
Objectius

MÍNIM

DESITJABLE

Per arribar al requeriment mínim de 15 places
per habitant caldria tenir un total de 675 places
d’aparcament de bicicletes. Donat que actualment
n’hi ha 238, mancaria dotar el municipi de 437
places d’aparcament més. Per arribar a l’objectiu
desitjable caldria afegir 886 places d’aparcament
per arribar a les 1.124 necessàries per assolir
l’objectiu de 25 places per cada 1.000 habitants.
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02.5 Oferta d’aparcament fora de calçada
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Assolirunamajorplanificacióicontroldel’aparcament
a l’espai públic, per alliberar i recuperar aquest espai
per al ciutadà, sense obstacles ni friccions. Localitzar
les places d’aparcament per a automòbils fora de
la calçada i establir una dotació màxima de places
per aconseguir un repartiment modal modèlic. Es
recomana que l’aparcament s’organitzi en edificis
tècnics en planta i no annexes al propi habitatge.

[Nombre de places d’aparcament fora de calçada
/ Nombre total de places ofertades (dins i fora de
calçada]
UNITAT

%

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 75 % places fora de calçada

Definició
Percentatge de places d’aparcament per a turismes
fora de calçada en relació a la oferta total de places
(dins i fora de calçada).
La distribució d’aparcaments en calçada i fora de
calçada mostra la relació entre el nombre de places
que es troba a la via pública (places d’aparcament
lliure, de rotació, de càrrega i descàrrega) i el nombre
de places que es localitzen fora del viari (aparcaments
públics i privats).
La ocupació de l’espai viari per part del vehicle privat
és una constant a la majoria de ciutats. Aquest fet
redueix la disponibilitat d’espai públic d’ús ciutadà i,
sobre tot, en dificulta que aquest pugui desenvolupar
amb plenitud les activitats que li són pròpies, com
l’estada, l’esbarjo, l’oci, el desplaçament i les relacions
socials.

OBJECTIU DESITJABLE

> 90 % places fora de calçada

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

77,2 %

5,7
012
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Font: https://www.electromaps.com

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Zones d’aparcament

Zones d’aparcament: aparcament viari, aparcaments
públics, aparcament soterrat per hores.

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Aparcament vinculat a les
finques catastrals

Finques cadastrals amb el nombre d’immobles amb
ús aparcament.

Elaboració pròpia a partir de la Seu
Electrònica del Catastre.

Grid hexagonal

Capa vectorizada hexagonal tipus polígon de 124
metres de costat (àrea equivalent de 4 ha).

Elaboració pròpia.
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Oferta de places en el viari: densitat de places per tram
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ

Oferta de places per àmbit

Total

Residencial

Lliure

6.553

4.975

Motos

652

639

Reserva privada

223

223

73

73

Zona càrrega/descàrrega

261

261

Zona blava

155

155

7

7

Reserva PMR

SITUACIÓ ACTUAL

Zona taxis

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

140

Falguera

P

Roses-Castellbell

Can Nadal

Densitat de places per
a turismes i tram
Can Bertrand

> 25 / 100 m lineals
10-25 / 100 m lineal
5 - 10 m lineal
< 5 m lineal
Cap plaça
140

P Bossa de places en viari

N

100 m

400 m
Agència d’Ecologia
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Oferta de places fora del viari
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ

Oferta de places per àmbit

Total

Residencial

Aparcament vinculat a les finques cadastrals

17.669

17.109

Aparcament públic

1.634

1.634

Aparcament per hores

472

472

80 EN SUPERFÍCIE

SITUACIÓ ACTUAL

P Aparcament públic (nº de places)

80

EN SUBSÒL

P Aparcament per hores (nº de places)
Aparcament vinculat a les finques
cadastrals

90
120

330

P

P

P

420

P

50

P

80

PAPARCAMENT
EN EXTINCIÓ
80

100

P

80

P

P

64

P

300

P
APARCAMENT
EN EXTINCIÓ

392

P
P

Places vinculades a les finques (nº)
> 100
25 - 100
5 - 25
1-5
N

100 m

400 m

Oferta d’aparcament per a turismes fora de calçada
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
Percentatge de places (%) per a turismes,
fora de calçada, en relació a les places
totals ofertades.

Oferta en calçada (nº places)

7.265

Oferta fora de calçada (nº places)

19.775

Aparcament vinculat a les finques cadastrals 17.669
Aparcament públic 1.634
Aparcament per hores 472

SITUACIÓ ACTUAL

Places fora de calçada (%) - ÀMBIT MUNICIPAL

73,1

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

Places fora calçada (%)
> 90 %
75 - 90 %
50 - 75 %
25 - 50 %
< 25 %

N

100 m

400 m

Oferta d’aparcament per a turismes fora de calçada
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS
Percentatge de places (%) per a turismes,
fora de calçada, en relació a les places
totals ofertades.

Oferta en calçada (nº places)

5.687

Oferta fora de calçada (nº places)

19.215

Aparcament vinculat a les finques cadastrals 17.109
Aparcament públic 1.634
Aparcament per hores 472

SITUACIÓ ACTUAL

Places fora de calçada (%) - ÀMBIT RESIDENCIAL

77,2

Els aparcaments perifèrics als teixits residencials s’han
comptabilitzat en el càlcul global.

Les Grases
P
P

P

La Salut
Can Maginàs

P

Mas Lluí

Can Calders

Can Llobera

P

P

P

P
P

P

Can Nadal

Falguera

P

Roses-Castellbell

P

Can Bertrand

Places fora calçada (%)
> 90 %
75 - 90 %
50 - 75 %
25 - 50 %
< 25 %

N

100 m

400 m

Oferta d’aparcament per a turismes fora de calçada
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
Percentatge de places (%) per a turismes,
fora de calçada, en relació a les places
totals ofertades.

Oferta en calçada (nº places)

4.953

Oferta fora de calçada (nº places)

19.215

Aparcament vinculat a les finques cadastrals 17.109
Aparcament públic 1.634
Aparcament per hores 472

ESCENARI 1: Reducció d’un 60 % places
d’aparcament viari a l’àrea central: 734 places
eliminades.

Places fora de calçada (%) - ÀMBIT RESIDENCIAL

79,5

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

Places fora calçada (%)
> 90 %
75 - 90 %
50 - 75 %
25 - 50 %
< 25 %

N

100 m

400 m

Àmbit reducció places

Oferta d’aparcament per a turismes fora de calçada
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS
Percentatge de places (%) per a turismes,
fora de calçada, en relació a les places
totals ofertades.

RESUM PER A L’ÀMBIT RESIDENCIAL
Situació actual:

Oferta de places en el viari

Oferta en calçada (nº places)

5.687

Oferta fora de calçada (nº places)

19.215

1%5%3%
4%

Lliures
Reserva privada
Reserva PMR
Càrrega/descàrrega
Zona blava

Aparcament vinculat a les finques cadastrals 17.109
Aparcament públic 1.634
Aparcament per hores 472
Places fora de calçada (%) - ÀMBIT RESIDENCIAL 77,2

Escenari 1:
Reducció places teixit central (60 %):
Oferta en calçada (nº places)

4.953

Oferta fora de calçada (nº places)

19.215

87%

ES REDUEIXEN 734 PLACES VIÀRIES

Aparcament vinculat a les finques cadastrals 17.109
Aparcament públic 1.634
Aparcament per hores 472
Places fora de calçada (%) - ÀMBIT RESIDENCIAL 79,5

Escenari 2:
Places en extinció: ES REDUEIXEN 380 PLACES (aparcament Parc Europa i antic camp de
futbol).

Oferta en calçada (nº places)

5.687

Oferta fora de calçada (nº places)

18.835

Aparcament vinculat a les finques cadastrals 17.109
Aparcament públic 1.254
Aparcament per hores 472
Places fora de calçada (%) - ÀMBIT RESIDENCIAL 76,8
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Anàlisi dels resultats
La presència de turismes i furgonetes a l’espai
públic comporta una sèrie d’obstacles i friccions
que generen un impacte perjudicial pels vianants.

menor (teixit de casc antic; Can Nadal) així com els
teixits amb major presència de places en superfície
(teixits tipus bloc del barri de Falguera o teixit
unifamiliar del barri de Mas Lluí).

Amb aquest indicador es buscar assolir una major
planificació i control de l’aparcament en l’espai
públic per mitjà de la reducció de places en calçada.
Això suposa una millora de l’espai públic i, per tant,
un augment en la qualitat de vida dels ciutadans.

En el mapa Oferta de places en el viari: densitat
de places per tram es representen els trams amb
una major densitat de places d’aparcament per a
turismes per cada 100 metres lineals.

Aquesta reducció ha d’anar acompanyada d’un
augment de l’ oferta de places fora de calçada,
de manera que no s’incrementi el dèficit de
places. Aquests aparcaments poden ubicar-se en
estructures subterrànies o en edificis tècnics.

A escala municipal (resultats per àmbit urbà) el
resultat global disminueix fins a un 73,1 % per la
presència de places en calçada del teixit industrial
i els aparcaments públics perifèrics als teixits
residencials.

La situació òptima és aquella en la que l’oferta fora
de calçada és la majoritària i, juntament amb la de
la calçada, es pot donar resposta a la demanda dels
residents de la zona en concret.
La combinació d’estratègies d’estímul dels modes
de transport més sostenibles (a peu, bicicleta i
transport coŀlectiu) i de dissuasió de l’ús del vehicle
privat és un requisit indispensable per aconseguir
una mobilitat més sostenible.
Pel conjunt dels teixits urbans residencials la
proporció de places d’aparcament per turismes
fora de calçada és del 77,2 %. Aquest resultat és
satisfactori però insuficient si es vol aconseguir
l’objectiu desitjable ja que el pes de les places fora
de calçada és superior a la oferta en el viari però
no assoleix el 90 % de places fora de calçada. Les
places en calçada disponibles per a turismes són
5.687, la majoria d’accés lliure (87 %), seguides de
les càrrega i descàrrega (5 %). Les places regulades
(zona blava) únicament representen el 3 % de la
totalitat de la oferta per a turismes.
Les places fora de calçada provenen de dues
fonts diferents; per una banda, aquelles places
d’aparcament d’ús públic (espais fora de calçada de
gestió pública on es pot aparcar, com per exemple
solars o espais soterrats d’aparcament per hores) i,
per altra, aquelles places d’ús privat vinculades a les
finques cadastrals (immobles amb ús aparcament).
Les dades provinents del cadastre s’han extret de
la Oficina Virtual del Cadastre i s’han tractat per tal
d’associar a cada finca el nombre total de places
d’aparcament.
L’anàlisi per teixits residencials permet identificar
aquells teixits on la dotació de places en calçada és
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2018

Places d’aparcament en l’àmbit de transformació urbana:
L’àmbit de transformació urbana suma un total de
1.100 places per a vehicles i motos en superfície.
D’aquestes, el 66,9 % (736 places) estan ubicades a
la calçada. La principal oferta de places es concentra
en tres grans àrees que acumulen un total de 500
places; es tracta de l’aparcament de l’antic Camp
de Futbol de la Rambla i de l’aparcament vinculat a
l’estació (tant la bossa d’aparcament lliure així com
la bossa de places de zona blava).
Total places afectades

1.100

En calçada

736
Lliures 577

Càrrega i descàrrega 22
Zona blava 29
Motos 86
Altres 22

Fora de calçada

364
Lliures 300
Zona blava 60
Altres 4

Tal i com es pot apreciar en el següent indicador
(Dotació de places d’aparcament en relació a la
demanda - dèficit infraestructural) s’haurà de posar
especial èmfasi en aquelles àrees residencials on
el dèficit de places fora de calçada és més acurat
(zones vermelles) per tal de revertir la supressió
de places en calçada derivada del projecte de
soterrament i suplir la demanda de places que
requereix un node atractor com és l’estació de
rodalies).
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02.6 Dotació de places d’aparcament en relació a
la demanda (dèficit infraestructural)
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Garantir un nombre suficient de places d’aparcament
per al vehicle privat, fora de la calçada, que doni
cobertura a una demanda teòrica de places per a
residents.

[Oferta de places per a turismes fora de calçada (ús
públic i ús privat) / Demanda teòrica de places per
a residents (vehicles censats) x 100]
UNITAT

% places cobertes

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

Definició

> 75 % de places d’aparcament per a
turismes cobertes per l’oferta fora de calçada.

Expressa la proporció de places d’aparcament per a
turismes que són demandades pels usuaris residents
(demanda teòrica) que estan cobertes per l’oferta
existent fora de calçada.

OBJECTIU DESITJABLE

L’indicador expressa la cobertura de places
d’aparcament per a vehicles privats, demandats
pels residents (en un escenari nocturn), en relació a
l’oferta total de places ubicades fora de la via pública
(aparcaments privats de veïns, aparcaments públics i
aparcaments privats d’ús públic).

RESULTAT ASSOLIT

100 % de places d’aparcament per a turismes
cobertes per l’oferta fora de calçada.

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

Escenari 4 89,1 %

7,8

Tanmateix, també s’analitza les places demandades
cobertes tenint en compte la oferta total de places, és
a dir, tant les que estan localitzades fora de calçada
així com en calçada (aparcament lliure i regulat).

012

3 4 5 6 7 8 9 10

Font: https://www.fetasantfeliu.cat

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Zones d’aparcament

Zones d’aparcament: viari, aparcaments públics,
aparcament soterrat per hores.

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.

Aparcament vinculat a les
finques catastrals

Finques cadastrals amb el nombre d’immobles amb
ús aparcament.

Elaboració pròpia a partir de la Seu
Electrònica del Catastre.

Cens de vehicles

Vehicles censats al municipi; nombre de turismes

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
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Demanda teòrica de places per tram de carrer
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
Demanda de places per tram de carrer. En
el mapa es representa una ràtio de 1,07
vehicles per habitatge.

Escenaris (ràtios considerats)

Demanda de places

1,07 vehicles/habitatge

18.762

1,2 vehicles/habitatge

21.128 (+12,6 %)

1,5 vehicles/habitatge

26.410 (+40,8 %)

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

Densitat de places
demandades per tram
> 50 / 100 m lineals
25 -50 / 100 m lineals
10 - 25 /100 m lineals
< 10 /100 m lineals
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N

100 m

400 m
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Dotació de places demandades en relació a la oferta: escenari 1
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
ESCENARI 1: 1,06 places/habitatge
Cobertura de places (%) per a turismes
fora de calçada en relació a les places
teòriques demandades. Àmbit residencial.
Places demandades (nº places)

18.762

Oferta fora de calçada (nº places)

19.215

Cobertura fora de calçada (%)

102,4

Superàvit de places

453

En relació a la oferta fora de calçada
Cobertura de places (%) per a turismes, dins
i fora de calçada, en relació a les places
teòriques demandades. Àmbit residencial.
Places demandades (nº places)

18.762

Oferta total (dins i fora calçada)

24.902

Cobertura total (%)

132,7

Superàvit de places

6.140

Places cobertes
Superàvit

> 150 %
100 - 150 %
Dèficit

75 - 100 %
50 - 75 %
< 50 %
No hi ha demanda
però si oferta de places
1 (nombre de places deficitàries/en superàvit

En relació a la oferta total (dins i fora de calçada)

Dotació de places demandades en relació a la oferta: escenari 2
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
ESCENARI 2: 1,2 places/habitatge
Cobertura de places (%) per a turismes
fora de calçada en relació a les places
teòriques demandades. Àmbit residencial.
Places demandades (nº places)

21.128

Oferta fora de calçada (nº places)

19.215

Cobertura fora de calçada (%)

90,9

Dèficit de places

1.913

En relació a la oferta fora de calçada
Cobertura de places (%) per a turismes, dins
i fora de calçada, en relació a les places
teòriques demandades. Àmbit residencial.

Places demandades (nº places)

21.128

Oferta total (dins i fora calçada)

24.902

Cobertura fora de calçada (%)

117,9

Superàvit de places

3.773

Places cobertes
Superàvit

> 150 %
100 - 150 %
Dèficit

75 - 100 %
50 - 75 %
< 50 %
No hi ha demanda
però si oferta de places
1 (nombre de places deficitàries/en superàvit

En relació a la oferta total (dins i fora de calçada)

Dotació de places demandades en relació a la oferta: escenari 3
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
ESCENARI 3: 1,5 places/habitatge
Cobertura de places (%) per a turismes
fora de calçada en relació a les places
teòriques demandades. Àmbit residencial.
Places demandades (nº places)

26.410

Oferta fora de calçada (nº places)

19.215

Cobertura fora de calçada (%)

72,8

Dèficit de places

7.195

En relació a la oferta fora de calçada
Cobertura de places (%) per a turismes, dins
i fora de calçada, en relació a les places
teòriques demandades. Àmbit residencial.

Places demandades (nº places)

26.410

Oferta total (dins i fora calçada)

19.215

Cobertura fora de calçada (%)

94,3

Dèficit de places

1.508

Places cobertes
Superàvit

> 150 %
100 - 150 %
Dèficit

75 - 100 %
50 - 75 %
< 50 %
No hi ha demanda
però si oferta de places
1 (nombre de places deficitàries/en superàvit

En relació a la oferta total (dins i fora de calçada)

Dotació de places demandades en relació a la oferta: escenari 4
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
ESCENARI 4:
Demanda de places d’1,2 places/habitatge
+ 2 aparcaments en extinció (380 places) +
reducció 60 % places en viari a l’àrea central.
Cobertura de places (%) per a turismes
fora de calçada en relació a les places
teòriques demandades. Àmbit residencial.
Places demandades (nº places)

21.128

Oferta fora de calçada (nº places)

18.835

Cobertura fora de calçada (%)

89,1

Dèficit de places

2.293

En relació a la oferta fora de calçada
Cobertura de places (%) per a turismes, dins
i fora de calçada, en relació a les places
teòriques demandades. Àmbit residencial.

Places demandades (nº places)

21.128

Oferta total (dins i fora calçada)

23.788

Cobertura fora de calçada (%)

112,6

Superàvit de places

2.659

Places cobertes
Superàvit

> 150 %
100 - 150 %
Dèficit

75 - 100 %
50 - 75 %
< 50 %
No hi ha demanda
però si oferta de places
1 (nombre de places deficitàries/en superàvit

En relació a la oferta total (dins i fora de calçada)

Anàlisi dels resultats
Per a calcular les places demanadades teòriques
s’han establert tres escenaris segons ràtio de
vehicles per llar: 1,07 vehicles/habitatge (la totalitat
avui de turismes censats al municipi; Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat, 2018), que són un
total de 18.762 vehicles;1,2 vehicles/habitatge
(que es correspon a una demanda total de 21.128
places per a turismes) i 1,5 vehicles/habitatge (una
demanda total de 26.410 places).
En el mapa Demanda teòrica de places per tram
de carrer (escenari 1,07 vehicles/llar) es mostra la
densitat de places teòriques demanades per cada
100 metres lineals de tram de carrer. L’adjudicació
de places s’ha realitzat a partir de la població per
portal i l’assignació d’aquest al tram més proper. Els
trams amb major densitat (> 50 places per cada 100
metres lineals) es concentren en els barris de La
Salut, Can Calders i Falguera.

