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4 EL MARC  CONCEPTUAL 
 
4.1 INTRODUCCIÓ 
 
La ciutat actual comença a Europa el segle XVIII amb la Revolució Industrial. La 
implantació del liberalisme, amb la Revolució Burgesa, introdueix el capital, la societat 
per accions i la necessitat de producció per comprar més coses. És evident que 
l’ordenació que preocupava dins de les ciutats era la necessària per poder comerciar i 
absorbir el màxim número d’excedents, ja fossin interns o provinents d’altres indrets.  
 
El principal canvi dins de la morfologia i esquema de les ciutats, el va produir el 
desenvolupament de la locomoció del ferrocarril, al 1802 per l’enginyer anglès R. Chard 
Trevithik i el seu compatriota Andrew Vuian (veure figura 4). 
 
 

 
 

Figura 4. Imatge de les primeres locomotores de ferrocarril 1813.  
Font: Cercle històric Miguel Biada, 2008 

 
Va desenvolupar una nova manera de transportar mercaderies i de trencar totes les 
barreres que hi havia fins llavors amb les distàncies aconseguides. Moltes ciutats es van 
adaptar a aquesta nova forma de transport i, van anar creixent al voltant seu. Al 1860 el 
belga Etienne Lenoir, va patentar el primer motor a explosió, però no va ser fins al 1866 
que Gottieb Daimler va construir el primer automòbil propulsat per un motor de 
combustió interna; es va iniciar oficialment la cursa cap al vehicle d’avui en dia. 
 
Al llarg de tota l’evolució que ha anat experimentant l’urbanisme i l’organització formal 
i social de les ciutats, s’han anat formulant diverses teories que han intentat i, segueixen 
intentant, explicar els canvis i models que han anat seguint moltes de les ciutats en les 
que vivim avui en dia. Entre elles en destaquen:  
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La Teoria de la Base Econòmica, amb el creixement de les ciutats degut a 
l’especialització en l’exportació, la Teoria del Lloc Central amb el creixement de les 
ciutats degut a la demanda de bens i serveis dels seus mercats circumdants. El model de 
Christaller amb la jerarquització de les ciutats (veure figura 5). La Teoria Loacional del 
Creixement Urbà amb el creixement de la ciutat explicat per les inversions que ella 
mateixa és capaç de generar. I molts altres models que han buscat justificar i, en alguns 
casos predir, la forma i la jerarquia de les ciutats de l’època i actuals. 
 
 

 
 

Figura 5. Teoria del Lloc Central. Model de Walter Christaller 1933.  
Font: Center for Spatially Integrated Social Science, 2007 

 
Cap dels models esmentats era capaç de predir i justificar l’organització final que han 
acabat tenint les ciutat d’avui dia. És segurament per això, que s’ha arribat a un punt on 
la planificació i l’organització de cada element que conforme la ciutat, mereix un estudi 
específic i detallat si es vol mantenir el terme de l’urbà.   
 
El concepte de pla s’explica a partir de la necessitat de planificar i programar dins de les 
ciutats. Com a pla s’entén un document que preveu canvis i nous aconteixements amb 
durada indefinida en el temps. El més important és preveure els canvis i les noves 
sol·licitacions que afrontarà la ciutat o regió d’estudi. 
 
La majoria de les teories actuals parteixen de la Teoria General de Sistemes, concepte 
que va crear Luidig Von Bertallanffly l’any 1925. Aquesta és un enfocament 
reduccionista que consisteix en estudiar el fenomen complex dividint-lo en parts i, 
estudiar cada part per separat, tot posant en relleu que estudiant independentment 
cadascuna de les parts no s’acaba d’entendre el funcionament global del conjunt. Falten 
les relacions d’uns amb els altres. 
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En l’urbanisme passa exactament el mateix, ja que perquè funcioni bé una ciutat o país, 
és essencial que es produeixin relacions: moviments de persones, moviments d’energia, 
moviments de provisions, moviments d’aigua i d’informació. Si s’impedeixen aquestes 
relacions, es para la ciutat o país. És molt important a l’hora de planificar que es 
produeixin relacions.  
 
