
 

 

Proposta d’unes Normes Tècniques d’urbanització per a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

 

 - 3 - 
  

 
1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
El binomi format entre sostenibilitat i desenvolupament urbà té escassament 40 anys 
d’història i s’ha caracteritzat per ser una relació complexa i en moltes ocasions 
contradictòria, degut als efectes que interactuen entre ambdós conceptes. Des dels 
orígens de la coexistència entre aquests dos elements, es busca un equilibri mutu, una 
utopia en moltes ocasions, que satisfaci les necessitats de la societat. 
 
Sota aquesta perspectiva Europa va iniciar un procés de reflexió i canvi que ha anat 
madurant al llarg de cadascuna de les conferències, cimeres, cartes i decrets que s’han 
anat desenvolupant. Espanya com a Estat membre de la comunitat Europea s’ha anat 
implicant progressivament amb la resta de països, sense oblidar la seva pròpia situació 
econòmica i social, que en els seus orígens corresponia a una de les més modestes. 
 
A finals del segle XX, Espanya comença a experimentar canvis a nivell social i, en 
petita mesura, legals que esperonen a alguns municipis a qüestionar i desenvolupar 
estudis referents al seu propi creixement. El concepte de sostenibilitat comença a rebre 
múltiples definicions i comença a relacionar-se amb el transport, les infraestructures, les 
relacions socials i la seguretat dins del nucli urbà.  
 
Durant el 2003 apareix a Catalunya el primer marc legal complet que regula i descriu la 
sostenibilitat en un territori. Posa de manifest la necessitat de reordenar el territori d’una 
manera lògica i mediambiental i socialment sostenible, marcant el rumb cap al 
creixement ordenat i raonat. Els posteriors decrets que apareixen tenen la funció de 
desplegar aquesta llei i descriure l’eina bàsica que servirà per avaluar i executar els 
canvis que ha d’experimentar un territori: els Plans Directors de Mobilitat Urbana 
(PDMU). A partir d’aquí tots els municipis de Catalunya han emprès el camí cap a la 
sostenibilitat, destacant de forma rellevant la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. 
 
Aquesta tesina pretén descriure la sostenibilitat aplicada, des dels seus orígens i avançar 
a través del temps fins arribar a la situació de Catalunya, concretament a la ciutat de 
L’Hospitalet de Llobregat. També pretén estudiar moltes de les iniciatives dutes a terme 
en els altres municipis catalans, i així concloure amb una discussió final i amb una guia 
de recomanacions tècniques que proposi els materials i les pràctiques en les obres, 
juntament amb les actuacions que es realitzin a partir d’ara a la ciutat de L’Hospitalet. 
 
Per assolir aquests objectius, primerament s’han descrit els orígens del concepte de 
sostenibilitat en el marc europeu i la relació inexistent que hi ha hagut entre progrés i 
respecte mediambiental i social. A continuació s’ha descrit la situació actual de 
Catalunya i el seu marc legal. Per poder entendre qualsevol iniciativa tècnica és 
important conèixer el marc conceptual que els diferents autors, especialistes en la 
matèria, desenvolupen i situen en el context de la ciutat actual. A partir d’un 
coneixement clar dels orígens i, el marc legal i conceptual, es procedeix a descriure els 
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estudis i propostes que diferents municipis han dut a terme a Catalunya. Finalment es 
defineix una guia tècnica que s’emmarca dins de la ciutat de L’Hospitalet, que pretén 
establir les directrius necessàries per dur a terme qualsevol actuació dins de la ciutat, per 
acabar amb una discussió referida als punts cabdals de la intervenció. 




