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05 EIXOS ESTRUCTURADORS
01 TERRITORI - 02 NATURALESA I VERD URBÀ

INDICADORS RELACIONATS AMB L’AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Garan  r l’accés als ciutadans per gaudir de la naturalesa, minimitzant els impactes sobre la biodiversitat.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
Afavorir l’acostament dels ciutadans als elements de naturalesa: augment de super  cies verdes, la creació de corredors se-
guint cursos d’aigua o passeigs arbrats, l’augment de fonts i masses d’aigua, etc.

CONDICIONANT 1 ACCESSIBILITAT DELS CIUTADANS ALS ESPAIS VERDS

Accés a un espai verd major de 2.000m2 a una distància menor de 200 metres (desplaçament a peu de caràcter quo  dià)

Accés a un espai verd major de 5.000m2 a una distància menor de 750 metres (desplaçament a peu de caràcter no quo  dià)

Accés a un espai verd major de 1 hectàrea i a un corredor verd a una distància menor de 2km (desplaçament en bicicleta)

Accés a un espai verd major de 10 hectàrees a una distància menor de 4km (desplaçament en transport públic)

Creació d’una xarxa d’espais verds, lliures i gratuïts per a tots els ciutadans.

RESUM METODOLÒGIC:
- digitalització dels espais verds i associació de la  pologia i super  cies de l’àrea
- localització espacial dels habitatges i població real i/o potencial
- Àrees d’infl uència (anàlisi de proximitat) segons distància i super  cie de l’espai verd.

INDICADORS RELACIONATS AMB L’AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Urbanització de baix impacte. Reduir el segellat i la impermeabilització del sòl

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
Establir valors mínims de sòl permeable.

INDICADOR 2
ÍNDEX DE PERMEABILITAT IP

           SUMATORI DEL TIPUS DE SUPERFÍCIE* ÀREA M2
IP=                                                                                          X100      
                             ÀREA TOTAL M2 *                                      * malla referència

Sobre una malla de referència de 200x200 metres, reservar un 30% de sol permeable en àrees amb un grau d’edifi cabilitat 
superior al 50%.

l’Ip ens indica la relació entre super  cies funcionalment signifi ca  ves en el cicle natural i la super  cie total d’una parceŀla. Es 
proposa que el 30% del sòl de l’espai públic urbà sigui permeable.

RESUM METODOLÒGIC:
- Digitalització dels espais segons el seu grau de permeabilitat.
- Consulta de la suma total de les àrees segons categoria.
- Relació de IP per a cada ceŀla de la malla.

INDICADORS RELACIONATS AMB L’AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Assignar una super  cie arbrada idònia en funció de les condicions pròpies de la trama urbana. S’entén com a super  cie ar-
brada la part de la super  cie coberta per la projecció ver  cal de la copa dels arbres.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
Analitzar les condicions pròpies de cada teixit urbà per determinar el nivell de vegetació mínim desitjable. D’aquesta manera 
és possible quan  fi car la vegetació present en una àrea urbana.

INDICADOR 3 ASSIGNACIÓ D’ARBRES PER SUPERFÍCIE EDIFICADA

Assignació d’un arbre cada 20m2 de super  cie construïda.

Valor mínim de 10m2 (tendència de 20m2) de verd urbà per habitant. Valor que computa a la xarxa d’espais verds.

És recomanable la assignació d’arbrat viari segons  pologia de carrer:
- Carrers de la xarxa bàsica (exterior de superilla): mínim de 200 arbres/km de carrer, en doble alineació.
- Carrers de la xarxa secundària (interiors de superilla): mínim de 400 arbres 7km de carrer, en doble alineació o més alineaci-
ons

Si es construeixen nous barris, s’ha de representar la matriu bio  sica del territori i evitar la tala dels arbres, conservant les 
àrees arbrades. En cap cas, el nombre d’arbres que sur   de l’indicador, serà menor al nombre d’arbres original de l’àrea inter-
vinguda.

RESUM METODOLÒGIC:
- Parceŀles i subparcel·les (Àrea)
- Espais verds
- Categoria de viari públic: (1) carrers de la xarxa bàsica i (2) carrers de la xarxa secundària.
- Malla de referència (GRID de 100x100 metres de ceŀla)
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ANÀLISI GRÀFICA DELS ESPAIS LLIURES ACTUALS

ANÀLISI DE PROXIMITAT. ÀREES D’INFLUÈNCIA ESTAT ACTUAL ANÀLISI DE PROXIMITAT. ÀREES D’INFLUÈNCIA PROPOSTA

IMPERMEABLE NO EDIFICAT SEMIPERMEABLE PERMEABLEIMPERMEABLE EDIFICAT

ANÀLISI GRÀFIC PERMEABILITAT ESTAT ACTUAL ANÀLISI GRÀFIC PERMEABILITAT PROPOSTA

TIPUS DE SUP. I FACTOR DESCRIPCIÓ DEL TIPUS DE SUPERFÍCIE

SUP. IMPERMEABLES
0.0

Paviment impermeable (respecta a l’aigua i aire) i sense plantacions (com 
asfalt, lloses de formigó amb paviment).