4.2 EL CAMÍ CAP A LA MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
La mobilitat sostenible és un concepte àmpliament extès avui en dia en qualsevol 
vessant de l’urbanisme. Una possible definició és expressar-la com “una manera de 
desplaçar-se i de viatjar, que té un profund respecte per tots els veïns dels carrers i 
carreteres” (Thorson, Movilidad sostenible, 1998). Aquest respecte ha d’anar dirigit a 
residents, vianants, ciclistes, passatgers del transport públic i tots els demés conductors. 
Això implica que conduint el cotxe o la moto, s’ha de produir el mínim cost energètic 
possible, contaminar menys, fer menys soroll i donar preferència a l’altre usuari de la 
via. 
 
Des de fa anys la mobilitat sostenible s’ha convertint cada vegada més en un objectiu 
explícit de la planificació i l’elaboració de polítiques en matèria de transport, tant a 
nivell local i nacional, com internacional. L’inci d’aquest fenomen recau en els 
municipis i ajuntaments d’arreu. El nivell local, el més bàsic dins la jerarquia política, 
és des d’on s’observen de manera clara les deficiències organitzatives del model de 
ciutats actuals, posant en alerta l’escala política superior. 
 
S’han anat adoptant estratègies encaminades a aconseguir la sostenibilitat dins la 
mobilitat, fent ressò de la integració dels objectius ambientals i socials amb els objectius 
econòmics, els quals promouen una enorme gamma d’instruments per contribuir a 
millorar les xarxes de transport.  
 
Les pautes de mobilitat actuals generen una sèrie de costos en infraestructures, vehicles 
o combustibles que són assumits, en primer lloc pels propietaris dels vehicles. Però es 
evident que existeixen altres molt significatius, anomenats externalitats, que 
habitualment no s’imputen a qui construeix, explota i utilitza les infraestructures; com la 
contaminació, l’efecte barrera, la creixent ocupació de l’espai, i molts altres. 
 
Alguns indicis generals estan constatant que no és fàcil aconseguir l’objectiu de 
mobilitat sostenible. Un primer exemple és que la demanda de transports no deixa 
d’augmentar, evitant la disminució clara del percentatge del transport per carretera. Un 
segon indici és que les tecnologies i pràctiques avançades progressen amb molta 
lentitud en el sector del transport. 
 

Aquest és un factor importantíssim ja que és el protagonista de pressions sobre el medi 
ambient, que van des de les repercussions en el clima de tot el planeta, fins al seu impacte 
sobre la salut pública en determinats llocs. (Comisión de las Comunidades Europeas, 
Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 
empresas, 2001) 
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La pregunta més formulada avui en dia és si els esforços fets fins ara per aconseguir una 
mobilitat sostenible han fracassat o pel contrari han donat els seus fruïts. És evident que 
la resposta no és massa optimista, però en tot cas, depèn del que s’entengui per mobilitat 
sostenible. Endinsant-se en el fons de la qüestió, la pregunta més bàsica seria si els 
sistemes indicadors utilitzats reflecteixen en la seva totalitat les mancances i els 
problemes que experimenta una societat. 
 
Un indicador es pot definir com “una variable que representa un atribut operatiu d’un 
sistema” (Sureda, Mesura de la sostenibilitat, 2007). Aqueta definició s’engloba dins de 
la medició tècnica de les propietats d’un sistema. La Organització per la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OCDE) va definir indicador com “paràmetres que 
subministren informació sobre un fenomen”. (Vera, Ivars. Indicadores de sostenibilidad 
para destinos maduros: balance y propuesta de aplicación, 2003). També afegeix que 
els indicadors atenuen la complexitat dels problemes per fer que siguin quantificables i 
comunicables. D’aquesta manera es posen de manifest tres funcions primordials dels 
indicadors: simplificar, quantificar i comunicar. A més la OCDE afegeix que els 
indicadors pretenen ser significatius, anant més enllà de les propietats directament 
associades amb el valor del paràmetre, cosa que posa de manifest el caràcter contextual 
i subjectiu de la informació aportada. 
 
