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La reconciliació de l’escala urbana.
Cynthia Echave Martínez

La definició estratègica de les ciutats ha donat lloc 
a diverses reflexions i al sorgiment de nous 
plantejaments en la gestió de les comunitats 
urbanes. Avui dia la necessitat d'eficiència dels 
nostres emplaçaments sembla ser una qüestió 
inherent a la planificació i inqüestionable en 
estratègies a llarg termini. No obstant això, la 
concertació tangible de les estratègies en pro del 
medi ambient, i de la sensibilització de la població 
per a evitar un major impacte sobre el planeta no 
és cosa fàcil ni immediata. 

El llast ideològic i operatiu dels entorns urbans és 
un dels principals aspectes que aturen l'aplicació 
d'aquestes accions. Amb aquest article es pretén 
fer una breu anàlisi de l'espai urbà com a peça 
articuladora i detonadora d'una manera diferent de 
viure sense renunciar a l'evolució dels entorns 
urbans.

Fent un repàs dels principals impactes provocats 
pels assentaments urbans, ens trobem en primer 
pla amb el consum energètic. En reiterades 
ocasions s'ha fet esment a que  l'eficiència dels 
nostres assentaments està condicionada, 
principalment, per la forma d'obtenció i utilització 
dels recursos, i pel model energètic que els 
gestiona. La naturalesa d'aquests àmbits fa que 
representin un camp d'influència divers i complex 
que afecta als interessos i activitats de tot un 
col·lectiu.

Pel que fa a l'àmbit energètic, el problema radica 
en el progressiu increment de la intensitat 
energètica. Gran part de la demanda energètica 
del sistema urbà està associada als àmbits del 
transport i l'edificació. La producció d'emissions 
d'efecte hivernacle a Espanya provinents del 
sector energètic, situen al transport com el major 
responsable amb un 78,13% del total d'emissions, 

havent augmentat un 48% respecte el 1990. Per 
tant, està clar que es requereix de l'aplicació 
eficaç dels criteris de planificació urbana, tant en 
termes de mobilitat com en els referents a la 
disminució progressiva del consum energètic 
domèstic. 

Actualment el compliment del Protocol de Kyoto 
per part d'Espanya ha quedat en una situació 
molt desfavorable. Cal recordar que el 
compromís acordat va ser el de mantenir un 
augment màxim del 15% de les emissions fins al 
període del 2008 - 2012, no obstant això, les 
últimes dades del 2005 registren un augment 
del 40% sobre l'any de base. Aquest augment 
és constant i és clar que sense una forta 
restricció i reestructuració del sector energètic 
en tots els seus àmbits de demanda, el 
compliment per part d'Espanya de l'acord de 
Kyoto estarà cada vegada en una situació més 
crítica.

Gràfica 1. Emissions de diòxid de carboni (CO2) a 
Espanya 1999.
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La conformació de les ciutats té una repercussió 
directa sobre aquestes emissions, i la 
reestructuració de la mobilitat urbana comporta, a 
més d'una reducció en el consum de carburants, 
una forma diferent d'habitar les ciutats, tant en els 
espais urbans com en l'interior dels edificis. 

La manera com estan conformats els espais 
urbans respon a un model de vida urbà en el qual 
impera la presència de l'automòbil. Aquest tipus 
de model també repercuteix en la qualitat dels 
espais públics i en el potencial d'ús per part de les 
persones, minvant la capacitat d'interacció i 
comunicació.

La creació de nous hàbitats urbans de qualitat és, 
sense dubte, un dels aspectes positius de la 
reestructuració del model de mobilitat urbana, ja 
que permet un major ús de l'espai públic pel 
vianant i la bicicleta. En aquest sentit, un dels 
aspectes que vincula el potencial d'habitabilitat 
urbana i la seva relació amb la mobilitat és el 
comportament tèrmic de l'espai urbà. 

El potencial d'ús d'un espai depèn de diferents 
variables, entre les quals figura el balanç de 
confort de les persones. El balanç de calor en 
l'espai urbà està condicionat pel clima, la 
configuració espacial del teixit urbà, les 
superfícies de paviments i façanes i, finalment, per 
la generació interna de calor. També cal tenir en 
compte que una tipologia de carrer, en funció d'un 
determinat model de mobilitat, condiciona dit 
balanç de calor.