En el segon i tercer escenari s’ha tingut en compte
un augment de la demanda de places d’aparcament
i la oferta dins i fora de calçada es manté igual que
en la situació actual.
El darrer escenari (escenari 4) incorpora una
demanda teòrica d’ 1,2 places per habitatge i, en
relació a la oferta incorpora l’eliminació de 380
places fora de calçada fruit de l’extinció de dos
aparcaments (aparcament públic en solar del
costat del Parc Europa i 300 places de l’aparcament
de l’antic camp de futbol ubicat en el propi àmbit
de transformació urbana i la dismunició d’un 60 %
de places viàries en el teixit central delimitat per la
Rambla Marquesa de Castellbell, Riera de la Salut i
el carrer de Laureà Miró (això significa una reducció
de 734 places en l’espai viari).
Zones deficitàries en l’àmbit de transformació urbana:

Resultats assolits segons escenari:
Cobertura de places
fora de calçada
(%)

Dèficit/superàvit de
places (nº)

Escenari 1

102,4

+ 453

Escenari 2

90,9

- 1.913

Escenari 3

72,8

- 7.195

Escenari 4

89,1

- 2.293

El resultat de l’indicador és variable en funció de
l’escenari escollit. El primer escenari (situació actual)
és l’únic que mostra un balanç positiu de places fora
de calçada en relació a les places demandades. En
l’àmbit residencial el superàvit és de 453 places. La
cobertura és del 102,4 %.
Tot i que el resultat global és satisfactori, el mapa
permet identificar aquelles zones que presenten
un dèficit de places fora de calçada per tal de
cobrir la demanda teòrica. Això es tradueix en que
caldria planificar nova oferta d’aparcament per
compensar el dèficit infraestructural que presenten
aquests teixits. Quan la malla hexagonal és de color
vermell, significa que no s’arriba a cobrir el 50 % de
la demanda. El mapa també indica el nombre de
places teòriques deficitàries.
Per a la resta d’escenaris es produeix un dèficit
infraestructural teòric (en un escenari nocturn)
de places per a turismes. El nombre de places
deficitàries, a l’àmbit residencial, oscil·la entre 1.913
i 2.293.
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Les zones més deficitàries són les ubicades a la part
septentrional i Oest de l’àmbit de transformació
(barris de La Salut i la part baixa de Can Calders). En
algunes d’aquestes àrees, el nombre de places que
caldria oferir ascendeix fins a 500 i fins i tot a 1.500
places. El projecte de transformació hauria de tenir
en compte aquestes dades per a millorar el dèficit
infraestructural.
Si es té en compte la totalitat de la oferta de places
(dins i fora de calçada) igualment es presenta un
dèficit rellevant en aquests barris ja que el pes de
la oferta viària és baix en relació a la totalitat de
l’oferta.
Nous models de mobilitat urbana:
Una bona gestió de la mobilitat comporta evitar
la mobilitat innecessària i canalitzar la obligada
deguda a motius laborals i d’estudis, de manera
que la seva repercussió a l’entorn urbà sigui la
mínima possible.
L’ús individual del vehicle privat està encara molt
arrelat a la societat. En una ciutat compacta com
la de Sant Feliu de Llobregat el nombre de viatges
en cotxe al dia no hauria de sobrepassar el 10 %
dels viatges, inclosos els viatges per a la distribució
urbana de mercaderies. La darrera Enquesta de
Mobilitat Quotidiana (EMQ) reflecteix que el 38,8
% dels desplaçaments de residents es realitzen en
transport motoritzat.
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2018

L’aparcament hauria d’estar fora de l’espai públic
(calçada) i seria fàcil aconseguir-ho si es regula
i/o prohibeix en aquells teixits on hi ha un major
dèficit d’espai públic d’ús ciutadà i no s’instaŀlen
connectors d’energia al carrer pels nous vehicles
elèctrics. El canvi de tecnologia d’automoció és
una oportunitat única per alliberar l’espai públic de
vehicles aparcats.
La consideració de la mobilitat com un servei, on
l’important és l’accés a la ciutat i els seus serveis
i no la tinença en propietat dels cotxes, permet
conjugar una reducció dràstica de l’ús del vehicle
privat i, alhora, contribuir a la desmaterialització
de l’economia. El vehicle elèctric hauria de ser
fonamentalment compartit.
Retornar al ciutadà l’espai públic que va perdre a
causa de l’actual model de mobilitat ha de ser la
clau d’un nou urbanisme i dels nous models de
mobilitat i espai públic. És fonamental la reconversió
de la major part de l’espai urbà, avui destinat a la
mobilitat, per a dedicar-lo a la multiplicació d’usos i
drets ciutadans, convertint els carrers en espais per
a la convivència.
Ambl’objectiud’alliberarl’espaipúblicd’aparcament,
es proposa que aquests es construeixin fora de la
calçada i en edificis que siguin flexibles en la seva
concepció i puguin contenir altres usos diferents en
un futur (edificis tècnics reconvertibles).
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Recomanacions generals per a la regeneració
dels teixits existents en l’àmbit del soterrament

1) Definir una jerarquia viària clara per al conjunt del municipi en funció de la
funcionalitat i els usos associats de cada via, tot establint limitacions de velocitat.
Per a l’eix alliberat fruit del soterrament de la via fèrria, tot i el seu caràcter
estructurant, es proposa que sigui una via pacificada, amb una velocitat màxima
permesa de 30 km/h i que disposi del màxim d’espai per al vianant i altres usos
ciutadans compatibles.
Les vies bàsiques de la ciutat que, tot buscant la màxima ortogonalitat, integraran
el conjunt de modes de transport mecànic (vehicle de pas, transport públic i
xarxa principal de bicicleta) i miraran de deixar a l’interior del perímetre de vies
bàsiques unes àrees de 16/20 ha que s’alliberaran de la circulació dels vehicles
de pas.
Per a la integració de totes les variables relacionades amb la funcionalitat urbana
caldria elaborar, d’acord amb el Pla de Mobilitat, un Pla Director de superilles
o àrees de pacificació que defineixi el nombre de cotxes que s’han reduir i les
actuacions per aconseguir-ho.
Fases d’implementació recomanables:
• Per a la implementació de les superilles en teixits existents i per tal
de reduir les resistències a causa del canvi d’hàbits, és convenient definir un
primer estadi de pacificació. En aquest sentit no es modifiquen les direccions
dels carrers i s’assigna a cada tram de carrer una velocitat màxima admesa. Es
classifiquen les vies segons el flux de trànsit i la funció que juguen a la xarxa
de mobilitat urbana. Les velocitats per vies ràpides urbanes no superaran els
80 km/h; en el cas de les vies definidores de la perifèria de les superilles no
se superaran els 50 km/h quan es corresponguin amb la xarxa de vies de pas
principals i no superaran els 30 km/h, i quan les vies de pas (no principals)
serveixin per tancar el polígon de les superilles a l’interior de les superilles la
velocitat màxima admesa serà de 20 km/h, ja que l’ús prioritari en aquesta fase
serà, encara, la mobilitat.
• En una segona fase, no es permet que els cotxes travessin l’interior de
les superilles. Els carrers es converteixen en places per tal d’admetre tots els
usos i drets ciutadans, inclosos els de les persones més vulnerables: cecs, nens
jugant, etc., tot ocupant la totalitat de la secció del carrer que procurarà ser de
plataforma única. En aquesta fase la velocitat màxima admesa recomanable és
de 10 km/h. Es podria acceptar una velocitat de 20 km/h per als cotxes, però
aquesta velocitat és excessiva per a les bicicletes.
L’articulació de la xarxa viària en superilles hauria alliberar més del 70% de l’espai
públic per a ús de vianants que ocuparan el nivell més alt de la jerarquia en els
modes de transport. El transport públic ocuparà el segon lloc en la jerarquia i
la bicicleta el tercer.
2) Acomodació de la xarxa de transport públic en superfície a la nova jerarquia
viària, que sigui equitativa i accessible per a tothom.
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3) La disponibilitat i el cost de les places d’aparcament és un elements que
estpa directament relacionat amb l’ús del vehicle privat. Es porposa alliberar el
màxim aparcament de l’espai públic. La projecció de nous aparcaments s’hauria
de fer fora de calçada, en edificis flexibles en la seva concepció; que puguin
tenir altres usos diferents en el futur. Si aquests en construeixen en alçada,
haurien de tenir un front de façana amb activitats econòmiques per no generar
deserts urbans i procurar situar-se en les vies definidores de les superilles (vies
bàsiques). La distància des dels edificis residencials a l’aparcament no superaria
els 300 m, que és la distància màxima recomanable per accedir a una parada de
transport públic (autobús).
4) Màxima restricció de l’aparcament en els edificis residencials al mínim
possible (places per a minusvàlids, per exemple, i sempre que no hi hagi una
altra alternativa). Sí habilitació de places d’aparcament per a bicicletes.
5) Acomodació de la xarxa principal de bicicletes i artefactes elèctrics
compatibles amb les bicicletes per les vies definidores de les superilles (vies
bàsiques) sempre que la secció ho permeti. A les vies amb prioritat per a
vianants, les bicicletes poden tenir el pas franc en les dues direccions i s’han
adequar, en cada moment, als usos que s’estiguin desenvolupant.
Per alliberar d’aparcament l’espai públic és estratègic no instaŀlar en aquest,
punts de connexió a la xarxa elèctrica. És recomanables instaŀlar només els
mínims imprescindibles per a usos preestablerts.
6) Per a l’eix de transformació urbana del soterrament es pot implantar una o
vàries plataformes de distribució urbana que donin servei als equipaments
i activitats econòmiques dels barris confrontants, fora de calçada, per al
trencament de càrrega. Des de la plataforma i amb unitats de transport de
tonatge reduït, si pot ser elèctric, es poden distribuir les mercaderies en horaris
(preferentment nocturns) compatibles amb la presència dels nens al carrer i
altres usos a definir en cada cas.
Les plataformes haurien de ser, també punts de recollida de paqueteria que
evitin la multiplicació d’unitats de transport motoritzades de distribució fruit del
comerç electrònic.
7) Ampliar els usos i drets en l’espai públic. La pacificació dels carrers,
alliberant espai públic que avui es dedica a la mobilitat, es potencia la trobada
i la convivència; per assolir aquest objectiu és necessari definir un pla de
jerarquització viària. L’alliberament de l’espai viari ha d’anar acompanyat
d’una modificació de la organització en la gestió dels nous usos en l’espai
públic relacionats amb l’entreteniment i el lleure per a totes les edats, amb la
cultura i l’art, amb l’intercanvi econòmic i el bescanvi, amb el dret a l’expressió
democràtica i amb el desplaçament de les persones i les mercaderies.
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Espai públic habitable

ESPAI PÚBLIC HABITABLE

Un dels principals reptes del model urbà més sostenible és el de transformar l’espai públic
en un àmbit molt més habitable. Avui en dia, la major part de l’espai públic està limitat
per les funcions associades al vehicle privat. Aquesta realitat deriva en una planificació
de l’espai públic poc flexible, que afecta directament a la convivència, factor de gran
importància d’una ciutat més sostenible. Per tant, la redefinició del model urbà requereix
instruments i metodologies que considerin l’escala humana com a factor d’anàlisi, que
incloguin de forma més integral, una valoració dels carrers i del seu potencial com a
espai de relació, vinculant aspectes com l’accessibilitat universal, les variables de confort
o les variables perceptives.
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ESPAI PÚBLIC HABITABLE

ESPAI PÚBLIC I HABITABILITAT

03.1 Accessibilitat del viari
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Reduir el nombre de barreres físiques que incideixen
en els desplaçaments de les persones per facilitar el
seu pas sense friccions i el seu accés a l’espai construït, serveis urbans bàsics, parcs i altres espais públics d’estada.
Com més gran sigui el grau d’accessibilitat, més segur, atractiu i multifuncional pot arribar a ser l’espai
públic.

[Longitud total (metres lineals) de trams de carrer
accessibles / Longitud total dels trams de carrer ] x
100
UNITAT

% Metres lineals

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

Definició
Grau d’accessibilitat dels carrers en funció de
l’amplada de les voreres (dreta i esquerra) i de la
pendent longitudinal del tram.
L’accessibilitat del viari es mesura en funció del
seu impacte en la mobilitat dels vianants. El criteri
de valoració es basa en l’amplària lliure mínima de
pas, és a dir, l’espai viari lliure d’obstacles: mobiliari
urbà, arbrat, etc. Es considera un itinerari de vianants
accessible quan l’espai lliure de pas no és inferior a
1,80 m en tot el seu recorregut.

> 75% dels trams de carrer (metres lineals)
accessibles ( accessibilitat adequada o
superior).
OBJECTIU DESITJABLE

100% dels trams de carrer (metres lineals)
accessibles (accessibilitat adequada o
superior).
RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

68 %

4,5

A les seccions de carrer tipus rambla o bulevard
(carrers amb espais per a vianants segregats de
l’edificació, sempre que les dues voreres tinguin una
amplada mínima de 1,2, s’atorgarà una accessibilitat
adequada . Si les dues voreres compleixen l’amplada
adequada, aleshores s’atorgarà una accessibilitat
òptima.
ACCESIBILITAT

AMPLE DE LES VORERES
(ESPAI LLIURE DE PAS)

ÓPTIMA
ADECUADA
INADECUADA

012

3 4 5 6 7 8 9 10

PENDENT
LONGITUDINAL

≥ 2,5 m

<= 6 %

≥ 1,8 a 2,5 m

<= 6 %

< 1,8 m

<= 6 %

≥ 1,8 m

i/o > 6 %

< 1,8 m

i/o > 6 %

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

Trams de carrer

Trams de carrer amb els següents atributs: 1) amplada
lliure de pas vorera esquerra(m), 2) amplada lliure de
pas vorera dreta (m), 3) amplada lliure de pas (m) si
Elaboració pròpia a partir de dades
és un carrer en plataforma única, 4) amplada lliure
base proporcionades per l’Ajuntament
de pas (m) si hi ha un espai central per a vianants, 5)
pendent (%)
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Accessibilitat del viari
RESULTATS PER ÀMBIT RESIDENCIAL
32%

58%
10%

Metres lineals de carrer (%) segons accessibilitat

Accessibilitat viari
Inadequada
Adequada
Òptima
N

100 m

400 m
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Mapa de pendents per tram de carrer

Pendent (%)
>
6
4
2
<

8
-8
-6
-4
2

Accessibilitat del viari sense pendent
RESULTATS PER ÀMBIT RESIDENCIAL SENSE TENIR
EN COMPTE LA PENDENT DELS TRAMS

15%

16%
69%

Metres lineals de carrer (%) segons accessibilitat

Accessibilitat viari
Inadequada
Adequada
Òptima
N

100 m

400 m

Anàlisi dels resultats
El grau d’accessibilitat del viari es mesura en funció
del seu impacte en la mobilitat dels vianants. El
criteri de valoració es basa en dos requeriments
bàsics per les persones amb mobilitat reduïda:
l’amplada de les voreres i la pendent dels trams,
assumint que ambdós atributs poden limitar els
desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda.

36%
53%

11%

El resultat obtingut en l’àmbit residencial és que
un 68 % de l’extensió viaria compleix amb una
accessibilitat adequada o superior. Per tant no
s’arriba a l’objectiu mínim del 75% del viari amb un
grau d’accessibilitat adequat o superior. L’ anàlisi
a nivell municipal dona un resultat lleugerament
més baix, amb un 65% del viari amb accessibilitat
adequada o superior.

AMBIT MUNICIPAL

32%

58%

Per tipus de teixits residencial, es pot veure que
el nivell d’accessibilitat més baix el trobem a la
zona d’eixample, i el més alt als teixit tipus blocs
i primigenis, essent un valor molt similar entre
ells i pròxim a complir el requeriment mínim de
l’indicador.

10%

AMBIT RESIDENCIAL

ACCESSIBILITAT DEL VIARI SEGONS TIPUS DE TEIXIT RESIDENCIAL
0%

20%

40%

60%

80%

100%

BLOCS
EIXAMPLE
PRIMIGENIS
UNIFAMILIAR

Com es pot veure en el mapa de pendents dels
trams de carrer, a Sant Feliu de Llobregat hi ha una
gran part de carrers amb una pendent superior al
6% i per tant no accessible per la topografia del
terreny.
Com que aquest aspecte no es pot modificar,
s’ha elaborat un altre mapa amb la classificació
d’accessibilitat del viari però aquest cop sense tenir
en compte la pendent del carrer, és a dir, només
tenint en compte l’amplada de les voreres.

100

Accessibilitat viari
Inadequada
Adequada
Òptima

En aquest cas, l’extensió de viari que compleix amb
l’accessibilitat adequada en l’àmbit residencial és
del 85 %, és a dir, que se supera l’objectiu mínim
del 75%.
Per teixits residencials, en aquest cas, el teixit
unifamiliar té un 99 % de tramari amb un grau
d’accessibilitat adequada o superior, seguit del
teixit per blocs, amb un 90 %. Els teixits d’eixample
i primigenis serien els de grau d’accessibilitat pitjor,
amb un 82 % i 80 % respectivament.
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2018

ACCESSIBILITAT DEL VIARI SEGONS TIPUS DE TEIXIT RESIDENCIAL
SENSE TENIR EN COMPTE LA PENDENT DELS TRAMS
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Accessibilitat viari
Inadequada
Adequada
Òptima

Claus per la millora:
Un 17 % dels trams de l’àmbit residencial que
tenen una accessibilitat inadequada estan dins de
l’àmbit de transformació urbana i per tant s’espera
que passaran a tenir una accessibilitat òptima amb
l’actuació prevista. Aquests trams representen un 6
% del total i per tant es passarà del 68 % al 74 %, ja
molt a prop de l’objectiu mínim.

Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2018

Per altra banda, els trams amb accessibilitat
inadequada deguda a l’amplada de voreres i no a
la pendent del carrer, es concentren sobretot a la
zona de teixit primigeni i Eixample, per tant és en
aquestes zones on caldria concentrar els esforços
per millorar l’accessibilitat del tramari.
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03.2 Repartiment viari
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Augmentar els espais viaris per a l’exercici de tots
els drets ciutadans que la ciutat ofereix: esbarjo, oci,
estada, expressió, participació, intercanvi, cultura,
coneixement, etc. Multiplicar les activitats i usos a
l’espai públic per tal que la màxima aspiració de les
persones a la ciutat no sigui la de vianant sinó la de
ciutadà. Invertir la distribució de l’espai públic entre
els vehicles i les persones, prioritzant el ciutadà.

[(Superfície viària per a vianants i/o espai de
convivència/ Superfície viària total (vehicles +
vianants i/o espai de convivència] x 100)
UNITAT

% Metres lineals

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 50 % dels trams de carrer (metres lineals)
amb un repartiment viari suficient o superior

Definició
Percentatge d’espai de carrer destinat al vianant en
relació a l’amplada total del viari.
El percentatge de l’espai viari destinat al vianant
avalua l’ergonomia de l’espai públic en quan a
la relació de la superfície destinada a usos per al
vianant respecte als que es destinen a la mobilitat
motoritzada.
ESPAI VIARI DESTINAT AL VIANANT
ESPAI ÒPTIM

%

75 % dels trams de carrer (metres lineals)
amb un repartiment viari suficient o superior

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

42,9 %

4,3

≥ 75

BO

60 a 75

SUFICIENT

50 A 60

INSUFICIENT

30 a 50

MOLT INSUFICIENT

OBJECTIU DESITJABLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

< 30

Font: elaboració pròpia

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

Trams de carrer

Trams de carrer amb els següents atributs: 1) amplada
lliure de pas vorera esquerra(m), 2) amplada lliure de
pas vorera dreta (m), 3) amplada lliure de pas (m) si
Elaboració pròpia a partir de dades
és un carrer en plataforma única, 4) amplada lliure
base proporcionades per l’Ajuntament
de pas (m) si hi ha un espai central per peatons, 5)
amplada total de carrer
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Repartiment viari
RESULTATS PER ÀMBIT RESIDENCIAL

11%
26%

3%
13%

47%

Metres lineals de carrer (%) segons repartiment viari

Repartiment viari

N

100 m

400 m
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molt insuficient
insuficient
suficient
bo
òptim
103

Anàlisi dels resultats
El repartiment viari mesura el percentatge de
l’espai viari destinat al vianant, enfront del destinat
a l’ús del vehicle motoritzat. Es considera que una
ocupació del viari destinat al vianant del 50 % es un
repartiment viari suficient.

19%
3%
10%

Dins l’àmbit residencial, els carrers amb un
repartiment viari suficient representen un 42,9 %
del total del viari, quedant per tant, per sota de
l’objectiu mínim del 50 % .