A continuació s’adjunta un esquema que resumeix els marcs dins d’on s’emmarquen els 
indicadors i sobre quins països s’apliquen (veure figura 6). 
 
 

 
 

Figura 6. Diferents tipus de marcs i pertinença dels indicadors.  
Font: Henrik Gudmundsson, 2001 
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Les variables que defineixen els indicadors poden ser quantitatives o qualitatives, 
descriure una situació o una tendència determinada i, mesurar la realitat en termes 
absoluts o relatius. Tot això fa que els indicadors han d’estar dins d’un marc determinat, 
amb els condicionants i les sol·licitacions concretes de la zona a avaluar.  
 
Tot i així interpretar degudament els resultats obtinguts i certificar que els indicadors 
aplicats són els adients, és quelcom molt complicat, donada la subjectivitat dels 
paràmetres i la gran complicació que suposa estudiar un sistema en la seva totalitat; 
“mesurar la mobilitat sostenible no és una feina senzilla perquè el sentit d’aquest noció 
no és evident” (Gudmundsson, Mobilidad sostenible y sistemas de indicadores en la 
política de transportes, 2003).  Gudmundsson exposa que la principal deficiència dels 
indicadors sobre la mobilitat sostenible elaborats per diverses organitzacions 
internacionals, és que no es preocupen de les interconnexions. La falta de dades no és el 
problema, ja que n’hi ha suficients, sinó els marcs adequats per la seva interpretació 
analítica. 
 
Per altre banda els indicadors fan possible presentar resultats als experts no tècnics, tals 
com els responsables de les polítques i els ciutadans, permetent establir comparacions. 
L’assignació dels indicadors tipus haurà de basar-se en criteris sòlids i amb una estreta 
correlació amb els objectius fixats per aconseguir la mobilitat sostenible. Les dades han 
de ser quantitatives i supervisades, disposant en tot moment de la informació disponible 
i fiable. Ha d’haver una estreta correlació amb l’agenda política i els esquemes 
d’organització, juntament amb la transparència i rigor exigits.  
 
 
4.3 SOSTENIBILITAT I TRANSPORT 
 
La interconnexió de les infraestructures de transport amb la planificació urbana és 
fonamental per assajar i dirigir la mobilitat urbana cap a models més sostenibles. 
Aquesta relació determina el tipus i el nivell de tràfic. També determina l’activitat de 
tots els demés modes, així com el que succeeix amb les connexions entre nodes. Quan 
es canvia l’equilibri entre les necessitats de mobilitat i la planificació urbana, cambien 
també els impactes mediambientals del transport i el teixit social de les àrees urbanes. 
 
Aconseguir una mobilitat sostenible passa per voler que l’ambient als voltants de les 
infraestructures del transport sigui el més net i  segur possible (Thorson, 2005). Aquest 
fet posa de manifest que un dels principals artífex per aconseguir que la mobilitat sigui 
sostenible passa per les infraestructures i el transport que les explota. L’ús del transport 
a motor, ha proporcioant enormes ventatges i comoditats als ciutadans d’arreu, però 
actualment, el creixement desmesurat d’aquest, ha fet que les ciutats on vivim estiguin 
immerses dins d’una sobreexplotació d’aquest tipus de desplaçament. Altres sistemes de 
transport han quedat reduïts i, en ocasions, eliminats, a causa de la falta de protecció 
envers el tràfic a motor i, la manca d’infraestructures específiques pel seu 
desenvolupament quotidià. 
 