L'anàlisi tèrmica de carrers i places és una de les 
qüestions relacionades amb la reestructuració 
urbana, ja que es troba en estreta relació amb 
l'ocupació de l'espai per part dels vianants, les 
característiques del teixit urbà i la calor produïda 
per les activitats.

La conformació de l'espai públic regula molts dels 
fluxos del sistema urbà, i per això la seva 
concertació ha de respondre com un mitjà 
articulador. L'espai públic de qualitat resol, de 
manera coherent i eficient, els diferents aspectes 
que relacionen les funcions operatives del sistema 
amb les persones. 

Des d’aquesta perspectiva, si considerem l'espai 
públic com un factor indicador de l'habitabilitat 
urbana, augmenta llavors la prioritat per espais 
destinats al flux de persones i bicicletes, a més 
d'una major presència de la trama verda d'acord a 
les característiques tèrmiques de la ciutat. 

És per això que les estratègies de recuperació 
dels espais públics parteixen de la reestructuració 
del model de mobilitat i del reordenament de les 
infraestructures amb la finalitat d'augmentar la 

qualitat de l'entorn urbà. Amb tot això, 
s’afavoreix una reconciliació de l'estructura 
urbana amb l'individu, i es multipliquen les 
formes de relació col·lectives, augmentant la 
capacitat creativa.

Per a una percepció positiva, és necessària la 
revaloración dels nostres espais urbans i el tipus 
de funcions que d'aquests es deriven. Aquesta 
reconciliació resulta de summa importància, ja 
que en depèn la percepció de l'entorn, les 
expectatives creades sobre el model urbà i la 
resposta a aquest medi. 

Podem dir que fins ara, la lectura apresa sobre 
l'assentament urbà ha estat influenciada per una 
imatge caracteritzada per la comoditat i el més 
atractiu de tot, la velocitat dels processos. 
L'èxode cap a les ciutats és un exemple 
d'aquesta expectativa de progrés i accessibilitat 
a les comoditats que la urbs aproxima. 

Del que es tracta, llavors, és de pensar o 
imaginar noves formes d'habitabilitat urbana, 
això significa replantejar les funcions dels espais 
individuals i col·lectius en termes de qualitat, 
complexitat i eficiència1 . 

El model urbà imperant resumeix, de forma 
efervescent, l'espai urbà en espais de circulació 
vehicular prioritàriament. Com a conseqüència, 
l'entorn urbà queda condicionat a espais sense 
temps i amb limitada interacció entre les 
persones. Potser el que resulta més alarmant és 
la renúncia abnegada a un entorn urbà de 
qualitat. Tot i que gran part de la població 
identifica el trànsit vehicular com un factor 
desagradable de l’entorn, els resulta difícil 
desprendre's d'aquest pel simple fet de complir 
el factor comoditat. Sembla ser que, en darrera 
instància, aquesta necessitat d'espais de 
relaxació o esplai se satisfà amb una trepidant 
sortida de la ciutat. En moltes de les ocasions, 
aquesta fugida es tradueix en repercussions 
sobre l'ocupació excessiva i impacte sobre el 
territori a causa, bàsicament, de la creació de 
segones residències.

És precissament on entra en joc aquesta 
reconciliació, com una justa negociació de les 
demandes sobre les ofertes potencials de 
l'entorn urbà. Les ciutats recullen i acumulen 
una sèrie d'esdeveniments que doten de 
significat els espais. L'expectativa sobre els 
futurs entorns urbans hauria de recaure sobre 
l'increment de complexitat d'una forma més 
eficient. Com tota reconciliació, això ha de 

                                                
1 Salvador Rueda. “Barcelona, Ciutat mediterrànea, 
compacta i diversa”. Ayuntamiento de Barcelona.



suposar cedir part del que considerem inamovible 
a nivell personal, però que suposa de molta 
importància a nivell col·lectiu. 

A Barcelona existeixen exemples d'aquesta 
recuperació de l'espai urbà com a espai per a les 
persones. Un d'ells és la recent actuació al 
Districte de Gràcia conforme al Pla de Mobilitat del 
Districte2 aprovat el 2003. En aquest, es plasmen 
diversos dels objectius plantejats per l'Agenda 21 
de Barcelona sobre accessibilitat de persones, 
millora de la qualitat de l'espai públic i foment de 
la mobilitat a peu, amb bicicleta i transport públic. 