SUP. PARCIALMENT 
IMPERMEABLES 
0.3

Paviments que permeten el traspàs de l’aire i l’aigua, sense plantacions 
(com paviments de pedra, amb caixa de paviment de grava/sorra)

SUP. SEMIPERMEABLES
0.5

Paviments que permeten el traspàs de l’aire i l’aigua, i infi ltració amb 
plantacions (com sauló, fusta, ...)

TIPUS DE SUP. I FACTOR DESCRIPCIÓ DEL TIPUS DE SUPERFÍCIE

ESPAIS VERDS SENSE CONNEXIÓ AMB EL TERRA
0.5

Espais amb vegetació sobre pàrquing o soterranis, cober-
tes verdes amb menys de 80cm de terra vegetal fèr  l.

ESPAIS VERDS SENSE CONNEXIÓ AMB EL TERRA
0.7

Espais amb vegetació amb més de 80cm de terra vegetal 
fèr  l.

ESPAIS VERDS SOBRE TERRA NATURAL
1.0

Terra vegetal disponible per al desenvolupament de fl ora 
i fauna.

ANÀLISI GRÀFICA DELS ESPAIS LLIURES ACTUALS

2. Av. Lénine 3. Rue des Champs Elysées 4. Rue Romain Rolland

1. Av. Paul Vaillant

Proposta de regeneració de l’Av. Paul Vaillant

1.4. La concepció d’un nou urbanisme i la creació de dues capes de biodiversitat interconnectades
La pregunta és si l’urbanisme respon als reptes actuals i a les disfuncions que hi estan relacionades. Clarament, no. L’energia, l’aigua, els fl uxos 
materials, l’explosió de la distribució urbana, l’ús massiu del vehicle privat, les telecomunicacions, etc. Són, entre d’altres, variables que atenen als 
reptes de la societat actual i que no podien ser ni tan sols imaginats per la societat del segle XIX. El cas és que l’urbanisme actual, ancorat en un 
urbanisme que beu del funcionalisme (discu  ble fi ns a la seva arrel epistemològica, ja que separa el que és consubstancial a la idea de ciutat: la 
reunió de complementaris), tampoc és capaç d’abordar les variables que, a diferents escales, és urgent tenir en compte.

El nou urbanisme denominat “urbanisme dels tres nivells ” és l’urbanisme que projecta no un, sinó tres plànols amb el mateix detall i a la mateixa 
escala que els urbanistes actuals projecten el plànol urbanís  c en super  cie. Projectar un plànol en altura i un plànol del subsòl, a part del plànol 
en super  cie, permet que el conjunt de variables que atenen als reptes actuals puguin ser plasmades d’una manera o d’una altra. Tres plànols 
projectats en horitzontal i després relligats en ver  cal han de proporcionar-nos l’armadura dels models urbans anunciats.

L’urbanisme dels tres nivells s’acomoda al model de ciutat mediterrània, compacta, complexa, efi cient i cohesionada socialment ja que condici-
ona i fa fac  ble la proximitat entre usos i funcions alhora que potencia intencionadament la seva composició mixta, mul  plicant la complexitat 
organitza  va.

El nou urbanisme integra els fl uxos metabòlics minimitzant el seu consum i el seu impacte tant en l’edifi cació com en l’espai públic. L’objec  u 
principal per a l’aigua i l’energia és aconseguir l’autosufi ciència o, almenys, acostar-se a ella, i en el cas dels fl uxos materials, potenciar la jerar-
quia en la ges  ó de residus denominada de les 3R (reduir, reu  litzar, reciclar), ja sigui en el desenvolupament de l’edifi cació, l’urbanisme o les 
infraestructures, com en el posterior funcionament de l’àrea urbana o també en la deconstrucció d’aquesta, quan hagi acabat la seva vida ú  l.

Per altra banda l’urbanisme dels tres nivells s’acomoda des del disseny mateix, a les condicions naturals del lloc, ja que es tracta d’aprofi tar al mà-
xim allò que la natura ofereix, sigui sòl, pluja, una napa d’aigua subterrània o la condició d’un substrat rocós. El nou urbanisme s’obliga a respectar 
les peculiaritats geo  siques del territori amb la fi nalitat de preservar els valors existents i no sobrepassar, en la mesura del possible, la capacitat de 
càrrega del territori.
L’urbanisme actual defi neix un seguit de condicionants que per la seva parcialitat i falta de visió sistèmica, fa que les diferents variables implicades 
en la conformació del nou territori urbà siguin inconnexes o que donin resultats contradictoris. Des del punt de vista de la biodiversitat, el planeja-
ment actual dista molt d’entendre el funcionament dels organismes vius i, per tant, de contemplar la necessitat de crear una veritable xarxa verda 
a mesura que la ciutat va creixent. Per tal de resoldre-ho, aquí es proposen un seguit d’indicadors i condicionants de la urbanització que haurien 
de formar part d’un pla especial d’indicadors de sostenibilitat urbana, creadors de l’escenari de joc on desenvolupar els plans urbanís  cs.

A con  nuació, s’expliciten una part dels indicadors i condicionants d’un Pla Especial d’indicadors de Sostenibilitat Ambiental de l’Ac  vitat Urbanís-
 ca de Sevilla que formen part del PGOU de Sevilla i que l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona ha elaborat per a l’Ajuntament de Sevilla.
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