44%

ÀMBIT MUNICIPAL

A nivell municipal, aquest percentatge encara és
inferior, amb només un 32,1 % de l’extensió viaria
amb un repartiment viari suficient o superior.

11%
26%

Per tipus de teixits residencial, es pot veure que
el percentatge d’espai viari destinat al vianant
és més alt en el teixit unifamiliar i el més baix es
troba en el teixit d’eixample, tot i que molt similar al
percentatge dels teixits de blocs.

3%
13%

REPARTIMENT VIARI SEGONS TIPUS DE TEIXIT RESIDENCIAL
0%

20%

40%

60%

80%

24%

47%

ÀMBIT RESIDENCIAL
100%

BLOCS
EIXAMPLE

Repartiment viari
PRIMIGENIS
UNIFAMILIAR

molt insuficient
insuficient
suficient
bo
òptim

Claus per a la millora
Per arribar a assolir l’objectiu mínim del 50 % dels
trams amb un repartiment del viari superior al 50 %,
caldria augmentar l’espai viari destinat al vianant en
3.081 metres lineals del viari existent.
En el mapa es pot veure que una quantitat
important de carrers tenen un repartiment
insuficient (repartiment de entre 30 i 50 %), i
d’aquests, dins l’àmbit residencial, hi ha un 20 %,
en que el repartiment viari és major que el 40 %
i que per tant són trams que els hi falta poc per a

104

aconseguir un repartiment suficient. Si es millorés
el repartiment d’aquests trams de carrer fins a
obtenir el repartiment suficient, l’àmbit residencial
ja arribaria a tenir un 62 % de l’extensió viaria amb
un repartiment viari suficient o superior i per tant,
compliria amb l’objectiu mínim.
Aquests trams de viari amb un repartiment major
del 40 % es concentren sobretot a la zona de blocs
i teixits primigenis.
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03.3 Confort acústic
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Prevenir la contaminació acústica per evitar i reduir
els efectes nocius que puguin derivar per a la
salut humana. Crear un espai públic confortable
acústicament on la gran majoria de la població
estigui exposada a nivells de soroll per sota dels
nivells admissibles.

[(Població exposada a nivells de soroll admissibles
segons franja horària/Població total] x 100)

UNITAT

% població

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

Definició
L’índex d’afectació acústica indica la proporció de
població exposada a diferents nivells de molèstia per
causa del soroll. L’escala es defineix per al període
diari, en funció de valors basats en les Pautes sobre el
Soroll Urbà (Guidelines for Community Noise, 1999)
de l’OMS, en combinació amb els valors objectiu
de qualitat acústica per a zones tipus “a“ (sectors
del territori amb predomini de sòl d’ús residencial)
definits en la taula A de l’annex II del RD 1367/2007.

> 75 % població exposada a nivells de soroll
admissibles durant el dia (<65 dBA) i la nit
(<55dBA).
OBJECTIU DESITJABLE

100 % població exposada a nivells de soroll
admissibles durant el dia (<65 dBA) i la nit
(<55dBA).
RESULTAT ASSOLIT

Aquestes pautes estableixen els 65 dB (A) com a
nivell límit diari acceptable per a la població durant
el dia i, 55 dB (A) a la nit.

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

89 % Dia
84 % Nit

7,8
6,8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L’indicador de confort acústic s’expressa en quatre
rangs segons el nivell sonor de l’ambient:
TVLDIA

dB(A)

SILENCIÓS

< 60

ACCEPTABLE

60 - 65

SOROLLÓS

65 - 70

MOLEST

> 70

Font: elaboració pròpia

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

Trams de soroll

Trams de soroll segons nivells de pressió sonora
emmagatzemats pels sensors de so i franja horària.

Població

Dades de població per trams de carrer
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Confort acústic - Índex de soroll diürn (7-21h)

4%

RESULTATS PER ÀMBIT RESIDENCIAL

10%
39%

50%

Població (%) segons exposició a nivells de soroll (dia)

Confort acústic TVLDIA dB(A)
> 70
65 -70
60 - 65
< 60
N

100 m

400 m

Confort acústic - Índex de soroll nocturn (23-7h)
RESULTATS PER ÀMBIT RESIDENCIAL
14,0

2,0

20,5
63,5

Població (%) segons exposició a nivells de soroll (nit)

Confort acústic TVLNIT dB(A)
> 60
55 - 60
50 - 55
< 50
N

100 m

400 m

Anàlisi dels resultats
La realització de qualsevol activitat humana gairebé
sempre comporta un nivell sonor més o menys
elevat. El soroll es defineix com un so excessiu i
molest que afecta els nivells d’habitabilitat d’una
ciutat i a la salut pública de la població.
El soroll afecta la salut fins al fet que l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) classifica el soroll
procedent del tràfic com el segon factor
mediambiental més perjudicial a Europa, darrere
només de la contaminació de l’aire. Les malalties
associades són moltes, entre elles: malestar, estrès,
transtorns de la son, hipertensió, malalties del
cor, alteració del comportament, baix rendiment
(IsGlobal). De tota la càrrega de malaltia que
s’atribueix a una mala planificació urbana, el soroll
del trànsit representa el 36 %, un percentatge fins i
tot superior al que s’atribueix a la contaminació de
l’aire.

Marquesa de Castellbell i el carrer Josep Ricart; es
tracta dels carrers amb major intensitat de tràfic.
Claus per a la millora:
Realitzar plans d’acció per a reduïr el soroll de les
zones més afectades. Algunes de les estratègies
més frequents són:
— La implementació d’àrees de calmat de trànsit
(superilles).
— La disminució dels límits de velocitat.
— Limitació del volum de trànsit.
— L’ús de paviment sonoreductor a les calçades.
— La promoció d’ajudes per a millorar els tancaments
d’aquells habitatges exposats a vies bàsiques/alta
intensitat de trànsit.

El 89 % de la població de Sant Feliu està exposada
a nivells de soroll acceptables durant el dia (<65
dBA) i pel 84 % de la població, nivells admissibles
durant la nit (<55dBA). Aquests resultats són molt
satisfactoris ja que es compleix l’objectiu mínim
en ambdos escenaris. Els carrers urbans amb
menys confort acústic durant el dia són la carretera
de Laureà Miró, carrer d’Armenteres, la Rambla
CONFORT ACÚSTIC DIA SEGONS TIPUS DE TEIXIT RESIDENCIAL
0%

20%

40%

60%

80%

100%

BLOCS
EIXAMPLE
PRIMIGENIS
UNIFAMILIAR
CONFORT ACÚSTIC A LA NIT SEGONS TIPUS DE TEIXIT RESIDENCIAL
0%

20%

40%
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UNIFAMILIAR
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03.4 Confort tèrmic
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Mantenir les condicions de confort adequades a
l’espai públic el major marge de temps possible
al llarg del día per tal de permetre l’estada de les
persones. L’indicador té com a objectiu identificar
el potencial per nombre d’hores de confort tèrmic
segons les característiques de la trama urbana.

[(Nombre potencial d’hores de confort al dia/15] x
100)]

UNITAT

% hores de confort/dia

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 50 % d’hores de confort en un mínim del
50% de la longitud total del viàri

Definició
L’indicador de confort tèrmic estableix el nombre
potencial d’hores de confort tèrmic en funció de les
característiques morfològiques com per exemple la
proporció del carrer (relació entre la distància entre
edificacions i l’alçada mitja dels edificis), els materials
superficials i les variables climatològiques del lloc
d’estudi com per exemple la temperatura ambient, la
radiació, el vent i la humitat relativa.
L’indicador de confort tèrmic té en compte la
distribució dels materials i la presència de vegetació
a l’espai públic especialment l’arbart viàri. L’indicador
s’expressa en cinc rangs segons el percentatge
d’hores de confort al día considerant entre les 8h i
les 22h (15 hores totals):
NIVELL CONFORT

> 75 % d’hores de confort en un mínim del
50% de la longitud total del viàri

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

82,6%

10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% HORES/DIA

Òptim
Bó

OBJECTIU DESITJABLE

>75%
50% - 75%

Suficient
Insuficient
Molt insuficient

> 50%
25% - 50%
< 25%

Font: pexels

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

Proporció del carrer

Alçada mitja de les edificacions i amplada entre
edificis.

Arbrat viàri

Nombre d’arbres per tram de carrer i tipologia de
port
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Confort tèrmic
RESULTATS PER ÀMBIT RESIDENCIAL

9%
35%

56%

m2 de carrer (%) segons potencial d’hores de confort viari
(Àmbit residencial)

Confort tèrmic
molt insuficient
insuficient
suficient
bo
òptim
N

100 m

110

400 m
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Anàlisi dels resultats
6%

El potencial de confort tèrmic s’avalua a partir del
percentatge d’hores en que l’espai públic ofereix
condicions adequades per l’estada.

9%
17%

Dins l’àmbit residencial, els carrers amb un
percentatge d’hores de confort amb nivell suficient
i bo representen un 82,6 % del total del viari,
quedant per tant, per sota de l’objectiu mínim del
17,3 % dels quals un 2 % presenten els nivells més
baixos.

68%

ÀMBIT MUNICIPAL
(Metres linials)

A nivell municipal, aquest percentatge no és gaire
diferent, un 76,8% de l’extensió viaria presenta un
potencial d’hores suficient i bo respecte al total del
viari.

2%
9%

Per tipus de teixits residencial, es pot veure que el
percentatge d’hores de confort és més alt en el teixit
unifamiliar i el més baix es troba en el teixit tipus
primigenis, tot i que els resultats són molt similars
al també als teixits de blocs i eixample.

15%

74%

CONFORT TÈRMIC SEGONS TIPUS DE TEIXIT RESIDENCIAL
ÀMBIT RESIDENCIAL
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100%
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Confort tèrmic
molt insuficient
insuficient
suficient
bo
òptim

Claus per a la millora
El potencial de confort tèrmic a la ciutat de Sant
Feliu de Llobregat és molt elevat, això es deu per la
configuració morfològica dels carrers i la presència
d’arbrat al viari.

i que es tracta d’un trama urbana amb una bona
obertura de vista al cel, la presència d’arbrat viari
en la major part dels carrers permet assolir un bon
nivell de confort tèrmic.

El carrers presenten una orientació predominant
NS (30%) i NWSE (28%), aspecte que incideix sobre
la incidència solar durant el dia. En canvi, els carrers
que tenen una major incidència de la radiació
solar durant el dia són aquells amb una orientació
EW (26,2%) i SWNE (18,1%) que representen una
menor quantitat de longitud respecte al total. Tot

No obstant, la qualitat dels carrers pot millorar, ja
que es queda amb el compliment de l’objectiu de
l’indicador amb nivells suficients. Hi ha marge de
millora a partir de la substitució de paviments i el
reforç d’arbrat especialment en els carrers amb
orientació EW, per tal d’assolir nivells òptims i bons
en la major part de la trama urbana.
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03.5 Índex d’habitabilitat a l’espai públic
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Millorar l’habitabilitat en l’espai públic. Màxim control
de les variables de l’entorn per assolir un espai
atractiu, accessible, segur i confortable.

IHEP = [∑PV ERGONÒMIQUES + ∑PV FISIOLÒGIQUES + ∑PV ATRACCIÓ]

UNITAT

Punts

Definició

Paràmetres d’avaluació

L’índex d’habitabilitat en l’espai públic (IHEP)
consisteix en un sistema d’avaluació integral de 6
variables que condicionen la percepció positiva dels
carrers per part dels ciutadans. Aquestes variables
es classifiquen en ergonòmiques, fisiològiques i
atractives.
Les ergonòmiques incideixen en el desplaçament i
moviment de les persones a l’espai públic. Indicadors
considerats: Accessibilitat del viari (amb pendents;
03.1) i Repartiment viari (03.2).
Les fisiològiques incideixen sobre el benestar de les
persones i avaluen els nivells de confort. Indicadors
considerats: Confort acústic (03.3) i Confort tèrmic
(03.4).

OBJECTIU MÍNIM

> 50 % de la superfície viària amb un índex
IHEP acceptable o superior
OBJECTIU DESITJABLE

> 75 % de la superfície viària amb un índex
IHEP acceptable o superior

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

57,8 %

6,6

Les atractives incideixen sobre el grau d’atracció de
les persones en el carrer. Indicadors considerats:
Densitat d’activitats en planta baixa (04.4) i Dotació
d’arbrat viari (05.5).
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L’IHEP es basa en una qualificació global dels 7
indicadors en una escala de 1 a 5, on 3 representa
el valor de compliment acceptable en tots els casos.
La valoració final radica en el grau de compliment
i aproximació a la màxima puntuació, que són 60
punts.

Font: BCNecologia

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Trams de carrer

Trams de carrer (graf viari) amb els resultats dels 6
indicadors calculats.

Elaboració pròpia
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IHEP - variables per grans grups
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ

Variables ergonòmiques

Variables ergonòmiques (10 punts màxim)
Espai viari destinat al vianant
(% metres lineals)

Accessibilitat del viari
(segons ample voreres i
pendent longitudinal)

5

75 % ≤ L

5

voreres ≥2.5 m y P<6%

4

60 ≤ L < 75%

3

voreres ≥1.8 m y P<6%

3

50 ≤ L < 60%

1

voreres <1.8 m y P<6%

2

30 ≤ L < 50%

voreres ≥1.8 m y P>6%

Variables fisiològiques/confort (10 punts màxim)
Confort tèrmic
(% hores útils al dia)

Confort acústic
(dB(A) diurn)

5

75 % < hores

5

Ld ≤ 55

4

55 % ≤ hores < 75 %

4

55 < Ld ≤ 60

3

50% ≤ hores < 55%

3

60 < Ld ≤ 65

2

25% ≤ hores < 50%

2

65 < Ld ≤ 70

1

hores < 25%

1

70 < Ld

Variables psicològiques/atractives (10 punts màxim)
Dotació d’arbrat viari
(% volum verd)

Punts totals
8 a 10
4 a7
1 a3

Variables de confort

Punts totals
8 a 10
4 a7
1 a3

Densitat d’activitats
(nº activitats/100 m. lineals)

5

100 % ≤Verd

5

20 ≤ Dens. Activ.

4

75 % ≤Verd < 100%

4

10 ≤ Dens. Activ. < 20

3

50% ≤Verd < 75%

3

5 ≤ Dens. Activ. < 10

2

25 % ≤Verd < 50%

2

2 ≤ Dens. Activ. < 5

1

Verd < 25 %

1

Dens. Activ. < 2

Variables d’atracció

Punts totals
8 a 10
4 a7
1 a3

Índex d’habitabilitat en l’espai públic - IHEP
RESULTATS PER ÀMBIT RESIDENCIAL
17%

18%

30%
42%

40%

53%

Longitud; m lineals (%) segons IHEP

Superfície viària; m2 (%) segons IHEP

IHEP
Qualificació i puntuació

N

100 m

400 m

Excel·lent (27 a 30 punts)
Notable (21 a 26 punts)
Acceptable (15 a 20 punts)
Insatisfactori (8 a 14 punts)
Molt insatisfactori (0 a 7 punts)

Anàlisi dels resultats
El 57,8 % de la superfície viària de l’àmbit
residencial compleix amb un grau d’habitabilitat
en l’espai públic acceptable o superior; el 18 % de
la superfície presenta un índex notable. Es tracta
d’una ciutat habitable però que té potencial per a
la millora.
Aquest índex sintetitza el conjunt de variables (6
en total) seleccionades per analitzar l’habitabilitat
en l’espai públic, en termes de confort, atracció i
facilitat de moviment per a les persones. Els resultats
obtinguts posen de manifest les virtuds i carències
de les característiques morfològiques i dinàmiques
dels teixits urbans de Sant Feliu.
Les variables ergonòmiques (accessibilitat del viari i
repartiment de l’espai viari pel vianant) són les més
favorables, amb un 31 % dels trams de carrer (o un
16 % de la superfície viària) en condicions òptimes.
Si es té en compte que una proporció destacada
de carrers presenten pendents longitudinals
que dificulten l’accessibilitat per a les persones

amb mobilitat reduïda, el conjunt de les variables
ergonòmiques és positiu.
La major part dels carrers de la ciutat presenten
uns valors de confort (tèrmic i acústic) acceptables).
Altra vegada el marge de millora és destacable a
través de la pacificació de determinats carrers,
i així millorar els nivells de soroll, o el reforç de
l’arbrat viari per a incrementar el confort tèrmic
especialment en els carrers amb orientació EW.
En relació a les variables d’atracció (densitat
d’activitats en planta baixa i dotació d’arbrat viari)
els resultats són òptims per a un 17 % de la longitud
del trams de carrer (13 % de superfície viària),
essent acceptable pel 74 % dels metres lineals (51
% de superfície viària).
Cal assenyalar que els resultats per superfície són
sempre pitjors perquè els carrers més amples
acostumen a tenir pitjors condicions d’habitabilitat.

LONGITUD
m lineals (%)

SUPERFÍCIE VIÀRIA
m2 (%)

Variables ergonòmiques
16%

26%

31%

49%
35%
43%

Variables de confort

5% 0%

11% 1%

95%

88%

Variables d’atracció
13%

15%

17%

44%

43%
68%
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Recomanacions generals per a la regeneració
dels teixits existents en l’àmbit del soterrament

1) Millorar l’habitabilitat de l’espai públic destinant la major part de l’espai
públic per a usos diferents a la mobilitat de pas; assegurant l’accessibilitat de
“tots”, la independència de moviments i la seguretat. Garantir un urbanisme que
inclogui la perspectiva de gènere, als nens i a les persones amb discapacitat.
2) Cal revertir la proporció d’espai destinat al vehicle motoritzat respecte a
l’espai destinat a l’ús ciutadà. És necessari que les noves seccions de carrers
siguin dissenyades sota un criteri de pacificació al trànsit i prioritat de vianants.
En el cas del nou eix amb el soterrament, es recomana mantenir més del 60%
de l’espai viari destinat a ús ciutadà.
3) Una altra condició d’habitabilitat a l’espai públic és garantir unes condicions
de confort mínimes. Això significa mitigar al màxim els nivells acústics i
vetllar per uns nivells adequats de qualitat de l’aire. Per una altra banda,
cal garantir també un espai tèrmicament confortable amb una adequada
utilització de materials i distribució de la vegetació. Cal preveure una dotació
d’arbres suficient, de preferència de fulla caducifòlia per tal de mantenir una
bona projecció d’ombres durant l’estiu i un bon assolellament al llarg de l’hivern.
4) Permetre la màxima permeabilitat del sòl a través de paviments
semipermeables i de sistemes de captació i retenció d’aigua de pluja.
5) Garantir la presència de vegetació urbana amb les condicions d’espai
adients a cada espècie. És necessari promoure espais públics que fomentin la
biodiversitat urbana a través de corredors i connectors verds. El soterrament
és una oportunitat per dissenyar un nou corredor verd que permeti connectar
els espais verds existents i consolidar la xarxa verda del municipi de Sant Feliu
del Llobregat.

ESPAI PÚBLIC HABITABLE

6) Garantir espais públics inclusius i segurs, per tal d’evitar la segregació i
exclusió social. És necessari que a més a més del compliment de les condicions
d’accessibilitat en voreres i espais destinats al pas de les persones, cal garantir
una adequada il·luminació, continuïtat del flux de persones i de l’activitat al
carrer per tal d’evitar la percepció d’inseguretat.
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Complexitat urbana
Etimològicament, la complexitat és un teixit (complexus: allò que es troba teixit en
conjunt) de constituents heterogenis inseparablement associats: presenta la paradoxa
de la unitat i de la multiplicitat.
La complexitat en un lloc determinat implica la presència de diferents elements portadors
d’informació (activitats, associacions, institucions) que estableixen relacions múltiples
i variades entre ells. Als sistemes urbans aquesta qualitat es tradueix en contacte i
intercanvi, a l’igual que succeeix en els sistemes naturals.
Tant als sistemes naturals com als sistemes urbanes l’augment de la complexitat suposa
un increment de l’organització que contribueix a l’estabilitat i continuïtat del propi
sistema. Una societat avançada que assoleix un elevat grau d’organització, afavoreix el
desenvolupament d’una estratègia competitiva basada en la informació i el coneixement,
orientada a disminuir la pressió sobre els recursos materials. Un exemple d’aquest tipus
d’estratègia són les denominades activitats @, denses en coneixement.