Tot això fa que s’hagi de prendre una decisió en els diferents nivells de les 
administracions, per tal d’aconseguir que l’objectiu principal en la gestió de la mobilitat 
sigui rebaixar els efectes de les externalitats de l’ús del vehicle a motor sobre residents i 
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altres usuaris de les vies, principalment vianants. Les externalitats engloben l’emissió de 
contaminants, l’emissió de soroll, consum d’energia i espai, i la seguretat vial. En 
definitiva, pera aconseguir tot això és necessari prioritzar les actuacions a favor dels 
modes de transport de menor cost energètic. (Thorson, Mobilitat sostenible per a tothom, 
2005) 

 
En tot és important entendre que el vehicle privat no és un enemic per la ciutat, sinó que 
s’ha de ser capaç de limitar-ne l’ús a aquelles zones on el seu ús no impedeixi cap dels 
altres tipus de desplaçament i usos que pugui tenir l’indret. És important adequar els 
canals necessaris per a la seva circulació a la resta de requeriments de l’organització de la 
ciutat. (Herce, L’espai urbà de la mobilitat, 2007) 

 
Amb aquest principi coincideix Miguel Ángel Dombriz, responsable de Mobilitat del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP).  
 

… una política de mobilitat sostenible ha de tenir com a principal fita evitar l’ús abusiu 
del vehicle privat. I això passa per permetre’n la seva utilització sense ser-ne propietari, ja 
que el principal cost es realitza en la compra. (Urgell, Els problemes de mobilitat són un 
exemple del fracàs de la gestió de l’escala supralocal, 2007) 

 
La majoria d’autors coincideixen que per assolir un model de ciutat sostenible és 
important exigir dos aspectes fonamentals: 
 
 -Adequar la distribució de les activitats a l’espai, tant residencials com de 

serveis. 
 
 -Oferir mitjans de transport sostenibles que enllacin les diferents xarxes i 

activitats. 
 
El transport públic ha esdevingut un dels modes de transport més explotats, ja que 
permet desplaçar un gran nombre de gent a la vegada i, la majoria de vehicles funcionen 
amb energies renovables o poc contaminants. En aquest sentit Miguel Ángel Dombriz, 
considera absolutament necessari apostar per un màrqueting a favor del transport públic. 
L’objectiu d’aquest ha de ser satisfer les expectatives del client, ja que és molt 
discutible que els usuaris de qualsevol transport quedin satisfets amb el retorn de 
l’import del seu bitllet en cas d’impuntualitat. El més important és rebre un servei 
puntual i sense averies (Urgell, Els problemes de mobilitat són un exemple del fracàs de 
la gestió de l’escala supralocal, 2007).  
 
La importància del transport en la sostenibilitat és enorme, tant que molts autors 
plantegen la definició personal de sostenibilitat utilitzant com a eix únic i vertebrador el 
transport:  
 

La mobilitat sostenible és la contribució del transport a la sostenibilitat. Integra quatre 
criteris: ha de ser ambientalment sostenible, ha d’internalitzar tots els costos, ha de ser 
socialment justa i ha de respondre a criteris polítics responsables. (Hervás, Experts en 
mobilitat aproven l’àrea verda però demanen més inversió en transport públic, 2005) 
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En tot, es troben postures més dures front  als sistemes de transport actuals. Posen de 
manifest la falta de sostenibilitat de tots ells arreu del món i, senyalen que la seva 
evolució tecnològica avança molt lentament:  
 

Al començar el segle XXI s’ha posat de manifest que els sistemes de transport actuals de 
tot el món es ressenten de grans deficiències i no promouen el desenvolupament 
sostenible (Szyliowicz, Adopción de decisiones, transporte multimodal y movilidad 
sostenible: hacia un nuevo modelo, 2003) 

 
Els mercats mundials actuals exigeixen nous tipus de sistemes de transport i cada 
vegada resulta més evident que el desenvolupament nacional ja no depèn exclusivament 
del funcionament dels aspectes productius, sinó també de la seva capacitat per distribuir 
els seus productes amb rapidesa i eficiència als mercats internacionals. Tot això exigeix 
la necessitat de sistemes nacionals de transport amb infraestructures portuàries i d’un 
altre tipus, perfeccionades per manejar el comerç internacional. 
 
