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05 EIXOS ESTRUCTURADORS
04 MOBILITAT

INDICADORS RELACIONATS AMB L’ESPAI PÚBLIC I LA MOBILITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
- Concebre l’espai públic com a eix de la ciutat, alliberant-lo de la seva funció imperant al servei del cotxe i conver  nt-lo en 
espai de la convivència, de l’oci, de l’exercici, de l’intercanvi i d’altres múl  ples usos.
- Enfor  r el paper del vianant en favor d’una nova cultura de la mobilitat sostenible que perme   reconstruir la proximitat 
com a valor urbà.
-Millorar la qualitat de vida de la població en el seu conjunt i en especial de les persones amb diversitat funcional, facilitant 
l’accessibilitat integral a l’entorn urbà.
- Augmentar l’autonomia dels grups socials sense accés a l’automòbil.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
- Defi nició d’indicadors de sostenibilitat que formin part dels plans urbanís  cs, indicant que l’espai públic per a vianants sigui 
com a mínim del 75%.
- Incorporació de criteris d’accessibilitat universal i no discriminació en el disseny de edifi cacions i espais urbans.
- Desenvolupar camins temà  cs per a vianants 

INDICADOR 2
% VIARI PÚBLIC PER AL VIANANT I ALTRES USOS 
DE L’ESPAI PÚBLIC

               SUMA SUP. VIARIA VIANANT I ALTRES M2
Vpp=                                                                                            X100      
                         SUP.  TOTAL DE VIARI M2  *                          * malla referència

Sobre una malla de referència de 400x400 metres, la super  cie per al vianant i altres usos de l’espai públic serà com a mínim 
del 75%.

Adoptant com a referència la superilla de 400x400m es contempla que el percentatge de viari públic per al vianant i per 
altres usos de l’espai públic, entre aquests vies de servei amb limitació de velocitat i espais d’estada(parcs jardins, etc.) sigui 
com a mínim del 75%.

RESUM METODOLÒGIC:
- Re-classifi cació dels espais d’estada, calçada i la resta de l’espai públic.
- Establir una xarxa de vianants.
- Intersecció espacial entre l’àrea de superilla i el resultat de la classifi cació anterior. Càlcul de la super  cie des  nada a Vpp.

INDICADORS RELACIONATS AMB L’ESPAI PÚBLIC I LA MOBILITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
- Concebre l’espai públic com a eix de la ciutat, alliberant-lo de la seva funció imperant al servei del cotxe i conver  nt-lo en 
espai de la convivència, de l’oci, de l’exercici, de l’intercanvi i d’altres múl  ples usos.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
 Defi nició d’indicadors de sostenibilitat que formin part dels plans urbanís  cs, indicant que els percentatges de viari públic 
per a tràfi c d’automòbil no superi el 25%. 

INDICADOR 1
% VIARI PÚBLIC PER AL TRÀFIC D’AUTOMÒBIL DE 
PAS I DE TRANSPORT PÚBLIC DE SUPERFÍCIE Vtm

               SUMA SUP. VIARIA TRANSPORT MOTORITZAT M2
Vtm=                                                                                            X100      
                         SUP.  TOTAL DE VIARI M2  *                          * malla referència

Sobre una malla de referència de 400x400 metres, la super  cie per al vehicle de pas i el transport públic de super  cie no serà 
superior al 25%.

Adoptant com a referència la superilla de 400x400m es contempla que el percentatge de viari públic per al transport motorit-
zat no superi el 25%.

RESUM METODOLÒGIC:
- Re-classifi cació dels espais d’estada, calçada i la resta de l’espai públic.
- Intersecció espacial entre l’àrea de superilla i el resultat de la classifi cació anterior. Càlcul de la super  cie des  nada a Vtm.

INDICADORS RELACIONATS AMB L’ESPAI PÚBLIC I LA MOBILITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
- U  litzar en àrees adjacents als nuclis urbans consolidats, buscant la connexió entre teixits an  cs i nous.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
- Garan  r la con  nuïtat espacial i funcional de la composició urbana. Ar  cular els processos de morfologia urbana, complexi-
tat i cohesió social de manera que no es creïn nous desenvolupaments urbans dispersos.

INDICADOR 3  CONTINUÏTAT ESPACIAL I FUNCIONAL DEL CARRER CORREDOR      

CONNECTIVITAT EXTERNA DELS NOUS DESENVOLUPAMENTS URBANS. Els nous desenvolupaments urbanís  cs han d’estar 
connectats amb la ciutat consolidada com a mínim amb un tram de vianants de longitud no superior als 300m.

CONNECTIVITAT INTERNA DELS NOUS DESENVOLUPAMENTS URBANS. Per cada tram de carrer dels nous desenvolupaments 
urbanís  cs, aconseguir la juxtaposició de formes i funcions (edifi cació alineada, espais d’estança, serveis bàsics, etc.) sense 
espais buits d’informació (espais no ocupats, no habitats) 

El carrer (trama urbana), és l’element bàsic conformador dels teixits urbans, elements de referència, espai de interacció, que 
garanteix la con  nuïtat espacial i permet la creació d’una estructura de complexitat organitzada.

RESUM METODOLÒGIC:
Connec  vitat externa dels nous desenvolupaments urbans:
- Densifi cació dels confi ns de la ciutat consolidada i dels nous desenvolupaments .
- Localització dels trams de vianants d’unió entre les dues àrees.
Connec  vitat interna dels nous desenvolupaments urbans:
- Determinació de la relació del perímetre del viari públic en contacte amb l’edifi cació alineada , espais d’estada, etc.