COMPLEXITAT URBANA

Certes morfologies urbanes tendeixen a afavorir el desenvolupament de la complexitat.
Són aquelles que propicien la presència d’activitats diverses i complementaries així
com els intercanvis. En general, aquestes condicions es generen en espais amb cert
grau de compacitat, centralitat i accessibilitat. Aquestes condicions són sovint el resultat
d’un procés evolutiu de maduració urbana encara que és cert que aquest procés es
pot accelerar a través de la planificació estratègica com és el cas de les àrees de nova
centralitat.
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COMPLEXITAT URBANA

04.1 Densitat de persones jurídiques
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu

[Nombre d’activitats / ha 1]

Crear espais urbans amb eixos interactius d’activitats
que afavoreixin els fluxos de vianants i la creació
d’espais dinàmics i concorreguts. Afavorir els vincles
socials i comercials i l’atracció de nous clients i
visitants.

1

grid hexagonal de 75 m de costat

UNITAT

%

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 15 activitats / ha

Definició
Expressa el nombre d’activitats per hectàrea.
Les activitats que formen part del comptatge són totes
les persones jurídiques presents a l’àrea d’estudi, és
a dir, totes les activitats econòmiques, associacions,
institucions organitzades, etc.

OBJECTIU DESITJABLE

> 25 activitats / ha

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT URBÀ

PUNTS (1 a 10)

8,8 act/ha

2,9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Font: google maps

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Cens d’activitats

Georeferenciació de les persones jurídiques (Activitats
econòmiques, associacions i institucions) del municipi amb el
tipus d’activitat que exerceixen.

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
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Densitat de persones jurídiques
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

21%
31%
1%
10%
12%
25%

Superfície segons rangs de densitat

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

N

100 m

400 m
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Activitats/ha
> 50
25 - 50
15 - 25
5 - 15
<5
sense activitats
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Densitat de persones jurídiques
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS

0,0

5,0

10,0

BLOCS

15,0

18,3

0,8

MÍNIM

Objectius

Les Grases

La Salut
Can Calders

Mas Lluí

Can Llobera

Roses-Castellbell
Falguera

30,0

18,8

PRIMIGENIS

Can Maginàs

25,0

9,5

EIXAMPLES

UNIFAMILIARS

20,0

Can Nadal

Can Bertrand

Activitats/ha
> 50
25 - 50
15 - 25
5 - 15
<5

DESITJABLE

Nombre d’activitats requerit per assolir una densitat mínima de 15 activitats/ha
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
Nombre d’activitats requerits a l’eix de transformació
urbana (cel·les seleccionades) per assolir a una densitat de
15 activitats /ha a 25 activitats/ha:
ÀMBIT SOTERRAMENT:

166 - 294 activitats

CEL·LES
SELECCIONADES
ÀMBIT TRANSFORMACIÓ

Activitats requeridas
per assolir 15 act/ha:

N

100 m

400 m

> 15
10 - 15
5 - 10
<5

Anàlisi del resultat
La densitat d’activitats informa, de manera indirecta,
de l’atracció que exerceixen les activitats cap
als vianants en tant que susciten la seva atenció i
interès. També és un indicatiu de concurrència i
ocupació de l’espai públic.

Es proposa també que la disposició d’aquestes
activitats passi en planta baixa, estructurant carrer
com a connector d’activitats i com a espai d’estada
i de convivència, fomentant els vincles socials i
comercials.

En l’àmbit urbà hi ha comptabilitzades 2.087
persones jurídiques. Aquestes xifres es tradueixen
en una densitat mitjana de 8,8 activitats per
hectàrea i un 22,3 % de la superfície de l’àrea
residencial de Sant Feliu de Llobregat amb densitat
major a 15 act/ha.

La continuïtat del pla de façana permet que
l’edificació pugui acollir un major nombre d’activitats
de forma contínua, afavorint els fluxos de vianants i
evitant així, els espais buits de contingut.

L’anàlisi mostra un territori heterogeni pel que fa
a la distribució d’activitats. Dins de l’àmbit urbà
existeixen dues zones diferenciades amb densitats
que superen l’objectiu desitjable amb més de 25
activitats/ha. Aquestes zones se situen a banda i
banda de l’eix de transformació urbana al voltant
dels carrers de Laureà Miró i Rambla Marquesa de
Castellbell.

Per equilibrar la densitat d’activitats a l’eix de
transformació i ceŀles confrontants seria necessari
crear un mínim de 166 noves activitats i així assolir
una densitat mínima de 15 persones jurídiques per
hectàrea en el conjunt de l’eix de transformació
urbana.

Tenint en compte el tipus de teixit residencial en
què s’ubiquen les persones jurídiques, aquestes es
localitzen fonamentalment en els teixits d’eixample
i primigenis amb unes densitats de 18,8 act/ha i
18,3 act/ha respectivament. Tot i que la densitat és
similar en ambdós teixits, el nombre d’activitats a
les zones primigènies és molt superior, amb un total
de 973 activitats sobre el nombre d’activitats de
l’eixample que presenta 434 persones jurídiques.
És important assenyalar que aquests teixits ocupen
el 49,7% de la superfície total de l’àmbit urbà i es
localitzen en les àrees més centrals d’aquest.
Els teixits de blocs i habitatge unifamiliar presenten
baixes densitats d’activitats.
Activitats a l’eix de transformació urbana
Les arèes confrontants amb la zona de transformació
urbanística del soterrament presenten en general
una bona densitat d’activitats, tot i que aquesta
disminueix a la part nord i l’àrea de l’Estació de
Rodalies. És ressenyable el buit urbà d’activitats que
hi ha en l’àmbit de transformació entre el Passeig
Comte de Vilardaga i el carrer de Sant Llorenç.
Es proposa, per tant, incrementar el nombre de
persones jurídiques a la zona central de l’àmbit de
transformació per crear espais urbans amb eixos
dinàmics que potenciïn els fluxos de vianants i
fomentin intercanvis entre ents i activitats creant
xarxes de connexió entre les activitats existents a
banda i banda de l’actual infraestructura.

Activitats requerides a l’àmbit de transformació urbana

Per assolir l’objectiu desitjable de 25 activitats per
hectàrea seria necessari incorporar en l’àmbit de
transformació un total de 294 activitats.

COMPLEXITAT URBANA

COMPLEXITAT URBANA

04.2 Índex de diversitat urbana
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Augmentar el grau d’organització urbana a través de
l’augment i diversitat de persones jurídiques (activitats econòmiques, associacions i institucions).
Potenciar una estratègia urbana (impuls econòmic)
basada en el coneixement i la informació i no en el
consum massiu de recursos.

Durbana = [N x H]

1

N: Nombre total de persones jurídiques, H: Índex de diversitat urbana, n: Nombre d’activitats diferents
(riquesa), Pi: Probabilitat d’ocurrència (abundància relativa activitat).

UNITAT

ADIMENSIONAL

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 50% de la superfície urbana amb més de 4
bits d’informació.

Definició
L’índex de diversitat urbana (Durbana) expressa el nombre total de persones jurídiques (N) multiplicat per
l’índex de diversitat urbana (H).
L’índex de diversitat urbana es calcula amb la fórmula de Shannon i contempla la quantitat de persones jurídiques presents en l’àrea d’estudi (activitats) i l’abundància o quantitat relativa de cadascuna
d’aquestes persones jurídiques (tipus d’activitat).
L’índex de diversitat urbana, per una àrea determinada, serà major com més activitats, equipaments,
associacions i institucions estiguin presents i més diferenciades siguin entre elles.

OBJECTIU DESITJABLE

> 75% de la superfície urbana amb més de 4
bits d’informació.

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT URBÀ

PUNTS (1 a 10)

2,1

20,8 %
012
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Permet identificar la diversitat i mixticitat d’usos i funcions urbanes, el grau de centralitat i, en alguns casos, de maduresa d’un territori i dels llocs amb major
concentració d’activitat i, per tant, de generació d’un
major nombre de desplaçaments, entre altres funcions.

Font: BCNecologia

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Cens d’activitats

Georeferenciació de les persones jurídiques
(Activitats econòmiques, associacions i institucions)
del municipi amb el tipus d’activitat que exerceixen.

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
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0%

Índex de diversitat urbana

10%

BLOCS

RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

20%

30%

40%

60%

70%

80%

16%

EIXAMPLES

38%

PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS

50%

50%

7%

MÍNIM

Objectius

DESITJABLE

Percentatge de superfície amb diversitat >4 bits per teixits residencials

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Superfície segons rangs
de diversitat

21%

Can Nadal

10%
12%

1%

Can Bertrand
13%

20%
23%
N

100 m

400 m

Índex diversitat
>5
4 -5
3 -4
2 -3
1 -2
<1
sense activitats

Densitat d’activitats

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand
+

-

Anàlisi del resultat
La complexitat implica la presència de diferents
elements portadors d’informació (activitats,
associacions, institucions) que estableixen relacions
múltiples i variades entre ells. En els sistemes urbans
aquesta qualitat es tradueix en contacte i intercanvi,
a l’igual que succeeix en els sistemes naturals.
Certes morfologies urbanes tendeixen a afavorir el
desenvolupament de la complexitat. Són aquelles
que propicien la presència d’activitats diverses i
complementàries.
L’índex de diversitat per a una àrea determinada
serà més elevat quant més activitats, equipaments,
associacions i institucions hi hagi i més diferenciats
siguin entre ells.
En general aquestes condicions de diversitat es
generen en espais amb un cert grau de compacitat,
centralitat i accessibilitat. Aquestes condicions són
sovint el resultat d’un procés evolutiu de maduració
urbana però també és cert que aquest procés es
pot accelerar a través de la planificació estratègica
com és el cas de les àrees de nova centralitat.
Els espais centrals han estat tradicionalment
referències simbòliques i pols d’atracció per les
activitats i serveis que concentren. La seva dimensió
i escala és diversa així com el seu valor de referència
per a usuaris diferents: veïns o visitants externs.
Les àrees de nova centralitat seran, per tant,
zones compactes, diverses i accessibles. Aquestes
àrees presentaran un potencial de massa crítica
d’activitats suficient per satisfer de forma autònoma
les necessitats quotidianes de la població i oferir
una oferta especialitzada d’activitats lligades a la
cultura, innovació, creativitat i oci. Al seu torn, seran
espais atractors de població (residents d’altres
zones i visitants) i de noves activitats per a la seva
implementació.
El resultat global de l’índex de diversitat per al
conjunt de l’àmbit urbà no és satisfactori, amb tan
sols un percentatge del 20,8% de sòl amb més
de 4 bits d’informació. Les àrees més diverses es
corresponen amb les àrees amb més densitat
d’activitats, relacionades principalment amb
els carrers de Laureà Miró i Rambla Marquesa
de Castellbell (veure indicador de Densitat de
persones jurídiques); però aquestes zones amb
bona diversitat es veuen clarament interrompudes
per la infraestructura ferroviària.
126

Tenint en compte els teixits residencials, la diversitat
més gran s’assoleix en els teixits primigenis, arribant
a l’objectiu mínim. La resta de teixits no presenten
una varietat d’activitats adequada, presentant la
pitjor situació de diversitat dels teixits unifamiliars.
Augment de la diversitat i generació de noves àrees de
centralitat
La transformació urbana després del soterrament
de la infraestructura ferroviària és una bona
oportunitat per proposar àrees de nova centralitat
urbana que augmentin la diversitat de l’àmbit
d’actuació i connectin les zones que en l’actualitat
presenten una bona diversitat.
En aquest sentit es proposa integrar aquestes àrees
de centralitat en el teixit urbà vinculades a les noves
parades de tramvia, que es localitzen precisament
en els punts de diversitat més feble. Podent
generar al seu torn eixos dinàmics transversals que
relacionin el teixit urbà de banda i banda de l’àmbit
d’actuació.
Es proposa també la planificació de l’eix de
transformació urbana tenint en compte la mixtura
d’usos que potenciï espais d’activitat econòmica
de petita escala: oficines, petits negocis, locals
comercials de petit format; que barregi activitat
econòmica compatible amb els usos residencials;
que fomenti la transformació de grans espais lliures
propers (com les plataformes d’aparcament) en
espais d’activitat mixta compatibles amb la vida
urbana; etc., en lloc d’afavorir les deslocalitzacions
a llocs cada vegada més allunyats.
Al contrari, s’ha de limitar el desenvolupament
d’activitats monofuncionals d’alta densitat: grans
centres comercials, d’oci, etc., per ser generadors
de simplificació de la ciutat existent i creadors
de gran impacte ambiental per estar vinculats als
desplaçaments en cotxe.
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04.3 Equilibri d’usos: superfície no residencial
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Aconseguir una ciutat complexa, no especialitzada,
on es mesclin les diferents funcions i usos urbans
compatibles.

[Superfície construïda no residencial (ús terciariproductiu) / Superfície construïda total x 100]1
1

grid hexagonal de 75 m de costat

UNITAT

%

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 20 % superfície construïda d’ús no
residencial

Definició
Proporció de superfície construïda no residencial
(m2c) en relació a la superfície construïda total
(residencial i no residencial; m2c).
La superfície construïda no residencial és la suma
de la superfície cadastral d’ús comercial, oficines,
indústria, espectacles, oci i hoteleria. La superfície
construïda total inclou la no residencial i la superfície
cadastral d’ús habitatge.
El càlcul no inclou els usos administratius o lligats a
equipaments (ús religiós, cultural o educatiu).

OBJECTIU DESITJABLE

> 20 - 30 % superfície construïda d’ús no
residencial

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

17,6 %

4,4
012

3 4 5 6 7 8 9 10

Font: elaboració pròpia

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Finques

Finques cadastrals amb la superfície dels immobles segons ús:
residencial, oficines, comerç, indústria, etc.

Elaboració pròpia a partir
de la Seu Electrònica del
Cadastre.
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Equilibri d’usos: superfície construïda no residencial
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

16%

24%

11%

24%

25%

Superfície segons rangs de % de superfície no residencial

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

N

100 m

400 m

m2c ús no residencial (%)
> 40
20 - 40
10 - 20
5 - 10
<5

Equilibri d’usos: superfície construïda no residencial
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS

0,0

BLOCS

5,0

10,0

20,0

25,0

30,0

10,8

EIXAMPLES

11,1

PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS

15,0

18,2

1,7

MÍNIM

Objectius

MÀXIM

Les Grases

La Salut
Can Maginàs

Mas Lluí

Can Calders

Can Llobera

Roses-Castellbell
Can Nadal

Falguera

Can Bertrand

m2c ús no residencial (%)
> 40
20 - 40
10 - 20
5 - 10
<5

N

100 m

400 m

Sostre requerit (per a ús habitatge i ús terciari) per assolir un equilibri d’usos òptim i
aconseguir una densitat d’habitatges i d’activitats adequada
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
Condicionants: 1) Assolir una densitat òptima de 100 habitatges/ha.
2) Assolir una densitat òptima de 25 activitats/ha
3) Assolir un equilibri d’usos adequat: entre 20 i 40 % d’usos no residencials
ÀMBIT SOTERRAMENT:

CEL·LES
SELECCIONADES
ÀMBIT TRANSFORMACIÓ

Sostre habitatge: 81.700 m2c
Sostre terciari (comerç, oficines): 41.250 m2c
Nou sostre (m2c) habitatge
>5.000
1.000 - 5.000
500 - 1.000
1 - 500

Nou sostre (m2c) terciari
>5.000
1.000 - 5.000
500 - 1.000
1 - 500
Hi ha equilibri d’usos
però es requereix un
augment de sostre.

Àmbit soterrament

100 Sostre habitatge (nou)
100 Sostre terciari (nou)
Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

N

100 m

400 m

Anàlisi del resultat
El 17,6 % de la superfície construïda de l’àmbit
residencial està dedicada a usos no residencials
(comerç, oficines, restauració, magatzems, etc.). El
resultat assolit no arriba al mínim requerit però s’hi
acosta.
El 10,6 % de la superfície residencial presenta un
repartiment equilibrat (20-30 % terciari/70-80 %
habitatge) que es correspon al barri de Can Nadal; la
superfície restant està en desequilibri, o bé perquè
l’ús predominant és l’habitatge o a la inversa.
El 50 % de l’àmbit analitzat és d’ús exclusiu habitatge,
és a dir, la presència d’activitat és nuŀla o només hi
ha activitats comercials d’ús quotidià.
Aquest percentatge manté una relació lineal amb el
nombre d’activitats implantades i, per tant, el grau
d’organitzacióurbana(diversitatd’activitats). L’estudi
de teixits urbans en diferents ciutats espanyoles
(Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Sevilla, Donostia, entre
d’altres) posa de manifest que un percentatge de
superfície construïda no residencial per sota del 20
% es correspon a teixits mitjans i residencials.
LaciutatdeSantFeliudeLlobregatexerceixdecapital
de comarca però té un caràcter de teixit ubà mitjàresidencial. La relació entre la població ocupada
resident (POR) i els llocs de treball localitzats (LLTL)
segons les darreres dades disponibles (Idescat,
2011) és de 1,48; això significa que genera menys
llocs de treball que la població ocupada resident.
L’autosuficiència laboral és inferior que municipis
de l’entorn immediat com Sant Joan Despí o Sant
Just Desvern, amb una relació inferior a 1 (veure
mapa).
Caracterització dels teixits urbans:
TEIXIT
URBÀ

MASSA CRÍTICA
POBLACIÓ

MASSA CRÍTICA
ACTIVITAT

COBERTURA DE LA
DEMANDA OCUPACIÓ

CENTRAL

>100
habitatges/ha

>20% superficie
construida no
residencial

>50% de la demanda
(població activa)

60-100
habitatges/ha

10-15% superficie
construida no
residencial

20-50% de la demanda (població activa)

<60
habitatges/ha

<10% superficie
construida no
residencial

<20% de la demanda
(població activa)

(H > 5 bits)

MITJÀ
(H4-5 bits)

RESIDENCIAL
(H <4 bits)

Autosuficiència laboral (POR/LLTL)
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat

Augment del sostre construït per a habitatges i activitats a l’eix
de transformació urbana
Pel conjunt de l’àmbit de transformació es proposa
augmentar el sostre productiu, tant per a ús
habitatge (81.700 m2) com per a usos relacionats
amb el terciari (41.250 m2; comerç, oficines, petits
tallers, etc.) i així equilibrar els teixits urbans.
Del total de sostre requerit, el 66,4 % és per a
habitatges i el 33,6 % restant per a usos terciaris. En
general l’eix de transformació requereix una major
proporció de sostre per a activitats (àrees de color
rosat) que sostre per a habitatges (color blau).
El sostre total requerit en l’àmbit de transformació
urbana del soterrament ascendeix a 81.700 m2c
per a habitatges (817 noves unitats d’habitatge per
assolir l’objectiu desitjable de 100 habitatges/ha) i
41.250 m2c per a terciari (294 noves activitats per
assolir una densitat de 25 activitats/ha).
La superfície mitjana resultant pels habitatges és de
100 m2 i per a les activitats, 140 m2.
Criteris emprats:
• En aquelles cel·les on hi ha un desequilibri amb
predomini de l’ús residencial (el percentatge
global és > 80 %) es calcula el nou sostre requerit
per a ús terciari per assolir un 20 % d’ús global no
residencial.
• En aquelles cel·les on hi ha un desequilibri amb
predomini de l’ús terciari (el percentatge global
és > 40 %) es calcula el nou sostre requerit per a
ús habitatge per assolir un 60 % d’ús global no
residencial.
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04.4 Continuïtat espacial i funcional del carrer
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu

[(Metres lineals de carrer amb interacció mitjana o
superior / Metres lineals totals de carrer) x 100]

Crear espais urbans amb eixos interactius que
garanteixin la continuïtat de la intensitat d’informació
i la continuïtat amb l’estructura urbana existent.
Conformar trajectòries que siguin atractives per als
vianants, mitjançant la disposició de locals comercials
en planta baixa, i segures, mitjançant un repartiment
del viari adequat. Aquests eixos permeten crear
llaços amb els teixits consolidats per al manteniment
dels vincles socials i comercials.