És evident que els sistemes de transport actuals proporcionen grans avantatges 
comunicatives i, és per això que l’evolució fins fa pocs anys de totes les ciutats anava 
dirigida cap a la recepció del major número de vehicles. Amb el pas del temps, han anat 
sorgint problemes derivats de la coexistència entre els desplaçaments a motor i els altres 
tipus. Problemes derivats per la contaminació acústica, contaminació mediambiental 
amb l’emissió de gasos a l’atmosfera, problemes de seguretat vial i molts altres. Tots 
ells han contribuït a una segregació clara dins de les ciutats entre sistemes de transport.  
 
Aquest fet el posa de manifest Ole-Thorson en un article de la Generalitat de Catalunya 
de 2005, on explica les raons per les quals els potencial usuaris del transport públic es 
qüestionen i, en la majoria d’ocasions, refusen l’ús d’aquest transport en la vida 
quotidiana:  
 

… si no es pot caminar en condicions acceptables del domicili (o despatx o comerç) a la 
parada de l’autobús o estació de tren, desistim i passem a utilitzar el cotxe. Així, si no és 
acceptable caminar fins el transport públic, a mig-llarg termini no hi haurà passatgers en 
aquest medis de transport. (Thorson, Mobilitat sostenible per a tothom, 2005) 

 
Amb aquest paràgraf, Ole Thorson pretén exposar la problemàtica de coexistir els 
sistemes de transport a motor actuals amb els vianants. No hi ha dubte que tothom que 
fa servir un sistema motoritzat per desplaçar-se, a la vegada també és, en algun moment, 
un vianant. L’elecció de pertànyer durant més o menys temps a cadascun d’aquests 
sistemes i, dins del motoritzat, a l’ús del transport públic, depèn en gran mesura de la 
seguretat i confiança que es transmeti en cadascun d’ells.  
 
 
4.4 SOSTENIBILITAT I CIUTAT 
 
Dins de les ciutats és important diferenciar les funcions a les que es vol destinar cada 
carrer, juntament amb la resposta als diferents tipus de sol·licitacions sobre l’espai 
públic de la ciutat. Són dos conceptes que van unívocament lligats i, que canviaran 
bàsicament en funció de la grandària i importància del nucli urbà.  
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És evident que una ciutat com Barcelona (figura 7), capital autonòmica amb més de 
1.600.000 habitants i una superfície de 100Km2, ha de comptar amb un pla que ordeni 
les diferents funcions a les que es volen destinar els carrers per tal de motivar la 
sostenibilitat urbana, però no menys important és tenir en compte que és un nucli 
d’atracció econòmica molt gran i, que per tant, necessita d’infraestructures específiques 
pel transport de mercaderies i trànsit privat. Aquestes dos factors, amb resultats oposats, 
han de coexistir i, justament aquest ha de ser un dels objectius més importants que ha de 
recollir un pla municipal de mobilitat, l’adaptació dels carrers a les diferents formes de 
mobilitat.  
 

 
 

Figura 7. Barris i activitats econòmiques de la ciutat de Barcelona.  
Font: Monika Rüsch, 2008 

 
Una altra ciutat amb característiques semblants, a diferent escala, a la ciutat de 
Barcelona és Mataró. El municipi de Mataró és capital de comarca, amb més de 109.000 
habitants (segons cens gener 2002) i ocupa una superfície de 22,7Km2. Com a capital 
de comarca i centre urbà més important de l’entorn és un centre d’atracció comercial i 
laboral ponent.  
 
La situació actual és que el parc d’automòbils ha tingut un creixement de més del 16%, 
amb més de 60.000 vehicles, l’índex de motorització ha augmentat respecte els últims 
10 anys en més de 130 turismes/1.000hab. i els accidents dins de la ciutat s’han 
incrementat un 30%.  
 
Un marc com el de Mataró, necessita un estudi acurat de la població, la motorització, 
l’activitat econòmica predominant i el nivell d’accidentalitat. Amb les dades obtingudes, 
l’objectiu que predomina és organitzar la mobilitat de les persones i mercaderies, la 
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circulació i l’estacionament en el domini urbà. És important aconseguir un ús 
coordinant de tots els mitjans de desplaçament, proveint l’oferta adequada per a cada 
mitjà en un espai públic escàs, així com promoure els usos més adients dins de cada 
context. 
 