INDICADORS RELACIONATS AMB L’ESPAI PÚBLIC I LA MOBILITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
- Protecció d’ombra en el viari a par  r d’una quan  tat determinada d’arbres idònia per aconseguir espais públics conforta-
bles.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
- Dotació del nombre d’arbres per cada  pus de carrer en funció del percentatge mínim de super  cie protegida sota l’ombra 
de l’arbrat viari. La obstrucció de la radiació solar en el paviments cons  tueix un dels factors per disminuir les temperatures 
radiants a l’espai públic. Es tracta de calcular el número d’arbres necessaris per cada viari segons el port de les espècies a 
plantar.

INDICADOR 4  PROTECCIÓ VERTICAL D OMBRA DE L’ARBRAT EN L’ESPAI PÚ
BLIC. DOTACIÓ D’ARBRES PER M2 D’ESPAI PÚBLIC    

Aconseguir la obstrucció necessària per aconseguir un potencial mínim del 50% d’hores ú  ls de confort al dia considerant 
l’espai disponible i a par  r de la dotació d’arbres per metre quadrat d’espai públic.

Determinar el número mínim d’arbres per cada tram de carrer en relació a la super  cie de l’espai públic i la frondositat de les 
espècies d’arbrat.

INDICADORS RELACIONATS AMB L’ESPAI PÚBLIC I LA MOBILITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
- Incorporació d’informació a l’espai públic: el disseny i la TIC (Tecnologia de la Informació i Comunicació)

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
- Garan  r l’accés gratuït dels ciutadans al ciberespai per el intercanvi i obtenció d’informacions. El ciberespai cons  tueix un 
 pus d’espai públic a l’era de l’informació i es presenta com una nova forma d’organització social. Es tracta d’incorporar les 

noves tecnologies i augmentar la complexitat a l’espai públic.

INDICADOR 5  DISSENY I INTRODUCCIÓ DE LES TIC A LES PARADES DE BUS    

Accés a panells informa  us en el mobiliari urbà (parades de bus) a una distància menor de 300 metres des de qualsevol punt 
de la ciutat.

El mobiliari urbà intel·ligent dóna resposta a les necessitats actuals de la societat, a través de els avantatges de les noves tec-
nologies i amb la màxima adaptació al medi. El nou model de mobilitat sostenible implica la reorganització conceptual dels 
intercanviadors i de les parades de bus. L’objec  u és obtenir el màxim d’informació a nivell de carrer.

OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC

ESQUEMA DE SUPERILLES

ESQUEMA VIARI RODAT

TRANSFORMACIÓ VIARI PAUL VAILLANT

TRANSFORMACIÓ VIARI CHAPERON VERT

TRANSFORMACIÓ VIARI GENTILLY

VISTA DE LA GRAPA DE L’ESTACIÓ DES DE LA CITÉ

VISTA DE LA GRAPA DE L’A6 DES DE LA CITÉ

VIATA DE L’AVINGUDA PAUL VAILLANT

Reconversió
La reconversió dels espais públics, mitjançant el buidatge de cotxes i la cobertura 
ens permet recuperar connexions perdudes que acabem de consolidar-les al teixit 
urbà mitjançant una obertura cap a Paul Vaillant. 
Aconseguint una con  nuïtat entre les diferents places del Chaperon Verd i una con-
nexió de nord a sud i de est a oest. Mitjançant un sistema de places unides per 

passeigs arbrats que van canviant la seva secció al llarg del seu recorregut, obrint-se a places, transformant-se en passeigs més amples, acompanyats de 
jardins, etc.
En aquest sistema de places i espais verds estan pensats per a diferents ac  vitats socials, espor  us, de tranquil·litat, de passejar, de descansar. Que totes 
elles es van trobant a mesura que el vianant va desenvolupant el seu recorregut. De manera que queden totes unides pels recorreguts passeigs.
Pel que a les vores que confronten amb la A6, s’ha pensat amb una espai verd de  pus forestal, amb la voluntat que ens funcioni com a aïllament acús  c.

Reconversió del Paul Vaillant
Entenem aquest carrer com el port d’arribada de Gen  lly, com si de desembarcar es tractés. És per això que es pretén una reconversió en tots els sen  ts, 
és a dir, el canvi de un mur de separació per una franja de verd forestal amb la intenció que actuï  d’aïllament acús  c, un canvi de secció, per tal de donar-li 
un caràcter de gran avinguda arbrada amb carril bici, places que hi confronten, una edifi cació amb ac  vitat comercial en planta baixa, en general, una nova 
façana de Gen  lly per un viari que conté les grapes que ens uneixen amb Paris.
Aquest nou viari que es dotarà d’una amplada variable segons el fl uxes de mobilitat. Que generalment  ndrà una connotació de  paviment dur, un caràcter 
d’avinguda arbrada on hi desembocaran tres places, la que resulta de la unió amb el Chaperon Verd,  la plaça de l’església i  la plaça de l’estació. 
La reconversió dels espais públics, mitjançant el buidatge de cotxes i la cobertura ens permet recuperar connexions perdudes que acabem de consoli-
dar-les al teixit urbà mitjançant una obertura cap a Paul Vaillant. 

ESTRATÈGIA 3
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