UNITAT

%

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 25% dels trams de carrer (metres lineals)
amb grau d’interacció alta o molt alta.

Definició
Expressa el grau d’interacció dels carrers en funció
de dues variables: (1) El nombre d’activitats en planta
baixa i (2), L’espai viari destinat al vianant i/o espai de
convivència, per tram de carrer.
GRAU
D’INTERACCIÓ
MOLT ALTA
ALTA
MITJANA
BAIXA
MOLT BAIXA

OBJECTIU DESITJABLE

> 50% dels trams de carrer (metres lineals)
amb grau d’interacció alta o molt alta.

DENSITAT D’ACTIVITATS
REPARTIMENT VIARI
(Nº activitats per cada 100 metres DESTINANT AL VIANANT
(%)
lineals)
> 10 activitats100 m. lineals
(Y) > 75 %
> 10 activitats100 m. lineals
(Y) < 75 %
5-10 activitats/100 m. lineals
2-5 activitats/100 m. lineals
< 2 activitats/100 m. lineals
-

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

15,2 %

3,0
012

3 4 5 6 7 8 9 10

La densitat d’activitats s’obté a partir del nombre
d’activitats, en ambdós fronts de carrer, respecte a la
longitud total del tram.
Per obtenir l’espai viari destinat al vianant, cal
calcular el percentatge, per a cada tram de carrer,
d’espai viari mitjà destinat al vianant (voreres, rambla,
passeig, zona de vianants) respecte a l’espai viari total
(vianants més calçada, espai d’aparcament i divisors
de trànsit).

Font: google maps

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Cens d’activitats

Georeferenciació de les persones jurídiques
(Activitats econòmiques, associacions i institucions)
del municipi amb el tipus d’activitat que exerceixen.

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.

Trams de carrer

Cartografia dels trams de carrer urbans

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
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0,0%

Continuïtat espacial i funcional del carrer
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

10,0%

20,0%

BLOCS

14,0%

EIXAMPLES

19,9%

PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

23,8%

0,0%

MÍNIM

Objectius

DESITJABLE

Percentatge de trams amb grau d’interacció alta o molt alta per teixits residencials

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Percentatge de trams
segons grau d’interacció

13%

18%

2%

51%

16%

Can Nadal

Can Bertrand

Grau d’interacció
Molt alta
Alta
Mitjana
Baixa
Molt baixa

Anàlisi del resultat
La creació de seqüències espacials amb continuïtat
funcional, és a dir, amb una densitat mínima
d’activitats i amb espais amplis i accessibles per al
trànsit de vianants, permet conformar trajectòries
per a vianants atractives i segures entre punts
d’atracció i barris de la ciutat.
El carrer es configura com a connector d’activitats
laborals, d’oci i de residència, però especialment,
per la seva funció com a espai d’estada i convivència,
juga un paper essencial en la qualitat de vida dels
ciutadans. Per això, és necessari un equilibri entre
les diferents activitats i agents que s’hi donen cita.
La continuïtat per a vianants entre barris o espais de
la ciutat és molt important per mantenir els vincles
socials i comercials d’aquests.
La continuïtat del pla de façana en la definició
de l’espai carrer, permet que l’edificació pugui
acollir un major nombre d’activitats i dotacions de
forma contínua, afavorint els fluxos i itineraris de
vianants, evitant així, els espais buits de contingut
(d’informació visual). La proporció d’espai viari de
vianants per a cada tram de carrer també fomenta la
convivència i les connexions entre usos i persones.
En l’àmbit residencial el 15,2 % de la longitud dels
trams de carrers tenen grau d’interacció alta o
molt alta, llançant un resultat per sota de l’objectiu
mínim. Aquests trams es reparteixen entre els teixits
primigenis d’eixample i de blocs. Es presenten
habitualment de manera fragmentada, a excepció
del Carrer Laureà Miró on sí que s’aprecia certa
continuïtat amb grau d’interacció alta, i algunes
zones dels barris Can Calders i Roses-Castellbell,
amb petites xarxes d’interacció també alta.
S’aprecia molt clarament, el tall que la infraestructura
ferroviària ha suposat en la continuïtat espacial i
funcional, fins i tot als carrers que connecten banda
i banda de la nova zona de transformació urbana.
Interacció alta a la connexió de la xarxa de vianants
El soterrament de la infraestructura ferroviària es
presenta com una bona oportunitat per donar-li
continuïtat funcional i espacial a la xarxa de carrers
existent.
Per a això es proposa dissenyar una xarxa comercial/
terciària que canalitzi els fluxos de vianants dins
de l’àrea d’actuació, que estableixi nexes amb els
teixits adjacents i els punts d’atracció (equipaments,
espais verds) de la nova proposta d’ordenació.

Es proposa també evitar la concentració d’espais
de terciari exclusiu, i repartir la superfície construïda
no residencial de forma homogènia en l’àmbit de
l’actuació. Així com fomentar la inserció d’activitats
deformatsitipologiesdiversesenelteixitresidencial
(oficines, tallers, petits negocis familiars, etc.) Es
recomana, que la divisió de la planta destinada a
locals comercials i oficines, comprengui superfícies
útils a partir de 50m2 i fins a un màxim de 200m2.
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Recomanacions generals per a la regeneració
dels teixits existents en l’àmbit del soterrament

Nou sostre (m2c) habitatge
>5.000
1.000 - 5.000
500 - 1.000
1 - 500

Nou sostre (m2c) terciari
1) Afavorir una bona integració d’usos i funcions dels teixits urbans. La varietat
d’usos garanteix un desenvolupament equilibrat dels vincles socials i productius.
Per a garantir la diversitat d’usos s’estableix un percentatge mínim d’usos no
residencials en termes de superfície construïda total: 20 %, i desitjable de més
del 25 % sense superar el 40 %.

>5.000
1.000 - 5.000
500 - 1.000
1 - 500
Hi ha equilibri d’usos
però es requereix un
augment de sostre.

Àmbit soterrament

100 Sostre habitatge (nou)
100 Sostre terciari (nou)

Euilibri d’usos (terciari-habitatge):

AUGMENT SOSTRE TERCIARI
AUGMENT SOSTRE HABITATGE
Cta. Sanson

Riera de la Salut

Estació tren

Cta. Laureà Miró

2) La presència o la previsió futura de grans atractors urbans és clau per
incrementar el nombre (n) i la diversitat (H) de persones jurídiques creant àrees
de nova centralitat. Les àrees de nova centralitat són, al seu torn, pols atractors
de noves activitats i irradien la seva influència cap a les vies de connexió.
3) Assolir una diversitat urbana elevada, superant els 4 (més de 15 activitats
per hectàrea) bits d’informació i en àrees amb importants atractors i àrees de
nova centralitat, superant els 5 bits d’informació (més de 25 - 30 activitats per
hectàrea). Els teixits urbans que més afavoreixen una diversitat urbana elevada
són els teixits morfològics tipus eixample (bloc tancat o semibloc) o primigenis.
Teixits urbans per sota del llindar mínim es corresponen amb teixits mixtes on
predomina la tipologia edificatòria tipus bloc i/o unifamiliar. En aquest teixits és
impossible assolir un índex de diversitat urbana satisfactori ja que les activitats
implementades arriben a cobrir les necessitats d’ús quotidià, però no exerceixen
cap paper de centralitat funcional a la ciutat.
4) Amb el propòsit de mantenir la complexitat urbana existent i, en el seu
cas, incrementar-la, es proposa prohibir la construcció de grans superfícies
comercials que han estat la causa de simplificació d’amples territoris urbans i
promotores de models de mobilitat basats en el vehicle privat.
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5) Complexitat, competitivitats i innovació són objectius de l’urbanisme
ecosistèmic. Una economia basada en el coneixement és aquella que, en
termes relatius respecte altres economies, té una proporció significativa de la
seva estructura productiva i social dirigida a la producció i l’ús del coneixement.
Les activitats denses en coneixement (activitats @) desenvolupen un paper
fonamental per avançar cap a un model de ciutat més sostenible basat en la
informació i el coneixement. És recomanable que una fracció de la edificabilitat
no residencial es destini a activitats o equipaments @ per a potenciar la
investigació, la innovació i la creativitat.
6) Potenciar la creació de nous ateneus de producció o city labs, com a centres
d’innovació, creativitat i de producció de proximitat, en el marc de la nova
economia del coneixement.
7) Afavorir una preferència a les plantes baixes pels usos no residencials.
Potenciar el carrer corredor i el front de façana en planta baixa com a pol
d’atracció, eliminant buits i espais que puguin generar “desert” o “buit urbà”. La
disposició contínua d’activitats en planta baixa atrau el ciutadà a l’espai públic
alhora que exerceix, de manera indirecta, determinat control sobre aquest,
millorant els índexs de seguretat.

8) Quan el teixit urbà estigui constituït, principalment per torres amb escassetat
de front de façana per ubicar suficients persones jurídiques, es proposa habilitar
activitats en altura, compatibles amb la residència.

9) Afavorir la implementació de superilles o àrees de calmat del trànsit
(àrees prioritàries pels vianants). La implementació d’aquestes noves
organitzacions en diverses ciutats ha donat com a resultat, en tots els
casos, un increment del nombre i la diversitat d’activitats econòmiques
(revitalització econòmica de la zona). L’augment de la qualitat urbana i la
de l’espai públic és clau per l’increment de la complexitat urbana.
10) Afavorir la convivència entre residència, oficines i botigues ja que
mitiga els contrastos de concurrència entre la nit i el dia i entre els dies
laborables i els dies festius, afavorint així una ocupació de l’espai públic
durant la major part de les 24 hores diàries. Per aconseguir la proximitat
residència-treball es requereix que la activitat econòmica s’integri en els
barris residencials i es prevegin espais que puguin acollir activitats de
formats i tipologies diverses (oficines, petits negocis familiars, etc.).
11) Incrementar, sempre que sigui possible, l’ample de les voreres a les
vies bàsiques per tal d’afavorir els itineraris dels vianants.
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Espais verds i biodiversitat urbana

Els espais verds urbans, amb la biodiversitat que contenen, són una oportunitat de viure
la natura dins la gran ciutat. Els espais verds compleixen unes funcions ambientals i
socials (de relació, de joc, d’esbarjo, de lleure) que són bàsiques per a la qualitat de vida
i el benestar personal.
La biodiversitat és la riquesa de formes de vida d’un territori que es genera a través d’un
procés històric d’evolució genètica, interacció coevolutiva, canvi ambiental i pertorbacions
externes. Els espais verds acullen un component molt important de la biodiversitat:
ocells, petits mamífers, amfibis, insectes i altres organismes.
Els espais amb vegetació natural, agrícola o enjardinada - pública o privada-, ofereixen
uns serveis ecològics, ambientals i socials i es configuren com la xarxa verda urbana.
La connectivitat del verd, és a dir, la continuïtat dels espais verds, afavoreix la mobilitat
dels organismes que hi són presents, de tal manera que no s’interrompen els processos
ecològics i els fluxos que els caracteritzen.
Les condicions físiques de la ciutat no sempre són les més idònies i condicionen la
supervivència de la flora i la fauna.
En aquest apartat es realitza una diagnosi de la xarxa verda actual i es proposen un seguit
d’actuacions per reforçar el verd en superfície i en altura. Els espais verds contemplen
aquests tipus d’espais: espai natural obert, bosc, parc, jardí, hort urbà, bassa, plaça (amb
més del 50 % de superfície permeable), coberta verda, mur verd, jardí vertical i arbrat.
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ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT

05.1 Espai verd per habitant
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Reservar una dotació mínima d’espai verd per
habitant pels beneficis que reporta al benestar físic i
emocional de les persones i pel seu paper fonamental
en el medi ambient i la biodiversitat urbana.

[EVH = ∑ Sup. espais verds / Població total]

UNITAT

m2/habitant

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 5 m2 d’espai verd per habitant

Definició
Expressa la superfície d’espai verd per habitant.
La superfície verda per habitant es defineix com la
superfície de parcs i jardins i altres espais públics
dotats de cobertura vegetal (més del 50% de la
seva superfície) de l’àmbit urbà en relació al nombre
d’habitants.
No es consideren les superfícies verdes lligades al
trànsit (divisors de trànsit).

OBJECTIU DESITJABLE

> 10 m2 d’espai verd per habitant

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

6,1 m2/hab

6,1

ÀMBIT MUNICIPAL

PUNTS (1 a 10)

163,4 m2/hab

10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Font: https://www.turisme.elbaixllobregat.cat

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Espai verd

Cartografia dels espais verds

Elaboració pròpia.

Grid hexagonal

Capa vectorizada hexagonal tipus polígon de 75
metres de costat.

Elaboració pròpia.
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Espai verd per habitant
ESPAIS VERDS CONSIDERATS PER AL CÀLCUL

Roserar Dot i
Camprubí

Parc Europa

Jardins de la
Torre del Roser
Parc Nadal
Parc del Llobregat

Jardins del Palau Falguera

Parc del Vuit
de Març

Parc de Llorenç Sans

N

100 m

400 m
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27,4 ha (274.168 m2 )
d’espai verd en l’àmbit residencial
139

Espai verd per habitant
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

9%
12%
39%
10%
2%
5%
9%

4%

10%

Superfície segons rangs d’espai verd per habitant

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

m2/hab
sense espais verds
< 2,5
2,5 - 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
< 20
sense població
N

100 m

400 m

Can Bertrand

Espai verd per habitant
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS

0,0

BLOCS
EIXAMPLES
PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS

5,0

10,0

15,0

20,0

2,5

0,0

2,9

3,2

MÍNIM

Objectius

DESITJABLE

Espai verd per habitant per teixits residencials

Les Grases

La Salut
Can Maginàs
Can Calders

Mas Lluí

Can Llobera

Roses-Castellbell
Falguera

Can Nadal

Espai verd per habitant
m2/hab

Can Bertrand

sense espais verds
< 2,5
2,5 - 5
5 - 10
> 10

Superfície d’espai verd
necessària per assolir
895m2 l’objectiu mínim
1790m2 l’objectiu desitjable

Anàlisi del resultat
La cobertura de zones verdes a la ciutat és de gran
importància per a mantenir una bona qualitat de
vida. Les places, jardins, parcs o boscos urbans
tenen un paper fonamental en el medi ambient i la
biodiversitat de la ciutat, a més de ser espais per
al passeig, l’esbarjo o el lleure. A nivell d’ordenació
del territori formen part de la seva estructura i
simbolitzen un ambient de ciutat equilibrada, on
l’edificació s’esmorteeix amb els espais naturals.
Els espais verds són considerats per l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) com espais
“imprescindibles” pels beneficis que reporten en
el benestar físic i emocional de les persones i per
contribuir a mitigar el deteriorament urbanístic de
la ciutat, fent-la més habitable i saludable.
En l’actualitat l’àmbit residencial presenta un espai
verd per habitant de 6,1 m2/hab , índex superior a
altres zones de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Sant Feliu de LL.
0,7

Barri Horta

3,6

0

1

2

3

4

5

6

7

Espai verd per habitant.
Font: BCNEcologia

La ciutat contacta al nord-oest amb la Serra de
Collserola i al sud-est amb una bona estructura
d’hortes vinculades al riu Llobregat, presentant un
gran potencial de connexió natural; però les àrees
verdes a l’interior de l’àrea residencial se situen de
manera desestructurada i amb una dotació inferior
al requerit per a la població existent.
Les àrees verdes principals de l’àmbit residencial
són el Parc Nadal i els jardins de la Torre del Roser,
directament vinculats a l’eix de transformació
urbana, el Parc del Llobregat, els Jardins del Palau
Falguera, el Parc Europa i les àrees verdes de la
zona de Les Grasses.
L’anàlisi per teixits residencials mostra que tots
se situen per sota del que requereix, presentant
un millor índex els teixits d’habitatge unifamiliar
i pitjor els teixits d’eixample (sense àrees verdes
computables).
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El soterrament de la infraestructura és una bona
oportunitat per renaturalitzar els espais urbans
presents en l’eix d’actuació.
Es proposa disposar d’àrees per augmentar la
superfície de sòl capaç de sostenir vegetació i de
reduir l’índex d’impermeabilització mitjançant la
recuperació del verd, integrant espais que facin
al medi urbà i infraestructures més permeables a
plantes i animals. S’hauria de projectar el verd no
només en superfície sinó també en alçada, tenint
en consideració la reserva d’espais per a cobertes
verdes i per a parets vegetades.
Es proposa també reforçar el verd en aquells
carrers pacificats del trànsit motoritzat i augmentar
la superfície permeable en aquelles seccions de
carrer que sigui possible.
Millorar la connectivitat del verd a través de corredors verds
urbans

6,1

Barri St. Antoni

Millorar la dotació d’espais verds

El soterrament de la infraestructura també és una
bona oportunitat per enfortir la infraestructura
ecològica de la ciutat, completant per transformarla en una xarxa que connecti els espais verds entre
si i amb els espais naturals de l’entorn.
S’hauria de garantir una distribució equitativa
estudiant les oportunitats d’inserir el verd en els
teixits urbans menys dotats de natura. Així com
apropar la natura als espais urbanitzats a través
de corredors verds urbans, és a dir, franges
urbanes amb presència dominant de vegetació i
un ús exclusiu o prioritari, de vianants i bicicletes.
Aquests eixos haurien de garantir la connexió entre
les diferents ‘taques’ de verd de la ciutat a través
d’estructures naturals, vegetació densa i paviments
tous i permeables. Aquesta xarxa fa robusta i
funcional la infraestructura ecològica.
Els corredors verds es distingeixen per la qualitat
d’estada, visual o de passeig que ofereixen. Fan
la ciutat més amable, creen hàbitats atractius per
a la fauna i multipliquen els beneficis ambientals i
socials.
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05.2 Índex biòtic del sòl
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
La proporció de sòl permeable en els teixits
urbans ha de garantir la continuïtat de les
superfícies verdes i el bon funcionament del
sistema hídric.
El segellat i la impermeabilització del sòl de
forma massiva frenen la possibilitat de vida
vegetal i l’aparició de multitud d’organismes
dependents. D’altra banda, també comporta
alteracions en el cicle hidrològic, el microclima
urbà o fins i tot la contaminació atmosfèrica.

[ (∑ Sup.Permeable x Factor permeabilitat) / Superfície total) x 100 ]
UNITAT

%

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 10%
OBJECTIU DESITJABLE

Definició

> 30%

La permeabilitat del sòl es calcula mitjançant
l’Índex Biòtic del Sòl (IBS). Expressa la relació
entre les superfícies funcionalment significatives
per al cicle natural de l’aigua i la superfície total
d’una zona d’estudi.

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

26,6 %

9,2
012

3 4 5 6 7 8 9 10

El sòl es classifica segons el seu grau de
permeabilitat: sòls amb superfícies permeables
i també sòls amb superfícies semipermeables.
L’indicador assigna un valor a cada tipus de sòl,
que osciŀla entre 0 i 1, en funció del seu grau de
permeabilitat (veure taula adjunta).
DESCRIPCIÓ

FACTOR PERMEABILITAT
(0 - 1,0)

0

Sòl edificat impermeable (construccions) i sòl impermeable no edificat (voreres, places, divisors de trànsit,
carril bici, pati interior impermeable).