El simple fet de reestructurar el trànsit vehicular, 
genera una nova atmosfera. Els nens i persones 
grans caminen amb major llibertat pels carrers, la 
velocitat disminueix a l’escala dels vianants i, fins i 
tot, la percepció del carrer és totalment diferent. 
Només pel que fa a a nivell de confort tèrmic, la 
transformació d'un carrer típic amb trànsit 
vehicular i aparcament sobre la calçada, a un 
carrer amb més espai per a vegetació i nous 
materials als paviments, genera una reducció en 
l'emissió de calor del carrer, traduint-se en nivells 
de confort tèrmic més alts.

La qualitat de l’entorn en termes 
d’habitabilitat tèmica.

Durant els darrers anys, el repte per la 
recuperació dels espais públics com a  estratègia 
urbana de millora de mobilitat de les persones, ha 
motivat diversos estudis sobre aspectes que 
valoren la seva qualitat i repercussió en les 
persones. En constituir un escenari de constant 
comunicació, els espais públics generalment han 
estat valorats pel seu component visual i com 
ajuda a comunicar de manera individual i 
col·lectiva. 

La qualitat tèrmica de l'entorn també pot influir 
sobre l'ús de l'espai públic. Les variables que la 
determinen s'estableixen en base a la planificació, 
el disseny i l'elecció de materials, la vegetació i 
finalment, la calor generada pels automòbils. 

Una forma de valorar aquests aspectes és a 
través del grau de confort tèrmic de les persones 
en els espais exteriors. Tal com s'ha indicat 
anteriorment, la satisfacció d'una població sobre la 
qualitat dels entorns urbans depèn de diversos 
factors. El balanç d'energia d'una persona en 
l'espai exterior, relaciona aquest grau de 
satisfacció fisiològica amb les característiques 

                                                
2 Pla desenvolupat entre el Districte de Gràcia i 
l’Agència d’Ecología Urbana de Barcelona.

geomètriques de l'espai i de la seva composició 
material.

A continuació es mostra l'aplicació d'una 
metodologia d'anàlisi de confort, basada en el 
balanç d'energia d'una persona al llarg del dia, i 
en el percentatge de temps (hores de confort) 
en el qual es manté en nivells de confort. Aquest 
percentatge del temps és el que determina el 
grau d'habitabilitat tèrmica d'un espai urbà per a 
realitzar diferents activitats com relaxar-se, 
caminar, llegir, anar en bicicleta o, fins i tot, fer 
algun tipus d'exercici a l'aire lliure. 

El mètode de càlcul està basat en el proposat 
per Manuel Ochoa de la Torre i Gianni Scudo 
(1998), el qual es determina a través del balanç 
de calor guanyada i perduda per una persona 
en l'entorn urbà.

M+ R+ Rem –E – C = 0
M =  Calor metabòlica 
R = Calor absorbida procedent de radiació solar. 
(ona curta)
Rem =  Calor absorbida procedent de la radiació 
emesa per les superfícies. (ona llarga). 
E =  Calor Guanyada per evaporació. 
C =  Calor Guanyada per convecció. 

El balanç es defineix en funció del clima 
(condicions de temperatura, radiació, vent i 
humitat relativa d'un dia tipus), de la 
configuració espacial (places, trams de carrer, 
etc), i dels materials (vegetació, zones 
permeables i semipermeables).

Taula  I:  Nivell de comfort d’acord amb el balaç 
final d’energia. Ochoa  de  la  Torre(1998)  
Balanç d’energia  
W/m2

INTERPRETACIÓ

Més de 150 Molt càlid
Entre 50 i 150 Preferiría més fresc
Entre 50 i -50 Nivell de comfort
Entre –50 i -150 Preferiría més càlid
Menys de  -150 Molt fred

La quantitat de radiació absorbida per una 
persona en un espai exterior està definida per 
dos factors: La seva ubicació en el carrer, 
determinat per l'angle de factor de cel (SVF), i la 
quantitat de radiació incident (ona curta i ona 
llarga), que depèn de la radiació directa i difusa, 
així com de l'emissió dels objectes al voltant 
d'aquesta. 

En general, als càlculs de confort es considera 
una hora específica d'un dia característic del 
mes. Per a la valoració del comportament 
dinàmic durant les 24 hores s'utilitza el 



programa de simulació de radiació Radtherm, amb 
el qual es té en compte la geometria de l'espai, i 
les característiques físiques dels materials que el 
conformen.