És molt important tractar de canviar cap a un model de mobilitat on la utilització del 
vehicle privat sigui més racional, però on la vegada els ciutadans puguin accedir a tot 
arreu d’una forma més fàcil i agradable. 
 
Hi ha altres ciutats que per la seva grandària i característiques geogràfiques dins de 
l’entorn on s’ubiquen, precisen de plans que enlloc de potenciar les relacions 
econòmiques viàries a través de la segregació d’infraestructures, precisen plans 
anomenats d’àrees ambientals. Com a exemple de ciutat trobem Amposta (figura 8), 
ciutat dins de la comarca de Tarragona, Catalunya. 
 
 

 
 

Figura 8. Ciutat d’Amposta i infraestructures existents.  
Font: Fotografies aèries, 2008 

 
Un pla d’àrees ambientals forma part d’un pla de gestió de la circulació, instrument que 
permet una gestió òptima de la mobilitat de la ciutat, així com la regulació de 
l’estacionament. Aquesta gestió s’emmarca dins d’una política de moderació del tràfic i 
ha de tenir present quins són els medis de transport que han de gaudir de prioritat i 
integrar-los eficaçment. Els desplaçaments a peu, en bicicleta o transport públic han de 



 

 

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

 

 - 39 - 
  

ser promocionats quan es tenen en compte conceptes de sostenibilitat i accessibilitat 
ambiental. 
 
La metodologia a seguir en plans d’àrees ambientals es recull en el “Pla d’actuació pel 
desenvolupament d’àrees de mobilitat ambiental 2006” (Estevedeordal; Parés; Ruano, 
Plan de actuación para el desarrollo de áreas de movilidad ambiental, 2006). L’anàlisi 
de la situació actual és la base de la futura planificació. Per això és important recopilar 
la informació de la mobilitat urbana en els seus aspecte més significatius, anàlisis 
quantitatius i qualitatius:    
 
Com a anàlisi quantitatiu s’entén a totes aquelles variables que fan referència a les 
diferents demandes segons la seva tipologia i situació en la xarxa viària. S’obtenen 
realitzant aforaments automàtics i comptatges manuals en diferents carrers i 
interseccions representatives, analitzant les dades de mobilitat obligada, fent 
mesuraments de velocitat i nivells de so en zones representatives del nucli urbà, dades 
d’accidentalitat, anàlisis de l’aparcament mitjançant un inventari complet de tots els 
vials de la ciutat i de superfície destinada als vianants, tot completat amb un exhaustiu 
inventari de les aceres.  
 
Com anàlisi qualitatiu s’entén a realitzar enquestes sobre els diferents usuaris de la via 
pública (conductors de vehicles, vianants, comerciants i clients). Aquests contenen la 
doble finalitat de definir els fluxos d’origen/destí i de recollir les demandes i queixes 
d’aquests (figura 9). 
 

 
 

Figura 9. Sistemes de transport més utilitzats a la ciutat d’Amposta.  
Font: Congrés Walk-21, 2006 

 
 
Les enquestes dels desplaçaments a peu són analitzades mitjançant enquestes d’opinió 
participatives, junt amb un control de les necessitats dels comerciants de zones de 
càrrega i descàrrega. 
 
Dins del marc urbà és freqüent trobar ciutats que contenen un elevat nombre de 
desplaçaments a peu dins del municipi, però amb un predomini absolut del vehicles 
privat en les relacions amb l’exterior, anomenats també municipis satèl·lit. Aquest és el 
cas de Terrassa. 
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Terrassa conté 200.000 habitants i ocupa una extensió de 12Km2. Es troba a 17Km del 
centre de Barcelona i presenta una forta dependència en les seves relacions amb 
l’exterior. D’aquesta manera, els principals elements que defineixen la mobilitat del 
municipi són els que conformen la seva xarxa d’infraestructures amb l’exterior. Els 
plans de mobilitat per aquests tipus de ciutats estan enfocats bàsicament a millorar 
l’accessibilitat d’aquestes línies principals dins del municipi.  
 
 


