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05 EIXOS ESTRUCTURADORS
01 TERRITORI - 02 NATURALESA I VERD URBÀ

INDICADORS RELACIONATS AMB L’AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Potenciar l’establiment de verd a les façanes i mitjaneres dels edifi cis.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
Reforçament del verd urbà amb balcons i mitjaneres, per d’aquesta manera integrar els diferents nivells de verd urbà.

INDICADOR 6 ENVERDIR LES FAÇANES

És recomanable el recobriment vegetal de les façanes, en cas de presentar-se mitjaneres de dues o més plantes de diferència 
entre dues edifi cacions adjacents.

La grandària dels balcons ha de permetre l’existència de jardineres amb una super  cie mínima total d’un metre quadrat, que 
ocupin no més del 50% de la super  cie del balcó.

La proporció de sòl horitzontal permeable pot complementar-se amb l’enverdiment de façanes. L’establiment d’espècies 
vegetals en mitjaneres i balcons contribueix de manera important a la defi nició de recorreguts urbans en funció de les carac-
terís  ques estacionals de les espècies escollides.

RESUM METODOLÒGIC:
- Anàlisi de les altures de les edifi cacions existents. Elaboració d’un mapa temà  c per altures.
- Iden  fi cació de façanes mitjaneres de gran port, derivades d’una important diferència d’altura entre dos edifi cis adjacents.
- Caracterització de l’arbrat viari de l’àrea d’estudi.

INDICADORS RELACIONATS AMB L’AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Valorar l’existència d’una xarxa de corredors verds a l’interior del teixit urbà

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
Establir una con  nuïtat de verd urbà, aconseguit de la integració dels diferents components de la vegetació de la ciutat.

INDICADOR 4
CORREDORS VERDS CVERDS

                         LONGITUD DE CORREDORS VERDS
CVERDS=                                                                             X100      
                             LONGITUD DE TRAMS DE CARRER *       * malla referència

Sobre una malla de referència de 200x200 metres, el 5% de la trama estrictament urbana ha de ser corredor verd.

Les ciutats requereixen espais de relació que fonamen  n l’intercanvi entre les persones i els organismes que conformen 
l’ecosistema urbà. La defi nició de corredors verds urbans respon precisament a aquest potencial existent d’espais de relaxa-
ment dins de la ciutat. El concepte de base és crear una xarxa que perme   la intercomunicació dels ciutadans a través de la 
seqüència d’espais públics de qualitat.

RESUM METODOLÒGIC:
- Digitalització de l’arbrat viari present a la ciutat
- Digitalització de les àrees verd públic i verd privat
- Assignació de categories de l’espai públic
-Càlcul de compacitat.
- Digitalització de les àrees de nous projectes.
- Anàlisi de la xarxa de transport.
- Assignació a cada ceŀla de la malla de referència, de la relació de trams de corredors verds.

INDICADORS RELACIONATS AMB L’AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Fonamentar l’existència i fac  bilitat de verd urbà a nivell de cobertes verdes.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
Potenciar l’establiment de cobertes verdes com a element fonamental de verd en altura

INDICADOR 5
COBERTES VERDES CV

                SUMA DE SUPERFÍCIES DE COBERTES VERDES
CV=                                                                                            X100      
                                 SUPERFÍCIE TOTAL M2 *                        * malla referència

Sobre una malla de referència de 400x400 metres, el 30% de la super  cie total amb  coberta verda.

Garan  r el percentatge de verd urbà en altura. Es tracta de crear el màxim de super  cies con  nues amb un potencial de 
connexió entre les cobertes dels edifi cis (d’altura entre 15 i 25m) i l’arbrat de gran port. Les cobertes verdes incrementen el 
percentatge de sòl permeable horitzontal per al conjunt de la ciutat.

RESUM METODOLÒGIC:
- Anàlisi de les altures de les edifi cacions existents. Elaboració d’un mapa temà  c per altures.
- Càlcul de la super  cie potencialment disponible a les cobertes dels edifi cis.
- Iden  fi cació de l’arbrat viari de gran port.
- Comprovació de l’estat actual del verd en altura per mitjà d’un ortofoto del sector.

INDICADORS RELACIONATS AMB L’AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Garan  r l’establiment d’àrees d’ús comú en els futurs projectes.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
Garan  r un mínim d’àrea permeable desproveïda de edifi cació en l’interior dels nous projectes urbanís  cs.

INDICADOR 7 RESERVA D’ESPAIS LLIURES INTERIOR D’ILLA

Reserva del 30% de la super  cie d’interior d’illa per a zones lliures de construcció, des  nada a jardí o pa   comunitari, d’accés 
lliure per a tots els ciutadans i amb sòl permeable.

L’existència d’aquestes àrees als interiors d’illes s’ha de complementar amb la defi nició d’un ús clar i accessible a la totalitat 
d’usuaris, conver  nt-se en un espai d’estança d’ús comunitari.

RESUM METODOLÒGIC:
- Iden  fi cació de la super  cie dels espais lliures interiors d’illa.
- Relació del percentatge d’espais lliures per cada illa projectada.

SUPERFÍCIES POTENCIALS PER A COBERTES VERDES CONNECTIVITAT DE LA XARXA VERDA
3 NIVELLSPROPOSTA DE CONNEXIONS ENTRE ELS ESPAIS LLIURES

PROPOSTA DE XARXA D’ESPAIS VERDS INETRCONNECTATSESPAIS VERDS DISPERSOS. ESTAT ACTUAL

PROPOSTA SECCIÓ DE LES NOVES FAÇANES

REORDENACIÓ D’ITERIOR D’ILLES 

2ÈME AVENUE DU CHAPERON VERT

1ÈRE AVENUE DU CHAPERON VERT

PRIORITZAR EL PAS DE VIANANTS DAVANT DEL PAS DE VEHICLES

REUBICACIÓ DELS APARCAMENTS EN SUPERFÍCIE PER APARCAMENTS SOTERRATS

TRACTAMENT DE LES PLANTES BAIXES
EXEMPLE:

TRACTAMENT D’INTERIOR DILLA
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