0,5

Sòl semipermeable; sòls que sense estar en estat natural mantenen parcialment les seves funcions; permeten
el pas de l’aire i l’aigua (places, solars, camps d’esport,
etc.)

0,3

Sòl semipermeable; Substrats vegetals incorporats a
les cobertes dels edificis (cobertes verdes).

1,0

Sòl permeable; en estat natural sense compactar; mantenen totes les seves funcions naturals, amb vegetació
o sense (parcs, jardins, parterres, horts, etc.).

Font: https://www.turisme.elbaixllobregat.cat

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Superfície de sòl multiplicat pel seu corresponent

Sup.Permeable x Factor permeabilitat factor de permeabilitat (veure taula)
Sup. Total

Elaboració pròpia

Superfície total de l’àmbit d’estudi.
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IBS (Índex Biòtic del Sòl)

ESPAIS PERMEABLES CONSIDERATS PER AL CÀLCUL.
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
0,2%
1,9%
6,6%

0,7%

Superfície de gestió pública (ha): 48,8ha
Superfície de gestió privada (ha): 14,3ha
91,4%

99,1%

% de permeabilitat
Gestió pública (77,3%)

Permeable
Semipermeable
Poc permeable
Gestió privada (22,7%)

Permeable
Semipermeable
Poc permeable
Impermeable

N

100 m

400 m

*superfícies considerades a partir de treball de camp

IBS (Índex Biòtic del Sòl)

2,1%
4,4%

RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

10,4%
15,0%
68,1%

Les Grases

Can Calders

La Salut

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

% Permeabilitat del sòl

N

100 m

400 m

< 5%
5% - 10%
10% - 20%
20 - 30%
> 30%

IBS (Índex Biòtic del Sòl)

%

RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

0

10

20

BLOCS
EIXAMPLES
PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS

30

16,6%
3,6%
12,2%
13,7%

MÍNIM

Objectius

DESITJABLE

Les Grases

La Salut
Mas Lluí

Can Maginàs

Can Calders

Can Llobera

Roses-Castellbell
Can Nadal

Falguera
Falguera

% Permeabilitat del sòl

Can Bertrand

< 5%
5% - 10%
10% - 20%
20 - 30%
> 30%

Hectàrees de sòl permeable
necessàries per assolir
N

100 m

400 m

0,4 Ha l’objectiu mínim
3,5 Ha l’objectiu desitjable

Anàlisi del resultat
La permeabilitat del sòl compleix un paper
fonamental en el marc de la biodiversitat urbana:
• garantint la permeabilitat i la creació de bones
estructures per a un correcte desenvolupament
biològic en el sòl urbà,
• compensant el segellat i la impermeabilització
del sòl,
• promovent la retenció de l’aigua de pluja a
través de les diferents superfícies vegetals, i
• augmentant la cobertura vegetal per ajudar a
mitigar les emissions de CO2 establint aquest
gas a través de la fotosíntesi.
És fonamental l’existència d’una proporció
equilibrada de verd urbà de qualitat que redueixi la
força d’aquestes problemàtica; superfícies com ara,
arbres, jardins, gespa i, en general sòl permeable.
La proporció de sòl permeable en els teixits urbans
ha de garantir, doncs, la continuïtat de les superfícies
verdes i el bon funcionament del sistema hídric.
En el cas de l’àmbit d’estudi a Sant Feliu del
Llobregat, el resultat de l’indicador és d’un 26,6 %,
què és la relació entre les superfícies funcionalment
significatives per al cicle natural de l’aigua i la
superfície total de la zona d’estudi.
Els sòls permeables que s’han analitzat en aquest
àmbit, han estat identificats a partir de la informació
cedida pel propi ajuntament, a més també, del
treball de camp via google maps per localitzar
sòls privats, com són solars, terrasses i/o jardins,
cobertes verdes, entre d’altres. També per identificar
parterres a les voreres, a les places o jardins, espais
permeables als divisors de trànsit, per exemple. I un
cop identificats assignar a tots els espais el factor
de permeabilitat més adient, que osciŀla entre 0 i 1,
en funció del seu grau de permeabilitat.

indicador, es consideri que en els nous espais
predominin sòls permeables o semipermeables, on
el paviment sigui bé de pedra, grava, per exemple,
en una proporció mínima del 30 % de l’àmbit total
del soterrament.
Millorar la permeabilitat potenciant el verd en cobertes, murs,
terrasses, patis
Aquests espais, generalment d’ús privat, són
elements de proximitat. Es proposa incrementar
la superfície verda mitjançant l’enjardinament de
terrats i patis i el foment i la construcció de cobertes
i murs verds. La incorporació del verd en alçada
podria consolidar la integració dels diferents nivells
de verd a Sant Feliu del Llobregat.
Dinsdel’àmbit, hi ha identificades 7 cobertes verdes,
amb una àrea estimada de 3.275 m2. Una estratègia
per incrementar la superfície verda i augmentar la
permeabilitat es fomentar aquestes instaŀlacions
als terrats dels edificis, preferentment, en edificis
públics, on es permetria fer un ús recreatiu com a
zona d’oci, zona de descans, espai per a activitats,
etc.
Les cobertes verdes són un sistema constructiu
que tenen un acabat vegetal sobre gruix de terra
o substrat, instaŀlats a la part exterior del sostre
d’un edifici. La cobertura de vegetació pot ser
total o parcial i permet obtenir uns beneficis
ambientals: millora del paisatge urbà, aïllament
acústic, aïllament tèrmic, reducció dels nivells de
contaminació atmosfèrica, creació de nous hàbitats
per a la fauna, entre d’altres.

Millorar la permeabilitat potenciant els espais públics amb
coberta vegetal
L’urbanisme de la ciutat afecta directament al sòl. El
procés d’impermeabilització, a través de l’edificació
i la pavimentació, no permet el desenvolupament
dels ecosistemes, ja que la producció primària
en aquestes condicions
és
nuŀla.
Aquesta
situació destrueix l’estructura del sòl impedint les
infiltracions. Així doncs, amb aquests indicador,
es pot identificar els espais on s’han de definir
processos per a garantir un mínim impacte.
Es proposa que per millorar, encara més aquest
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2018
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05.3 Proximitat simultània a espais verds
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Estructurar una xarxa verda que connecti el verd
periurbà amb els espais verds urbans, a través de
corredors ecològics.
Establir un sistema jeràrquic d’espais verds, en les
diferents escales de la ciutat (veïnatge, barri, urbana),
per garantir la proximitat simultània dels ciutadans a
espais de funcionalitat diferent: des d’espais verds
de proximitat fins a grans àrees integrades en el
medi natural o agrícola.

[ (∑ Poblacióper cobertura / Població total) x 100]
Cobertura espacial a espais verds: a 0, 1, 2 o 3 tipologies
d’espai verd.
1

UNITAT

%

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

Definició

>75% de població amb proximitat simultània
als 3 espais verds.

Expressa el percentatge de població que té
cobertura simultània a les diferents tipologies d’espai
verd considerades, en funció de la seva superfície i
distància d’accés a peu.

OBJECTIU DESITJABLE

ESPAI VERD

DESCRIPCIÓ

≥ 1.000 m
a menys de
300 metres

Aquests espais corresponen a zones enjardinades, com ara
places, àrees d’estada que ofereixen una funció de contacte
diari del ciutadà amb el verd.Aquests espais donen cobertura
a les necessitats quotidianes d’esbarjo i a aquells ciutadans
que tenen mobilitat reduïda; gent gran, nens.

≥ 3,5 ha
a menys de
750 metres

Aquests espais es corresponen amb els parcs urbans que
garanteixen diferents possibilitats d’esplai i presenten certa
singularitat en relació al seu caràcter històric.

2

100% de població amb proximitat simultània
als 3 espais verds.

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

99,4%

9,9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aquests espais es corresponen, majoritàriament, als parcs o
≥ 10 ha
a menys de anells verds de les ciutats. Són àrees lliures integrades en el
4.000 metres medi natural a les quals se’ls assigna una finalitat restauradora i paisatgística.

Es consideren espais verds tots aquells espais
d’estada amb una superfície mínima de 1000 m2 i
amb més del 50% de la seva àrea permeable (parcs
urbans, jardins, espais oberts per a ús exclusiu de
vianants, places i parcs forestals). No es consideren
les superfícies verdes lligades al trànsit (divisors de
trànsit) encara que la seva dimensió sigui superior a
la indicada anteriorment.
Font: elaboració pròpia

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Espai verd

Cartografia dels espais verds

Elaboració pròpia.

Població

Nombre d’habitants per parcel·la

Dades proporcionades per
l’Ajuntament
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Proximitat simultània a espais verds
ESPAIS VERDS CONSIDERATS PER AL CÀLCUL

Tipus d’espais verds
tipologia 1 > 1000 m2
tipologia 2 > 3,5 ha
tipologia 3 > 10 ha

Roserar Dot i
Camprubí

Parc Europa

Jardins de la
Torre del Roser
Parc Nadal
Parc del Llobregat

Jardins del Palau Falguera

Parc del Vuit
de Març

Parc de Llorenç Sans

N

100 m

400 m
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Proximitat simultània a espais verds
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

1%

99%

Població (%) amb cobertura segons tipus d’espais verds

Les Grases

La Salut

Can Calders

Mas Lluí

Can Maginàs

Can Llobera

Roses-Castellbell

Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

Cobertura simultània a
tipus d’espais verds

N

100 m

400 m

2 tipus d’espais verds
3 tipus d’espais verds

Zona d’influència espais verds tipologia 1 (Espai verd > 1.000 m2)
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

Proximitat a espais verds
Distància (metres)

99% població coberta

< 100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
800-900
900-1000
> 1000

Zona d’influència espais verds tipologia 2 (Espai verd > 3,5 ha)
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

Proximitat a espais verds
Distància (metres)

100% població coberta

< 100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
800-900
900-1000
> 1000

Zona d’influència espais verds tipologia 3 (Espai verd > 10 ha)
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

Proximitat a espais verds
Distància (metres)

100% població coberta

< 100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
800-900
900-1000
> 1000

Anàlisi del resultat
L’interconnexió entre parcs, jardins i espais
intersticials, conforma un mosaic de verd integral,
una verdadera xarxa verda que suposa un augment
de la biodiversitat i una millora de la qualitat de
l’espai públic. Les aportacions de la xarxa d’espais
verds són múltiples: creació d’una ciutat atractiva,
millora de les variables de l’entorn a l’espai públic,
estalvi energètic, reducció de soroll, reducció de la
pol·lució, etc.

les hortes, etc.). El soterrament de la infraestructura
ferroviària permet estructurar una xarxa verda que
millori la connexió del verd periurbà amb els espais
verds urbans, a través de corredors ecològics.

L’objectiu es que tots els ciutadans disposin d’accés
simultani a tres tipologies de zones verdes: espais
verds més grans de 1.000 m2, espais verds més grans
de 3,5 ha i espais verds més grans de 10 ha, a una
distància que es pugui recórrer a peu o mitjançant
un curt desplaçament en transport públic.
L’anàlisi de la proximitat simultània supera l’objectiu
mínim establert (75% dels residents amb accés a les
3 categories d’espais verds), amb un 99,4% de la
població amb cobertura a les 3 tipologies d’espai
verd.
El 100% de la població de l’àrea residencial té accés
als espais verds més grans (espais de categoria 3
amb més de 10 ha de superfície) que són el Parc
Natural de la Serra de Collserola, l’espai d’hortes
vinculades al riu Llobregat i el Parc de Torreblanca. De la mateixa manera, el 100% de la població
té accés a espais verds de categoria 2 (superfícies
majors a 3,5 ha). Aquestes àrees verdes es corresponen amb les anteriors més la pròxima a la zona
esportiva de Les Grasses. Finalment, el 99% de la
població té accés als espais verds menors (de categoria 1 amb superfícies superiors a 1.000 m2). Les
tres categories d’espais verds presenten una bona
cobertura.
Millorar el sistema jeràrquic d’espais verds
Es proposa establir un sistema jeràrquic d’espais
verds, en les diferents escales de la ciutat (veïnatge,
barri, urbana), per garantir la proximitat simultània
dels ciutadans a espais de funcionalitat diferent:
des d’espais verds de proximitat fins a grans àrees
integrades en el medi natural o agrícola.
L’anàlisi de proximitat mostra que els espais de
categoria 1, 2 i 3 presenten una bona distribució i
permeten una cobertura pràcticament del 100% de
la població pertanyent a l’àrea residencial.
És important assenyalar que els espais de categoria
2 i 3 es troben perifèrics a la ciutat (la Collserola,
154
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05.4 NDVI (cobertura vegetal)
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Identificar la presència de vegetació verda a la
superfície i caracteritzar la seva distribució espacial
així com l’evolució del seu estat al llarg del temps.

( Superfície NDVI / Superfície Àmbit ) x 100

NDVI. Es valoren superfícies amb un coeficient superior a 0,2.

UNITAT

%

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

> 15%

Definició
El NDVI es defineix com Índex de Vegetació de
Diferenciada Normalitzada.
L’índex estima la coberta vegetal de vegetació
(contingut en clorofil·la i / o frondositat) a partir de la
intensitat de reflectivitat de l’infraroig proper captada
a través de vols fotogramètrics.
El NDVI és una dada sobre la coberta de verd, és a
dir, la superfície de verd que es percep des del cel.

OBJECTIU DESITJABLE

> 30%

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

32,9 %

10

Així, per exemple, es considera com a superfície de
verd tota la copa d’un arbre, independentment de si
aquesta cobreix àrees construïdes o pavimentades.
Així doncs, el NDVI no ens aporta informació sobre
l’estructura i la complexitat d’aquest verd, i no es pot
confondre tampoc amb la superfície verda plantada.

012

3 4 5 6 7 8 9 10

L’indicador expressa el percentatge d’espai ocupat
per la cobertura de l’NDVI respecte a l’àrea total de
l’àmbit d’anàlisi.

Font: https://www.turisme.elbaixllobregat.cat

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

cobertura NDVI

Superfície de cobertura vegetal amb un índex
superior a 0,2.

WMS ICGC amb resolució espacial 0,8
m, dades recollides a la primavera de
2018.
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NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
NDVI CONSIDERAT PER AL CÀLCUL

5%
11%

17%

% Àrea amb NDVI
67%

N

100 m

400 m

< 0.2
0.2 - 0.4
0.4 - 0.6
> 0.6

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS (NDVI > 0.2)

0,0

10,0

20,0

30,0

BLOCS
EIXAMPLES

40,0

50,0

31,1

12,7

PRIMIGENIS

23,8

UNIFAMILIARS

32,7

MÍNIM

Objectius

DESITJABLE

Percentatge de sòl amb NDVI superior a 0.2

Les Grases

La Salut
Can Maginàs

Mas Lluí

Can Calders

Can Llobera

Roses-Castellbell
Falguera

Can Nadal

Can Bertrand

% sòl amb NDVI > 0.2
>30
15 - 30
< 15

Anàlisi del resultat
El sistema verd de la ciutat està format per la suma
de tots els espais, naturals o enjardinats, grans
o petits, públics o privats, simples o complexos:
espais naturals oberts, espais fluvials, litoral, boscos,
parcs, jardins, horts urbans, cobertes verdes, arbrat,
espais permeables i murs verds.
El NDVI, és un índex usat per estimar la quantitat,
qualitat i desenvolupament de la vegetació amb
base al mesurament per mitjà de sensors remots.
És important tenir en compte la periodicitat de
les dades, perquè aquest índex varia conforme
a l’estació de l’any, permetent també reconèixer
l’estat de la vegetació any rere any.
L’àmbit residencial presenta un percentatge de
superfície amb NDVI igual o superior a 0,2 del
32,9%, superant l’objectiu desitjable, i superant
també el percentatge obtingut en altres zones de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Sant Feliu de LL.

32,9

Barri St. Antoni

17,6

Barri Horta

17,4

0

5

10

15

20

25

30

ho aconsegueix, quedant-se en un percentatge del
12,7 (inferior a altres teixits característics d’eixample
com el barri de Sant Antoni a Barcelona).
Equilibrar la cobertura vegetada
Per aconseguir un equilibri de la cobertura vegetada
en els diferents teixits es proposa la naturalització i
renaturalització d’espais urbans que en l’actualitat
presenten un caràcter més impermeable (grans
bosses d’estacionament, infraestructures de
mobilitat, etc.).
També es proposa, sobretot en aquelles àrees més
denses, projectar el verd no només en superfície
sinó també en alçada, tenint en consideració la
reserva d’espais per a cobertes verdes i per a parets
vegetades. Els beneficis es traduiran en un millor
aïllament tèrmic i acústic de les edificacions, en la
mitigació de calor produïda per l’activitat humana
(illa de calor), en la mitigació del canvi climàtic
per la seva capacitat de retenció de CO2 o en un
increment de la fauna vinculada a la vegetació.

35

Ìndex NDVI.
Font: BCNEcologia

S’han classificat els valors obtinguts de tal manera
que les zones amb valors de NDVI entre -1 i 0,2
es corresponen amb aigua, cobertes artificials, sòl
nu o vegetació morta, els valors de NDVI entre 0,2
i 0,4 es corresponen amb la vegetació dispersa o
poc vigorosa, els valors de NDVI entre 0,4 i 0,6 es
corresponen amb la vegetació abundant i vigorosa,
i els valors de NDVI superiors a 0,6 es corresponen
amb la vegetació molt densa i vigorosa.
L’anàlisi realitzada mostra que, de les zones
vegetades, més de la meitat són àrees amb
vegetació poc vigorosa, cobertures de vegetació
baixa (pastura o herba) en parcs, jardins o àrees
sense urbanitzar, destacant entre elles la superfície
present en el sector Mas Lluí. Els nivells de NDVI
superiors a 0.4 es corresponen principalment amb
les copes dels arbres i parterres en carrers i parcs.
Tenint en compte els teixits residencials, s’observa
que els teixits de blocs i habitatge unifamiliar
presenten alts percentatges de sòl vegetat, superant
l’objectiu desitjable, els teixits primigenis superen
l’objectiu mínim, no així el teixit d’eixample que no
158
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05.5 Dotació d’arbrat viari
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Avaluar la densitat de plantació de l’arbrat viari
de la ciutat. L’arbrat viari forma part del sistema
verd d’una ciutat juntament amb els parcs i
jardins, els espais interiors d’illa, les cobertes
verdes i els corredors fluvials.

[ (Nº arbPOTENCIALS - Nº arbEXISTENTS) / (Nº
arbPOTENCIALS) x 100]
UNITAT

%

Paràmetres d’avaluació

Definició
Expressa la dotació d’arbrat viari existent en
relació a la dotació potencial d’arbrat viari que
es pot assolir dins de l’àmbit d’estudi.
L’arbrat viari és l’arbrat en trama urbana,
predominantment en escocell i en alineació,
situat a l’entorn proper a edificacions i/o calçada,
que requereix una poda de manteniment més
freqüent que la resta de tipologies (arbre de
parc, arbre de zona).
Les característiques morfològiques del teixit urbà
condicionen el potencial d’incorporar arbres
de nova plantació. És per això que l’indicador
s’haurà de referir al grau d’apropament del
nombre d’arbres a la trama urbana respecte al
nombre màxim (potencial) que cada indret pot
assolir.

