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Durant la segona meitat del segle XX es va anar consolidant, a l’entorn metropolità de 
Barcelona i de forma incontrolada, un gran nombre d’urbanitzacions de baixa densitat i amb 
una clara manca de planejament inicial. En encarar-se, a dia d’avui, el subsanament de les 
seves deficiències urbanitzadores, sorgeix el repte de trobar solucions de compromís entre una 
urbanització de qualitat, amb un pressupost ajustat i unes exigències de manteniment no 
equiparables a les dels nuclis densament poblats. En el marc d’aquestes urbanitzacions, 
precisament pel seu caràcter a mig definir, es planteja la possibilitat de desenvolupar noves 
seccions alternatives d’urbanització, que s’adaptin a les necessitats i possibilitats de les 
urbanitzacions de baixa densitat. És d’aquesta voluntat de replantejament, difícilment afrontable 
en un entorn urbà degut als alts graus d’estandarització, que sorgeix aquest estudi. 
 
Partint d’aquesta premissa, i lluny de presentar un simple catàleg amb seccions innovadores 
sorgides de la improvització, el gruix d’aquest estudi consisteix en l’articulació d’un criteri, un 
mètode de valoració de les propostes d’urbanització, per tal de sospesar les aportacions que la 
intuició i l’estudi d’antecedents pugui perfilar com a avantatjoses. En aquesta línia es poden 
distingir tres parts fonamentals que per si mateixes ja constituirien eines útils, però que es 
complementen per constituir una evolució lògica cap als resultats. Així, es fonamenta en un 
estudi o “estat de la qüestió” de les eines urbanitzadores, amb una valoració dels costos lligats 
a cadascuna, per establir a continuació un protocol de puntuació de les propostes de 
reurbanització. A partir de l’experiència obtinguda, i mitjançant l’aplicació d’aquesta eina, es 
proposen finalment exemples de seccions optimitzades amb elements innovadors. 
 
Així doncs, als primers blocs es posen en consideració i es seleccionen les solucions 
constructives i de disseny possibles per a cada sistema (pavimentació, clavegueram, xarxes de 
serveis, enllumenat i altres serveis), amb l’únic límit de les normatives vigents per a cadascun 
d’ells. Paral·lelament es destrien els paràmetres de les urbanitzacions que poden resultar 
determinants per a la implantació d’una o altra d’aquestes solucions. L’objectiu final és establir 
unes valoracions ordenades de les alternatives, en termes de costos d’implantació, de costos 
de manteniment i costos ambientals. Tot plegat per fer possible una comparació transversal 
dels avantatges i desavantatges de cada solució, comparació rarament plantejada de forma tan 
complerta en urbanisme. 
 
En una segona fase, una vegada establert el sistema de valoració de les solucions alternatives 
per a cada sistema, es planteja la definició d’un mètode de valoració de les propostes 
d’urbanització o reurbanització. Partint de l’aplicació combinada dels coeficients obtinguts en 
els resultats anteriors, es modula un protocol que, a partir de dades recollides a peu 
d’urbanització, permet preveure els costos del conjunt i assignar-li un índex o puntuació. 
Aquesta puntuació té la finalitat de mostrar els costos de millora de l’urbanització de forma 
gràfica, constituint-se en un possible eina de decisió a nivell institucional o administratiu 
municipal. En el present estudi es presenta un exemple d’aplicació d’aquest mètode, a la 
urbanització “Masia del Solà”, a Monistrol de Calders, Barcelona. 
 
Finalment, s’aplica el protocol de forma més genèrica, per confeccionar un catàleg de seccions 
d’urbanització d’aplicació en urbanitzacions disperses, preparades per a la seva aplicació 
directa en projectes de planejament. Aquest catàleg, lluny de tenir pretensions de 
transcendència, constitueix una mostra de les possibilitats d’aplicació de les eines definides al 
llarg de l’estudi, i de la conveniència de promoure en el futur l’estudi transversal de costos. 
 