Per a representar una persona en el programa, 
s'ha utilitzat un cilindre amb una temperatura 
assignada que correspon a la corba de 
temperatura corporal pel dia de l'anàlisi. S'ha 
assignat, igualment, un albedo superficial de 0,37, 
que correspon a una vestimenta de color mig i un 
factor d’emissivitat de 1. 

A continuació, es mostren dos exemples d'anàlisis 
de trams de carrer. Al primer, s'avalua la influència 
de la presència de trànsit vehicular sobre el 
potencial de confort, analitzant el balanç d'una 
persona situada a la vorera i comparant-la amb 
altra situada en el centre del carrer. S'afegeix a 
aquestes dues situacions la presència de 
vegetació com a escenari de millora de la qualitat 
de l'entorn. Aquest exemple serveix per a mostrar 
el potencial de confort relacionat amb la 
pacificació del trànsit vehicular en els carrers, i 
l'ocupació per part del vianant de la secció de 
carrer. 

El segon exemple es refereix a la valoració del 
disseny d'un carrer en funció de la presència de 
vegetació i la tipologia de paviments en voreres i 
calçades. D'aquest exemple s'extreuen 
conclusions sobre el potencial de confort 
relacionat al disseny de carrers. 

Els exemples s’han extret de treballs realitzats per
a la ciutat de Barcelona (el primer), i d'anàlisis 
efectuades a la ciutat de Madrid (segon exemple).

Potencial de confort i la mobilitat

La transformació d'un carrer típic amb trànsit 
vehicular suposa una repercussió sobre 
l'habitabilitat tèrmica de l'espai públic; no solament 
per la disminució de la calor generada pels cotxes, 
sinó també per la possibilitat d'albergar nous 
elements com ara l'arbrat viari. 

Mitjançant simulacions tèrmiques, s'ha pogut 
analitzar l'efecte de la vegetació sobre el balanç 
tèrmic d'un carrer. S'ha triat una tipologia de carrer 
EW-2, que presenta condicions crítiques per la 
seva orientació i proporció de secció, en els 
mesos d'estiu. Com es pot apreciar a la gràfica 2, 
la corba del balanç en un carrer transitat (vorera 
Sud) es manté, a les primeres hores del matí, 
gairebé un 60% més alta que en el cas d'un carrer 
sense tràfic vehicular i amb arbrat. L'acció de 
l'arbrat és constant al matí mentre que a la tarda 
s'accentua, mantenint-se en un nivell de tolerància 
després de les 16hrs.

Gràfic 2. Balanç de Confort Carrer Orientació EW.  
Juny sense núvols BCN
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Entenent que el nivell de confort es troba entre -
50 i 50W/m2 i el nivell de tolerància a la calor a 
150 W/m2 %[6], podem veure que el carrer amb 
tràfic vehicular té un balanç d'energia més alt al 
matí, mentre que la supressió de cotxes i la 
disposició d'arbres afavoreix una aproximació al 
nivell de confort en aquestes hores. 

A la Gràfica 3, es mostra el percentatge d'hores 
que presenten un nivell d'habitabilitat dins del 
període de temps d'ús de l'espai públic. Està 
establert que aquest interval de temps 
correspon al periode 8hrs - 22hrs. Per tant, una 
persona que camina per una vorera adjunta a la 
façana Sud aconsegueix un 53% d'hores de 
confort. Ara bé, si considerem la supressió del 
tràfic vehicular, el percentatge augmenta fins a 
un 67%. Finalment, el carrer amb arbrat 
aconsegueix el 93% de les hores en condicions 
de confort. Amb això veiem que l'efecte de 
pacificar el tràfic vehicular també repercuteix 
sobre el confort del carrer i el seu posterior 
potencial d'ús3.

Gràfic 3. Percentatge d’hores de Confort  (8:00-
22:00hrs.) Carrers EW h/d >2.
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Cal tenir en compte que als intervals horaris 8:00 - 9:00hrs 
i 19:00 - 20:00hrs es produeixen flujxes vehiculars més 
importants i, per tant, i això afecta al càlcul corresponent a 
les hores del matí.
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Potencial de confort i el disseny de carrers.