OBJECTIU MÍNIM

> 50 % dels arbres potencials

OBJECTIU DESITJABLE

> 100 % dels arbres potencials

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT RESIDENCIAL

PUNTS (1 a 10)

10

120,7 %
012

3 4 5 6 7 8 9 10

Font: Parc Nadal, Sant Feliu de Llobregat. Smart
City Sant Feliu. www. Engega el Baix - Citilab

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

NºarbEXISTENTS

Suma dels arbres existents dins de l’àmbit. Classificació per tipus de port

NºarbPOTENCIALS

Suma total dels arbres potencials dins de
l’àmbit segons marc de plantació adeqüat.
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FONT
Elaboració pròpia a partir de dades
proporcionades per l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat.
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Dotació d’arbrat
ARBRAT CONSIDERAT PER AL CÀLCUL

Ubicació i tipus de port de l’arbrat
39,7%

Arbre fora de viari (39,7%)

Arbres en el viari (60,3%)
Port petit (5,1%)
Port mitjà (57,1%)
Port gran (37,8%)

60,3%

fora viari
viari

N

100 m

400 m

Arbrat total en viari: 7.150 unitats
Arbrat fora viari: 4.715 unitats

Dotació d’arbrat
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
% Arbrat viari potencial
> 75 %
50 a 75 %
25 a 50 %
< 25 %
Tram amb arbres però sense arbrat potencial
Tram sense arbres i sense potencial per condicions
espaials inadequades

N

100 m

400 m

21,6%

20,6%

58,0%

Tramari amb potencial
Tramari sense potencial ni arbres
Tramari sense potencial amb arbres

Arbrat potencial: 5.037 unitats
Arbrat existent en trams amb potencial: 6.078 unitats

Arbrat requerit per assolir una dotació òptima i aconseguir una densitat arbrat
adequada
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
Nombre d’arbres requerits per assolir una dotació òptima
del 100% de dotació d’arbrat per tram.
ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL:

Unitats d’arbres requerits: 926 unitats

Unitats d’arbres requerides
<5
5 a 10
10 a 15
> 15
N

100 m

400 m

Anàlisi del resultat
Sant Feliu del Llobregat presenta un total de 11.865
arbres, dels que 7.150 estan al viari. D’aquests, el
37,8 % correspon a arbrat de gran port.
L’arbrat viari és aquell localitzat en la trama urbana,
predominantment en escocells i en alineació, situat
en un entorn proper a edificació i/o calçada. L’arbrat viari, a diferència de l’arbrat de zona o de parc,
requereix una poda de manteniment més freqüent
que la resta de tipologies.
L’arbrat viari es classifica en tres tipologies segons
el seu port: arbrat de gran port, de port mitjà i de
port petit.
Tipus de port

Característiques

Marc de plantació
adequat

Port Gran

Alçada > 15m i
diàmetre capçada >6m

13m

Port Mitjà

Alçada entre 6 i 15m i
diàmetre capçada entre 4 i 6m

9m

Port Petit

Alçada <6m i
diàmetre capçada <4m

7m

La categoria port petit d’arbrat correspon a la menys
freqüent a l’àmbit d’estudi. El 5,1% correspon en
aquesta categoria, on predomina l’espècie Pyrus
calleryana ‘Chanticleer’.
Existeix una gran varietat d’espècies del port mitjà.
És el port que predomina més, amb un 57,1%. Es
comptabilitzen un total de 31 espècies diferents
d’arbrat, on predomina la Melia azedarach, amb un
19,7%.

ció: calçada i voreres, rambla, passeig o bé espai
pacificat, en plataforma única o no. Per exemple, en
el cas dels carrers de vianants en plataforma única
es considera arbrat de dues alineacions en un carrer amb ample entre 10 i 20 metres; i arbrat de tres
alineacions a portell (a “tresbolillo”) en carrers amb
una amplada superior a 20 metres.
Quan les voreres tenen una amplada inferior a 2,5
metres, no s’assigna arbrat. Quan l’amplada de les
voreres és igual o superior a 2,5 metres, s’assigna
un tipus de port en funció de la distància a la façana.
• Carrers estrets: aquells amb una amplada de vorera inferior a 3,5 metres, on es planten espècies de
port petit. La distància de plantació entre arbres ha
de ser de 7 metres.

• Carrers mitjans: aquells que tenen una amplada
de vorera entre 3,5 i 6 metres, on es planten arbres
de port mitjà. La distància de plantació entre arbres
ha de ser de 9 metres.

El 37,8 % de l’arbrat viari, correspon a la categoria
de port gran, on les espècies que predominen
són Celtis australis, Gleditsia triacanthos ‘inermis’ i
Platanus x hispanica, amb un 30 %, 18,8 % i 12,7 %,
respectivament.
El resultat de l’indicador reflecteix una bona
proporció d’arbres existents en relació amb el
potencial real (120,7 %) del carrer. La dotació global
supera el 100 % perquè l’arbrat existent supera
l’arbrat potencial per assolir, com a mínim, una franja
d’arbrat viari per tram de carrer. En molts casos, els
carrers presenten arbrat de doble alineació.
El potencial d’arbrat es calcula en funció de l’amplada del carrer (estret, mitjà o ample) i de la seva sec-

• Carrers amples: aquells que tenen una amplada
de vorera superior als 6 metres, on es planten arbres de port gran. La distància de plantació entre
arbres ha de ser de 13 metres.

espècies arbòries i arbustives de tipus perenne
i caducifòlia.

•

L’espai
disponible
condiciona
el
desenvolupament de l’arbre. En funció de la
proximitat als edificis, l’amplada de carrer, el
tipus d’espai viari, la circulació de vehicles, entre
d’altres, condicionar, per tant, la selecció de les
espècies adients tenint en compte, sempre, les
dimensions de l’arbre.

•

En funció del tipus de carrer es proposa una
densitat d’arbres orientativa segons la capacitat
de la via per cada 100 metres lineals recorreguts.

Marc de plantació per a carrers estrets, mitjans i amples
Font: Hàbitat Urbà (2011) Gestió de l’arbrat viari de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona

Reforç de l’arbrat viari
Els carrers arbrats representen corredors potencials
per la millora de la connectivitat biològica de
l’ecosistema urbà permetent que certes espècies
puguin sobreviure i/o reproduir-se.
Es proposa incrementar l’arbrat viari en aquells
trams i espais interiors que formen part dels
corredors verds urbans, de les intervies i de la xarxa
bàsica. Principals criteris:

•

Afavorir que la distribució de les unitats
arbòries/arbustives en superfície no segueixin
únicament una lògica lineal sinó que es presenti
amb diferents estratègies de plantació per
tal de formar mosaics i paisatges diversos: en
agrupació, en jardineres, en alineació i/o en
format individual.

•

En els corredors verds i eixos verds amb certa
llargada es proposa trencar l’equidistància i
crear una seqüència de repetició que suggereixi
moviment i direcció.

•

Utilitzar espècies originàries de la zona o bé
adaptades a la climatologia mediterrània. Això
permet obtenir exemplars que s’adapten millor
al medi: són arbres més sans, més resistents i
amb menys necessitats de manteniment.

•

Combinar espècies diferents, procurant que
la representació de cadascuna d’elles estigui
al voltant del 15% i combinar també, les
164
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Recomanacions generals per a la regeneració
dels teixits existents en l’àmbit del soterrament

1) Millorar la connectivitat del verd. Conformar una estructura de xarxa verda
que connecti el verd periurbà (parc de Collserola, parc de la Torreblanca i la
zona d’hortes de Can Falguera), amb els espais verds urbans, a través d’un nou
corredor verd urbà que segueixi l’eix lineal de l’àmbit del soterrament, i que faci
la traça urbana més permeable i propicii l’atracció de l’avifauna.
Els corredors verds es defineixen com unes franges amb presència dominant
de vegetació i un ús prioritari o exclusiu de vianants i bicicletes. Aquest
nou corredor verd urbà ha de ser suficientment ampli i continu per generar
connectivitat ecològica, superar les barreres de la ciutat (vials, murs, solars, etc.)
i evitar l’aïllament i la fragmentació de les taques verdes. La continuïtat s’obté
connectant espais lliures urbans i periurbans a través dels espais oberts (places,
parcs, jardins, patis interiors d’illa, horts urbans), de l’arbrat viari i de la vegetació
existent en cobertes, terrasses i balcons urbans. Es proposa que, com a mínim,
el 30 % de la superfície lineal sigui permeable.
Els corredors verds es distingeixen per la qualitat d’estada, visual o de passeig
que ofereixen. Fan la ciutat més amable, creen hàbitats atractius per a la fauna i
multipliquen els beneficis ambientals i socials.
Augment de la permeabilitat del sòl (en aquelles àrees amb un índex < 30 %):

% Permeabilitat del sòl
< 5%
5% - 10%
10% - 20%
20 - 30%
> 30%

AUGMENT SÒL PERMEABLE
Cta. Sanson

Riera de la Salut

Estació tren

2) Renaturalitzar la ciutat i assolir una millor dotació de superfície verda en
aquelles àrees més deficitàries de l’eix de transformació. Cal augmentar la
superfície de sòl capaç de sostenir vegetació, reverdir les ciutats i reduir l’index
d’impermeabilització a través de la recuperació de sòls en desús, la creació de
cobertes verdes, balcons enjardinats, murs verds i horts urbans.

Cta. Laureà Miró

En definitiva, es tracta d’introduir la natura en totes les escletxes possibles de
la trama urbana. També els carrers poden esdevenir espais dinàmics i vitals sobretot els espais pacificats- pel que fa a la qualitat del verd. Cal garantir una
dotació de 10 m2 d’espai verd per habitant (valor recomanat per la OMS).
3) Potenciar el verd en cobertes, murs, patis i balcons. Aquests espais,
generalment d’ús privat, són elements de proximitat que són susceptibles
de transformar-se en horts i jardins d’ús comunitari. Es proposa incrementar
la superfície verda mitjançant l’enjardinament de terrats i patis i el foment i
la construcció de cobertes i murs verds. Les cobertes permeten també un ús
recreatiu com a zona d’oci, zona de descans, espai per a activitats, etc.
Es proposa la instal·lació de cobertes verdes preferentment als edificis públics
confrontants del nou corredor verd. Aquestes cobertes poden ser de diferents
tipus: naturalitzada - dissenyada específicament per a fomentar l’hàbitat d’una
flora i fauna concretes-, extensiva - de coberta lleugera i baix manteniment-,
intensiva o coberta jardí, coberta hort o coberta acumuladora d’aigua.
4) Reforç de l’arbrat viari. En els corredors verds i eixos verds amb certa
llargada es proposa trencar l’equidistància i crear una seqüència de repetició
que suggereixi moviment i direcció afavorint que la distribució de les unitats
arbòries/arbustives en superfície no segueixi únicament una lògica lineal
sinó que es presenti amb diferents estratègies de plantació per tal de formar
mosaics i paisatges diversos: en agrupació, en jardineres, en alineació i/o en
format individual.

ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT URBANA

Utilitzar espècies originàries de la zona o bé adaptades a la climatologia
mediterrània. Això permet obtenir exemplars que s’adaptem millor al medi:
són arbres més sans, més resistents i amb menys necessitats de manteniment.
Afavorir que la distribució de les unitats arbòries/arbustives en superfície
no segueixi únicament una lògica lineal sinó que es presenti amb diferents
estratègies de plantació per tal de formar mosaics i paisatges diversos: en
agrupació, en jardineres, en alineació i/o en format individual.
Als corredor verd s’afavorirà la plantació d’espècies de port gran. Dotació
suggerida:
AMPLE
SECCIÓ
20
30
40
50
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M
M
M
M

Nº ARBRES/
100 M LINEALS
16
24
30
40

(port
(port
(port
(port

gran)
gran)
gran)
gran)

FILERES
2
3
4
5

MARC DE
PLANTACIÓ (M)
12
12
12
12

m
m
m
m
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Cohesió social

La cohesió social en un context urbà fa referència al grau d’unió existent entre els grups
de persones amb cultures, edats, rendes i professions diferents que viuen a la ciutat;
aquesta està interrelacionada amb altres eixos de la sostenibilitat urbana. De fet, el
concepte de sostenibilitat supera l’àmbit estrictament ambiental per incorporar també
el socioeconòmic.
L’increment de la cohesió social està íntimament relacionat amb els conceptes de
diversitat i mixticitat d’activitats que proporciona el model de ciutat compacta i complexa.
La proximitat (o compacitat) afavoreix el contacte entre grups de persones; però la
presència de grups diversos en un mateix espai també requereix de cert grau de mixticitat
(barreja i interacció entre els grups).
L’anàlisi de diverses realitats urbanes permet afirmar que la segregació social que es
produeix en determinats indrets de les ciutats va sovint acompanyada de la separació
d’usos i funcions pròpies de la dispersió urbana. La separació de grups per raons de
renda, edat, culturals o altres genera desconeixement mutu, el que propicia sentiments
d’inseguretat basada en la por a l’altre.
Pel contrari, en indrets de la ciutat compacta on els valors de la diversitat són elevats,
els problemes mencionats tendeixen a disminuir. Tot i així, la diversitat i la mixticitat no
són condicions suficients per tal d’aconseguir la cohesió. S’ha d’afegir la importància de
l’escenari socioeconòmic, de la política fiscal i laboral, de l’enfocament i desenvolupament
de polítiques socials i culturals, i també de la solució formal adaptada a l’espai públic o
del nivell de complexitat de funcions del teixit urbà, raó per la qual l’urbanisme també té
molt per a aportar.
En definitiva, el concepte de sostenibilitat ha d’incloure l’atenció a la diversitat social
mitjançant la integració pròpia de les societats cohesionades i estables i no amb polítiques
de segregació, generadores d’inestabilitat.
L’altre cara d’aquest principi és que la sostenibilitat ha de ser universal: s’han de planificar
les actuacions per tal que les estratègies de sostenibilitat puguin ser adoptades per tots
els ciutadans, independentment de la seva condició social.
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06.1 Proximitat simultània a equipaments bàsics
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Aconseguir que la població disposi, en un radi
de proximitat determinat, del major nombre
d’equipaments i serveis bàsics diferents (públics
i/o concertats), de manera que pugui cobrir a peu
diferents necessitats culturals, educatives, sanitàries,
etc., sense necessitat de recórrer a altres mitjans de
transport.

[(Població amb cobertura simultània als 5 tipus
d’equipaments / Població total) x 100]

UNITAT

%

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

Definició
Expressa el percentatge de població que té
cobertura simultània als diferents equipaments
bàsics considerats (5 en total), segons distància
d’accés a peu (entre 5 i 10 minuts):
ÀMBIT

SUBÀMBIT
DISTANCIA
Centro de salut/Centro d’urgències
600 m
Centro de salut especialitzat sense ingrés 600 m
Infantil
300 m
Escola primària
300 m
EDUCACIÓ
Escola secundària
600 m
Centro d’adults/ocupacional
600 m
Llar per a persones majors
300 m
Centro de dia per a persones majors
300 m
Residència per a persones majors
600 m
BENESTAR SOCIAL Centro de serveis socials
600 m
Menjador social
600 m
Centro atenció especialitzada
600 m
(nens, dones, etc.) sense internament
Centro cívic i associatiu
300 m
Biblioteca de barri
300 m
CULTURA
Centro cultural monofuncional
600 m
Centro cultural polifuncional
600 m
Pista poliesportiva a l’aire lliure
300 m
Petit complex esportiu
300 m
ESPORT
Poliesportiu
600 m
Camp d’esports extensiu (futbol, etc.)
600 m

> 75 % població amb accessibilitat, a peu,
a un mínim de 4 de 5 equipaments bàsics
considerats.
OBJECTIU DESITJABLE

100 % població amb accessibilitat, a peu,
a un mínim de 4 de 5 equipaments bàsics
considerats.

SALUT

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT URBÀ

PUNTS (1 a 10)

35,3 % (5 equips)
76,6 % (4 equips)

2,4
5,3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Font: https://www.fetasantfeliu.cat

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

Equipaments bàsics

Base d’equipaments georreferenciats per parcel·la o
portal cadastral: equipaments bàsics segons tipologia

Població

Nombre d’habitants per parcel·la

168

FONT
Dades proporcionades per
l’Ajuntament
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Proximitat Simultània a equipaments bàsics
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
4,6%
10,2%
35,3%

8,0%

41,3%

Població (%) amb cobertura segons nombre
d’equipaments

equipament educatiu
equipament cultural
equipament esportiu
equipament sanitari
equipament benestar social
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Cobertura simultània a
tipus de equipaments
a
a
a
a
a

1 equipament
2 equipaments
3 equipaments
4 equipaments
5 equipaments
169

Zona d’influència equipaments bàsics educatius
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ

equipament educatiu

Proximitat a equipaments
Distància (metres)

81% població coberta

< 100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
800-900
900-1000
> 1000

Zona d’influència equipaments bàsics culturals
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ

equipament cultural

Proximitat a equipaments
Distància (metres)

84% població coberta

< 100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
800-900
900-1000
> 1000

Zona d’influència equipaments bàsics esportius
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ

equipament esportiu

Proximitat a equipaments
Distància (metres)

99% població coberta

< 100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
800-900
900-1000
> 1000

Zona d’influència equipaments bàsics sanitaris
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ

equipament sanitari

Proximitat a equipaments
Distància (metres)

80% població coberta

< 100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
800-900
900-1000
> 1000

Zona d’influència equipaments de benestar social
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ

equipament benestar social

Proximitat a equipaments
Distància (metres)

96% població coberta

< 100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
800-900
900-1000
> 1000

Anàlisi dels resultats
La localització dels equipaments en la trama urbana
apunta a la necessitat de criteris d’accessibilitat i
proximitat. Els equipaments indiscriminadament
agrupats provoquen desequilibris territorials que
desincentiven el seu ús per part dels ciutadans
més allunyats. La distribució dels equipaments en
l’espai ha de buscar un equilibri que s’atengui a
les funcions d’integració i vertebració atribuïdes a
cada tipus d’equipament. A més de permetre un
desplaçament a peu dels usuaris, s’ha de facilitar la
confluència de sectors socials diversos i la connexió
de trames urbanes diferenciades.
La qüestió de l’accessibilitat als equipaments és
especialment rellevant en el cas de les persones
amb mobilitat reduïda. No obstant això el concepte
de mobilitat reduïda és molt ampli i dinàmic, ja que
no afecta únicament a aquest grup de població;
ancians, embarassades, persones amb nens molt
petits, etc., requereix d’una bona accessibilitat, tant
als equipaments com a l’espai públic. En definitiva,
la millora de l’accessibilitat als equipaments
beneficiaria a tota la població.

cultural es localitzen majoritàriament vinculats al
centre urbà, i els equipaments de benestar social
es localitzen propers a l’àmbit de transformació
urbana. Els equipaments sanitaris presenten una
pitjor distribució espacial, deixant sense cobertura
als barris de Can Bertrand, Roses-Castellbell i la
part sud de Can Nadal.
Pelquefaapoblaciócobertapertipusd’equipament,
al dependre aquesta de la distància adequada
per a cada un, s’obté que els equipaments que
serveixen a més població són els esportius i els de
benestar social, amb un 99% i un 96% de població
respectivament.
És important assenyalar que els equipaments
seleccionats per a l’anàlisi de proximitat són aquells
de propietat o gestió pública. No s’han tingut en
compte els privats a causa de que no asseguren
l’accessibilitat universal.
Afegir equipaments en l’àmbit de transformació urbana per
millorar la cobertura universal

La proximitat simultània mesura quins espais
residencials de l’àmbit es troben propers a la vegada
a diversos tipus d’equipaments. Informa a més, del
grau de compactació urbana i de la mescla d’usos a
la ciutat. Una distribució equitativa de les dotacions
en el territori redueix la mobilitat motoritzada, i
per tant les emissions de CO2 i reforça el concepte
d’igualtat en el dret als equipaments i a la ciutat.

Els equipaments no només presten els serveis a la
comunitat sinó que tenen un paper estructurador
en la configuració de la ciutat. Cal, doncs, considerar
el paper dels equipaments de forma estratègica,
més enllà d’una pura dotació. En aquest sentit,
els equipaments haurien de ser suports per a
l’articulació urbana, elements per a la integració
social i vincles per a la articulació de la comunitat.

Per obtenirla coberturadeproximitat aequipaments
s’ha fet una anàlisi de xarxes tenint en compte el
tramario viari. D’aquesta manera es té en compte el
tall que representava la infraestructura ferroviària.

Seria convenient una millor distribució dels
equipaments; es proposa la incorporació d’alguns
d’ells a la part sud de l’àrea de transformació (de
tipus cultural, sanitaris i de benestar social), zona
que presenta cobertures només a 2 o 3 tipus
d’equipaments simultàniament.

En aquest sentit, la localització d’equipaments i
habitatges en l’àmbit urbà fa que només el 35,3%
de la població tingui una proximitat adequada
a tots ells, quedant-se molt per sota de l’objectiu
mínim.
Per tipus d’equipaments, els educatius i els esportius
mostren una millor distribució espacial, localitzant
tant al centre urbà com a les parts més allunyades
(en el cas dels equipaments esportius, situació
afavorida en molts casos pel caràcter extensiu
dels mateixos que fan que s’utilitzin sòls de zones
menys consolidades). Els equipaments de caràcter
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2018
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06.2 Índex d’envelliment
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Equilibri dela poblaciódediferents edats.Augmentar
la cohesió de grups d’edats diverses a partir del
contacte en un mateix espai físic.

[(Població65+ anys / Població0-15 anys ) x 100]

UNITAT

Persones grans per cada 100 nens

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

Definició

< 150

L’índex d’envelliment (IE) expressa la relació
quantitativa entre la gent gran (més de 65 anys)
respecte la població infantil (0-15 anys) en un territori
determinat. Indica el nombre de persones grans per
cada 100 nens.

OBJECTIU DESITJABLE

100

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT URBÀ

PUNTS (1 a 10)

111,7 %

8,8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Font: http://www.elbaixllobregat.cat

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Població

Dades de població per grans grups d’edat (0-15, 1664 i 65 anys i més, per parcel·la.

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
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Índex d’envelliment
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL

16%
38%

15%

27%

7%

Superfície segons rangs de l’Índex d’envelliment

Població65+/Població0-15
> 200 %
150 - 200 %
100 - 150 %
80 - 100 %
< 80 %
Persones totals < 10
(resultat poc significatiu)

Índex d’envelliment
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS

0

50

BLOCS

100

150

87,8

EIXAMPLES

151,1

PRIMIGENIS

141,4

UNIFAMILIARS

93,1

DESITJABLE

Objectius:

MÍNIM

Les Grases

La Salut
Can Maginàs

Mas Lluí

Can Calders

Can Llobera

Roses-Castellbell
Can Nadal

Falguera

Can Bertrand

N

100 m

400 m

Població65+/Població0-15
> 200 %
150 - 200 %
100 - 150 %
80 - 100 %
< 80 %

200

Nombre d’habitants per grups d’edat (joves i grans) requerits per assolir un teixit en
equilibri/sostenible demogràficament
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ RESIDENCIAL
Nombre d’infants/joves (0-15 anys) i nombre
de persones grans (65 anys i més) per assolir
un teixit sostenible demogràficament: índex
d’envelliment igual a 100.

Persones joves (nombre)
>200
100 - 200
< 100

Persones grans (nombre)
>200
100 - 200
< 100

Anàlisi dels resultats
La diversitat d’edats de la ciutadania, en un
context urbà que afavoreixi la convivència entre
grups de persones diferents, és el model oposat
a la ciutat segregada. Diversitat i mixticitat són
condicions de base per generar cohesió social en
una ciutat, però altres factors tenen una influència
decisiva sobre aquesta qüestió: les dinàmiques
socioeconòmiques, la política fiscal i laboral, el
desenvolupament de polítiques socials i culturals i
la solució formal adoptada per al disseny de l’espai
públic.
A causa de la seva formulació és un indicador de
comprensió immediata i de referència obligada
en l’estudi de qualsevol teixit urbà, ja que informa
d’una de les característiques més bàsiques de la
població; la seva estructura d’edats. L’índex permet
apreciar els canvis derivats del procés d’envelliment;
aquests posen de manifest els canvis en les
demandes socials, sobretot en matèria de salut i
assistència social, i també aporta informació sobre
les possibles transferències intergeneracionals a la
ciutat. L’anàlisi de la distribució de la població gran
informa dels possibles desequilibris i dels llocs
d’atenció prioritària.
L’índex d’envelliment de la ciutat és de 111,7 % (any
2018), valor molt proper a l’objectiu desitjable (100
persones grans per cada 100 nens).
En general els teixits més centrics (Can Nadal) es
troben més envellits que els teixits perifèrics (Mas
Lluí o Can Bertrand). L’índex d’envelliment és més
elevat en els teixits més consolidats de la ciutat.
La tendència desitjable és l’equilibri demogràfic
entre persones grans i nens, el que assegura a
més un recanvi poblacional sostenible, és a dir, el
manteniment del tamany de la població.
Amb índexs d’envelliment elevats la tendència de
la població serà a la baixa, i per contra, un índex
d’envelliment molt reduït significaria un creixement
futur molt elevat. L’òptim seria doncs un índex de
100 i es defineix com a mínim desitjable el criteri
que les persones grans no arribin a doblar la
quantitat de nens, és a dir, un índex menor de 200.

Dades de referència
El municipi de Sant Feliu de Llobregat tot i
presentar un índex d’envelliment satisfactori mostra
en els darrers cinc anys un canvi demogràfic amb
tendència a l’envelliment. Aquest escenari futur
impactará en totes les esferes de la vida i els cicles
vitals de les persones.
L’any 2030 gairebé un de cada tres habitants de
Barcelona tindrà 60 anys o més (Estratègia sobre
canvi demogràfic i envelliment, Ajuntament de
Barcelona,2018). A més, aquest canvi demogràfic
té sobretot nom de dona ja que avui, dues de cada
tres persones de 80 anys o més són dones.
La tendència a l’envelliment és comuna a
prácticament tots els municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
88,3

Sant Feliu de LL.

112,0
76,1

Sant Joan Despí

90,8
100,0

Sant Just Desvern

105,5
160,2

Barcelona

159,9

0,0

50,0

ANY 2012

100,0

150,0

200,0

ANY 2017

Índex d’envelliment; padró continu 2017.
Font: Diputació de Barcelona

Increment de població jove al centre urbà
Per a l’àrea de transformació urbana es planteja un
augment de la població jove per revertir l’actual
tendència i rejovenir els teixits centrals.
L’acció sobre l’habitatge és el punt estratègic on
és necessari intervenir per assegurar la cohesió
social del territori. La dotació de suficient habitatge
protegit (entre un 30 i 50 % del nou habitatge) i ferho equilibrant la diversitat de règims de tinença
(compra i lloguer) són claus. Caldrá fomentar
també un parc públic amb diversitat residencial
que atengui a necessitats i estructures familiars
múltiples (per a tots els grups d’edats): varietat
de tamany, flexibilitat de les tipologies, inserció
d’espais polivalents comuns, etc.

COHESIÓ SOCIAL
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06.3 Índex de segregació de la població gran
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Equilibri dela poblaciódediferents edats.Augmentar
la cohesió de grups d’edats diverses a partir del
contacte en un mateix espai físic.

UNITAT

%

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

Definició

< 25 %

L’índex de segregació urbana (IS) de la població
gran (més de 65 anys) respecte la població total pel
conjunt de teixits residencials (distribució territorial).

OBJECTIU DESITJABLE

Aquest índex avalua quantitativament els possibles
desequilibris territorials i informa de les àrees
d’atenció prioritària del territori analitzat. L’índex
està acotat entre 0 i 100 %. Quan més s’acosta a 0 %
significa que es produeix una distribució de la gent
gran exactament igualitària entre teixits residencials;
100 % significa unadistribució demàxima segregació.

< 10 %

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT URBÀ

PUNTS (1 a 10)

12,6 %

7,5

Variables de l’Índex de segregació:
012

3 4 5 6 7 8 9 10

n Nombre d’unitats territorials (teixits residencials) sobre les
quals es calcula l’índex.
T Població total del municipi
ti Població en el territori i
X Població total de 65 anys i més del municipi
xi Població de 65 anys en el territori i

Font: https://www.barcelona.cat/ca/

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Població

Dades de població per grans grups d’edat (0-15, 1664 i 65 anys i més, per parcel·la.

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
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Densitat de gent gran
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
RESIDENCIAL

Població gran (65+)/ha
> 150
100 - 150
50 - 100
25 - 50
< 25

Densitat de població
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
RESIDENCIAL

Població total/ha
> 400
300 - 400
200 - 300
100 - 200
< 100

Població gran en relació a la població total (%)
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS

0

5

10

15

BLOCS

20

16,3

ÍNDEX DE SEGREGACIÓ DE LA GENT GRAN:

12,6 %

EIXAMPLES

23,0

PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS

20,9

12,8

Les Grases

La Salut
Can Maginàs

Mas Lluí

Can Calders

Can Llobera

Roses-Castellbell
Can Nadal

Falguera

Can Bertrand

N

100 m

400 m

Gent gran65+ (%)
> 20
15 - 20
10 - 15
< 10

25

30

Anàlisi dels resultats
L’índex de segregació de la població gran és
del 12,6 %. El resultat és satisfactori ja que el
repartiment territorial d’aquest grup de població és
força homogeni.
Es considera que existeix segregació quan l’índex
és superior al 25 %, és a dir, quan més d’un 25 %
del grup poblacional analitzat hauria de canviar
d’ubicació per a que existís un repartiment igualitari
teòric en el territori. L’objectiu desitjable tendeix a
aquesta equitat en el repartiment, que es considera
com a mínim del 10 %.
El percentatge de població gran en relació a la
població total és força similar en la majora de teixits
morfològics analitzats.

COHESIÓ SOCIAL
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06.4 Índex de segregació de la població estrangera
Paràmetres de càlcul
FÓRMULA

Objectiu
Equilibri territorial de la població de diferents
procedències. Augmentar la cohesió de grups de
procedències diverses a partir del contacte en un
mateix espai físic.

UNITAT

%

Paràmetres d’avaluació
OBJECTIU MÍNIM

Definició

< 25 %

L’índex de segregació urbana (IS) de la població
estrangera segons lloc de naixement respecte la
població total pel conjunt de teixits residencials
(distribució territorial).
Aquest índex avalua quantitativament els possibles
desequilibris territorials i informa de les àrees
d’atenció prioritària del territori analitzat. L’índex
està acotat entre 0 i 100 %. Quan més s’acosta a 0 %
significa que es produeix una distribució de la gent
gran exactament igualitària entre teixits residencials;
100 % significa unadistribució demàxima segregació.

OBJECTIU DESITJABLE

< 10 %

RESULTAT ASSOLIT

ÀMBIT URBÀ

PUNTS (1 a 10)

18,2 %

6,4

Variables de l’Índex de segregació:

012

3 4 5 6 7 8 9 10

n Nombre d’unitats territorials (teixits residencials) sobre les
quals es calcula l’índex.
T Població total del municipi
ti Població en el territori i
X Població total estrangera del municipi
xi Població estrangera en el territori i

Font: https://www.elpais.cat

Dades requerides
VARIABLES

DESCRIPCIÓ

FONT

Població

Dades de població segons lloc de naixement
(població nacional, comunitària i no comunitària).
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Densitat de població
estrangera
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
RESIDENCIAL

Població estrangera/ha
> 150
100 - 150
50 - 100
25 - 50
< 25

Densitat de població
RESULTATS PER ÀMBIT URBÀ
RESIDENCIAL

Població total/ha
> 400
300 - 400
200 - 300
100 - 200
< 100

Població estrangera en relació a la població total (%)
RESULTATS PER TEIXITS RESIDENCIALS

0

5

BLOCS

10

15

20

10,8

ÍNDEX DE SEGREGACIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA:

18,2 %

EIXAMPLES

12,4

PRIMIGENIS
UNIFAMILIARS

15,3

6,2

Les Grases

La Salut
Can Maginàs

Mas Lluí

Can Calders

Can Llobera

Roses-Castellbell
Can Nadal

Falguera

Can Bertrand

N

100 m

400 m

Població estrangera (%)
> 20
15 - 20
10 - 15
< 10

25

Anàlisi dels resultats
L’índex de segregació de la població estrangera
segons lloc de naixement és del 18,2 %. El resultat
compleix amb l’objectiu mínim però no amb el
desitjable.
Cal assenyalar que l.a tendència desitjable no
s’estableix en relació a un percentatge determinat
de gent immigrada sinó respecte al seu repartiment. L’objectiu és una distribució equilibrada de la
població estrangera.
Es considera que existeix segregació quan l’índex
és superior al 25 %, és a dir, quan més d’un 25 %
del grup poblacional analitzat hauria de canviar
d’ubicació per a que existís un repartiment igualitari
teòric en el territori. L’objectiu desitjable tendeix a
aquesta equitat en el repartiment, que es considera
com a mínim del 10 %.
El percentatge de població estrangera (comunitària
i no comunitària) pel conjunt de la ciutat és del 11,6
%; d’aquests, el 15 % es correspon a estrangers
comunitaris, i el 85 % restant, a estrangers no
comunitaris.
Els teixits amb un percentatge més elevat de
població estrangera són els primigenis. El teixit
primigeni situat al sud de Can Nadal i els barris de
Can Calders i La Salut presenten una composició
de població estrangera més elevada.
Tal i com informa l’estructura de la població segons
edat quinquennal i lloc de naixement, els grups
d’edat amb major pes de població nascuda a
l’estranger són del 25 als 40 anys. Després, aquest
percentatge va disminuint progressivament i és a
partir de l’edat de jubilació que és molt reduït (4 %).
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Estructura de la població segons edat i lloc de naixement; padró continu 2017.
Font: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
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Recomanacions generals per a la regeneració
dels teixits existents en l’àmbit del soterrament
Afavorir la convivència de persones d’edats, rentes i procedències diferents
1) En els nous desenvolupaments i en les actuacions de reciclatge urbà
s’intentarà garantir les barreges adients de població per raó d’edat, renda i
procedència/ètnia. Per a l’eix de transformació urbana seria convenient afavorir
l’atracció de gent jove per tal de rejovenir els teixits centrals.
2) Restricció de condominis tancats. Aquests espais, habitats generalment per
persones de classe alta i mitjana alta, responen a un model d’urbanització que
privatitza els espais públics residencials i produeixen segregació social. L’espai
públic perd tot el seu sentit de bé públic i de lliure accés ja que aquest queda
apropiat per una minoria.
3) Es recomana evitar els processos de gentrificació que es puguin derivar de
l’actuació urbana a l’eix del soterrament, tot estenent, a la totalitat de la ciutat, els
beneficis de la millora de la qualitat urbana; tot proveint habitatge de lloguer en
edificis de titularitat pública; tot assegurant la diversitat de persones jurídiques
establint plans d’ús i evitant la colonització d’activitats repetides excessivament;
i, si escau, regulant els preus del sòl i el lloguer per evitar l’expulsió de la població
i aconseguir la barreja social que permeti l’existència de ciutat equilibrada i
cohesionada socialment.
Accés a l’habitatge
4) Fomentar la diversificació y mixticitat dels programes habitacionals de tal
manera que no s’exclogui ningú per raons de renda. Es recomanable destinar
entre el 30 i el 50 % de les noves unitats a habitatge protegit (habitatge
assequible), equilibrant també la diversitat de règims de tinença (compra i
lloguer).
5) Fomentar un parc públic amb diversitat residencial que atengui a necessitats
i estructures familiars múltiples (per a tots els grups d’edats): varietat de tamany,
flexibilitat de les tipologies, inserció d’espais polivalents comuns, etc.
6) Provisió d’habitatges per a col·lectius amb necessitats especials (persones
grans, necessitats d’allotjament temporal, discapacitats,...), preferentment
mesclats amb la resta d’habitatges.
Dotació i proximitat a equipaments bàsics
7) La dotació d’equipaments ha de donar cobertura a les necessitats de serveis
bàsics als ciutadans en atenció a dos criteris: funció i escala. La població resident
hauria de tenir accés, a una distància que pugui cobrir a peu (com a màxim 600
metres, depenent del tipus d’equipament) al conjunt de serveis públics que la
comunitat estima imprescindibles: educatius, salut, benestar social, culturals i
esportius.
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8) Potenciar equipaments i activitats intergeneracionals; des de casals de gent
gran fins a espais de joc a la ciutat.
9) Fomentar una ciutat amigable amb la gent gran, fomentant el comerç de
proximitat, augmentant l’habitabilitat a l’espai públic (més accesible, confortable
i segur) i afavorint la convivència i l’intercanvi generacional.

COHESIÓ SOCIAL

10) Suport a la permanència voluntària a la pròpia llar de les persones grans
o la promoció de noves solucions habitacionals (nous habitatges amb serveis
per a persones grans, habitatge cooperatiu i compartit, potenciar programes
intergeneracionals amb estudiants i persones grans que viuen soles, etc.).
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04. Resum de resultats
ÀMBIT RESIDENCIAL
RESULTATS
VALOR
UNITAT

PUNTS

ÀMBIT

INDICADORS

01

01.1 Densitat d’habitatges

52,8 % SUP. (>80 hab.)

5,3

Morfologia
i estructura
urbana

01.2 Compacitat urbana

42,9 % SUP. (>5 m)
37,9 % SUP. (10-50 m)

4,3

02

02.1 Proximitat a xarxes de transport alternatiu

Mobilitat
sostenible
i drets
ciutadans

02.2 Espai viari motoritzat

10,3
87,8
49,2
24,6
5,3
77,2
89,1
68
42,9

% m. lineals

7,6
3,8
4,2
1,6
1,7
5,7
7,8
4,5

% m. lineals

4,3
7,8

03.4 Confort tèrmic

89 % població
82,6 % m. lineals

03.5 Índex d’habitabilitat a l’espai públic

57,8 % m viari

6,6

8,8 act./ha

2,9

01.3 Compacitat corregida
01.4 Espai públic d’ús ciutadà per habitant

02.3 Proximitat a aparcament per a bicicletes
02.4 Dotació d’aparcament per a bicicletes
02.5 Aparcament per a vehicles fora de calçada
02.6 Dotació d’aparcament (dèficit infraestructural

03

03.1 Accessibilitat del viari

Espai públic 03.2 Repartiment viari
habitable
03.3 Confort acústic (dia)

3,8

m /hab.
2

% població
% viari
% població
places/1.000 hab.
% places
% places cobertes

10

2

04

04.1 Densitat de persones jurídiques

Complexitat
urbana

04.2 Índex de diversitat urbana

20,8 % sup. urbana

2,1

04.3 Equilibri d’usos

17,6 % m2c terciari

4,4

04.4 Continuïtat espacial i funcional del carrer

15,2 % m. lineals

3,0

05

6,1 m /hab.

05.1 Espai verd per habitant

6,1

2

Espais verds 05.2 Índex biòtic del sòl
i biodiver- 05.3 Proximitat simultània a espais verds
sitat
05.4 NDVI (cobertura vegetal)
05.5 Dotació d’arbrat viari

06

06.1 Proximitat simultània a equipaments bàsics

Cohesió
social

06.2 Índex d’envelliment

26,6 %

9,2

99,4 % població

9,9

32,9 %

10

120,7 %

10

76,6 % població

5,3

111,7 %

8,8

06.3 Índex de segregació de la població gran

12,6 %

7,5

06.4 Índex de segregació de la població estrangera

18,2 %

6,4

012

3 4 5 6 7 8 9 10

Resultats per àmbit:
ÀMBIT
01

PUNTS
ASSOLITS
21

PUNTS MÀX.
ÀMBIT
40

02
03
04
05
06

24,8
33,2
12,4
45,2
28

60
50
40
50
40

RESULTAT
ÀMBIT (%)
52,5 %
41,3
66,4
31,0
90,4
70,0

%
%
%
%
%

QUALIF.
C
D
C
D

A

Excel·lent (≥90%)
Notable (≥70-89%)

B

Suficient (≥50-69%)

A

Insuficient (≥25-49%)

B

Molt insuficient (<25%)

C
D
E