S'han extret els balanços de radiació d'una filera 
de 25 persones, situades amb 2 metres de 
separació al llarg de la secció transversal d'un 
carrer de 50 metres d'amplada, i de tipologia NS-
0.5. Les pèrdues de calor per evaporació i 
convecció, han estat considerades segons la calor 
metabólica generada i les condicions de 
temperatura, vent i humitat del lloc. 

L'exemple s’ha realitzat pel clima de Madrid. Els 
escenaris analitzats tenen les següents 
característiques: 

Escenari A. El carrer es considera sense 
presència de vegetació, els paviments de vorera 
són de rajola de formigó i la calçada i aparcament 
d'asfalt. 

Escenari B. S'assumeix la presència d'arbrat als 
dos costats del carrer, es tracta de Catalpes de 
8m d'alçada i 6m de diàmetre de fronda. D’altra 
banda, s'ha considerat una transmissió solar del 
14% a l'estiu. 

Escenari C. En aquest escenari es substitueixen 
les superfícies dels aparcaments per superfícies 
permeables i les calçades per rajoles de formigó, 
com si es tractés d'una secció de carrer de 
prioritat per a vianants.

Característiques del carrer Escenari C.

Per analitzar les condicions d'estiu, s'ha utilitzat 
un dia tipus del mes de Juny en la ciutat de 
Madrid. El programa de simulació ha generat el 
balanç de radiació d'acord amb la situació 
geogràfica (latitud, altitud) i la radiació global 
diaria, recollida de l'estació meteorològica de 
Santorcaz. Un cop caracteritzats els materials 
de paviments, façanes i vegetació, s’ha procedit 
a la simulació dels escenaris. Cada simulació ha 
consistit en un període de temps de 96 hores 
solars, amb la finalitat d'arribar a un estat 
estacionari de les temperatures radiants. 

Els resultats es mostren a les següents 
gràfiques, on és possible veure el balanç final 
d'energia que estableix les condicions de confort 
per a cada hora del dia. Es produeixen 
variacions en el balanç al llarg de la secció del 
carrer a causa de la quantitat de radiació 
absorbida per una persona. A les taules 2, 3 i 4, 
el total d'hores de confort són expressades en 
HUC/dia (hores útils de confort al dia) per a una 
activitat metabòlica lleugera com, per exemple, 
estar dempeus.

Interpretació del Balanç W/m2
Molt càlid > 150

Preferiria estar més fresc 50 a 150

Nivell de confort -50 a 50 

Preferiria estar més càlid -50 a -150

Paviment de rajoles formigó.

Superfícies permeables.

    Punts d’anàlisi 

Superfícies semipermeables. 

50m

25m
7m 7m



Molt fred < –150

Taula 2. Escenari A. 
Hora Balance Sección de calle. Actividad ligera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 00:00:00 -39 -42 -46 -57 -59 -59 -56 -42 -38 -38

 01:00:00 -43 -46 -50 -60 -62 -62 -59 -47 -43 -42

 02:00:00 -47 -51 -55 -63 -65 -65 -62 -52 -48 -46

 03:00:00 -51 -54 -58 -66 -68 -68 -65 -56 -52 -50

 04:00:00 -55 -59 -63 -69 -71 -71 -69 -61 -57 -54

 05:00:00 -55 -59 -64 -70 -71 -71 -69 -63 -59 -56

 06:00:00 -27 -33 -36 -29 -31 -31 -32 -38 -37 -31

 07:00:00 61 7 1 15 11 10 6 -11 -12 -4

 08:00:00 110 81 77 112 48 45 38 12 10 20

 09:00:00 138 108 105 152 150 147 76 36 32 43

 10:00:00 157 127 124 180 180 178 166 72 51 61

 11:00:00 166 135 134 197 199 197 185 108 99 74

 12:00:00 177 149 149 213 216 215 204 129 123 149

 13:00:00 154 153 156 219 223 223 214 147 143 173

 14:00:00 120 131 177 227 231 231 225 175 173 199

 15:00:00 106 108 117 223 228 228 226 194 195 216

 16:00:00 76 77 81 75 187 198 204 189 194 214

 17:00:00 61 60 61 55 57 57 64 129 134 141

 18:00:00 32 32 32 19 19 20 26 54 62 54

 19:00:00 -9 -6 -9 -33 -35 -35 -29 5 10 0

 20:00:00 -24 -22 -26 -49 -52 -51 -46 -15 -10 -18

 21:00:00 -28 -28 -32 -51 -53 -53 -48 -24 -19 -24

 22:00:00 -31 -32 -36 -52 -54 -54 -50 -30 -26 -29

 23:00:00 -34 -36 -40 -53 -56 -55 -52 -36 -31 -32

HUC/ dia 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0

A l'escenari A, les persones 4, 5, i 6 representen 
les àrees amb el menor numero d'hores de confort 
al llarg del dia, ocasionat principalment per l'alta 
incidència de radiació solar. Les zones amb 
millors condicions de confort estan limitades a 
aquelles protegides per l'ombra sòlida projectada 
pels edificis. 

Entre les 6hrs i les 8hrs, entre el 60 i 100% de les 
persones al carrer es mantenen al nivell de 
confort. Més tard, cap a les 18hrs i endavant, el 
50% de les persones es troben de nou en confort. 
Finalment, el valor mig d'hores útils de confort de 
la secció en aquest escenari és de 4,8HUC/dia. 

A l’escenari B, la presència d'arbres incrementa 
les hores de confort de les persones al llarg del 
carrer. L'ombra projectada pels arbres redueix la 
radiació solar directa incident sobre les persones. 
Com es pot apreciar a la taula 3, les hores útils de 
confort s'han incrementat, les persones a les 
zones centrals del carrer milloren fins a 4 hores al 
dia. El percentatge de persones en nivells de 
confort es perllonga entre les 9hrs i  les 17hrs. 

Les situacions crítiques només es mantenen entre 
les 14hrs i les 16hrs, a causa de la proporció del 
carrer i la menor obstrucció de la radiació cap al 
mig dia. El valor mig d'hores útils de confort al dia 
d’aquest és de 8,80HUC/dia.

Taula 3. Escenari B. 

Hora Balance Sección de calle. Actividad ligera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 00:00:00 -34 -43 -43 -46 -44 -43 -45 -41 -41 -31

 01:00:00 -37 -47 -47 -48 -46 -45 -47 -44 -45 -34

 02:00:00 -40 -51 -51 -51 -49 -48 -50 -48 -49 -38

 03:00:00 -43 -54 -53 -53 -51 -50 -52 -51 -52 -40

 04:00:00 -46 -57 -57 -56 -54 -53 -55 -55 -55 -43

 05:00:00 -47 -58 -58 -57 -55 -54 -56 -57 -57 -45

 06:00:00 -36 -41 -40 -31 -31 -31 -33 -41 -42 -34

 07:00:00 21 -18 -16 -3 -5 -5 -9 -22 -25 -20

 08:00:00 3 1 5 25 18 17 12 -5 -8 -7

 09:00:00 35 20 25 47 45 51 42 13 9 7

 10:00:00 79 76 40 65 60 59 123 44 23 18

 11:00:00 79 84 85 73 85 70 114 77 68 26

 12:00:00 80 100 102 81 111 111 71 93 86 72

 13:00:00 59 110 115 137 76 91 73 108 102 100

 14:00:00 55 88 137 179 84 81 93 80 126 123

 15:00:00 47 68 81 184 96 78 72 74 73 142

 16:00:00 29 43 51 44 151 107 52 55 53 46

 17:00:00 20 30 35 27 28 28 30 44 78 39

 18:00:00 5 9 13 3 7 5 7 18 20 15

 19:00:00 -16 -17 -16 -29 -24 -28 -27 -11 -11 -10

 20:00:00 -23 -28 -27 -40 -31 -38 -38 -23 -23 -19

 21:00:00 -25 -32 -31 -40 -30 -38 -39 -28 -28 -22

 22:00:00 -27 -35 -34 -41 -28 -39 -39 -31 -32 -24

 23:00:00 -29 -38 -37 -42 -26 -39 -41 -35 -35 -26

HUC/ dia 10 9 9 9 8 7 8 9 8 11

Com es pot veure, la incidència de l'arbrat viari 
en el balanç de confort de les persones és molt 
alta. A l'escenari C, la variable ha consistit en la 
substitució dels materials de paviments i la 
introducció de superfícies permeables. La 
principal influència es mostra a la repercussió 
sobre la radiació emesa pels paviments. A la 
taula 4, es pot apreciar com els nivells de 
confort durant el matí i la tarda s'aproximen una 
mica més cap a les hores del mig dia. El valor 
mig d'hores de confort al dia millora un 22% 
respecte de l'escenari B, arribant fins a les 10,80 
HUC/dia.



Gràfic 4. Persones localitzades dins del programa 
de simulació de radiació.  

Taula 4. Escenari C. 
Hora Balance Sección de calle. Actividad ligera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 00:00:00 -39 -52 -52 -46 -41 -40 -47 -48 -48 -38

 01:00:00 -41 -54 -54 -49 -45 -44 -50 -51 -51 -40

 02:00:00 -43 -56 -57 -52 -48 -47 -53 -53 -54 -43

 03:00:00 -44 -58 -59 -54 -51 -50 -56 -55 -55 -45

 04:00:00 -47 -61 -62 -58 -54 -53 -59 -58 -58 -48

 05:00:00 -48 -62 -63 -59 -56 -55 -60 -59 -60 -49

 06:00:00 -42 -45 -46 -43 -39 -39 -45 -45 -45 -40

 07:00:00 -18 -24 -23 -19 -16 -17 -24 -25 -27 -27

 08:00:00 -21 -6 -3 0 3 2 -5 -7 -10 -4

 09:00:00 -13 13 16 20 23 22 16 9 6 -4

 10:00:00 7 66 32 35 39 38 66 35 17 3

 11:00:00 8 72 75 46 52 50 62 68 63 9

 12:00:00 11 88 92 58 84 79 51 87 81 45

 13:00:00 6 100 102 79 66 65 51 96 92 69

 14:00:00 0 76 117 111 74 73 58 61 102 82

 15:00:00 -6 46 51 123 68 68 52 51 47 98

 16:00:00 -14 17 22 36 123 71 34 35 30 17

 17:00:00 -17 3 8 22 31 32 20 27 61 24

 18:00:00 -18 -13 -6 0 19 12 2 -2 -1 -4

 19:00:00 -31 -37 -35 -27 -20 -19 -29 -31 -32 -26

 20:00:00 -34 -47 -46 -37 -30 -29 -39 -42 -42 -34

 21:00:00 -35 -48 -48 -39 -33 -32 -41 -44 -44 -34

 22:00:00 -35 -49 -49 -41 -35 -34 -43 -45 -45 -35

 23:00:00 -36 -50 -50 -43 -38 -37 -45 -46 -46 -36

HUC/ dia 15.0 10.0 10.0 11.0 9.0 10.0 9.0 10.0 10.0 12.0

Les taules 5 i 6 mostren, de forma resumida, els 
valors mitjos d'hores útils de confort per a cada 
escenari considerant tres tipus Les taules 5 i 6 
mostren en resum els termes mitjans d'hores 
utiles de confort per a cada escenari considerant 
tres tipus d'activitat metabòlica. Una activitat 
lleugera (95W/m2) correspon com s'ha esmentat 
anteriorment a una persona dempeus, per a un 
vianant es considera una activitat de 180W/m2, 
mentre que per a una persona realitzant exercici 
un total de 360W/m2 de calor metabòlica.

Taula 5. Promig d’hores de confort al dia el mes 
de juny (8– 22hrs).

Activitat MetabòlicaEscenaris
Lleugera Caminant Fent exercici

A Simple 4,80 4,30 3,40

B Arbrat 8,80 6,50 4,50

C Paviments 10,80 8,20 5,30

Pel cas dels mesos d’hivern, les condicions de confort 
per a un carrer de proporció 0.5 i orientació NS és 
més crítica. Les persones pròximes a la façana Est 
resulten ser les més afavorides respecte a la resta. 

Taula 6. Promig d’hores de confort al dia el mes 
de gener (8– 22hrs).

Activitat MetabòlicaEscenaris
Lleugera Caminant Fent exercic

A Simple 2,42 4,13 4,46

B Arbrat 1,54 2,83 3,67

C Paviments 0,42 1,67 2,38

A partir dels resultats obtinguts pels tres 
escenaris de carrer, podem veure que el 
potencial d'hores de confort al carrer 
s’incrementa amb la presència d'arbrat i la 
substitució de materials impermeables per 
superfícies permeables, o bé d'alt albedo. La 
simple presència d'arbres a la secció ha produït 
un increment del 76% en el nombre d'hores de 
confort. 

En resum podem veure que, dins de les 15 
hores d'ús útil de l'espai públic per dia (8hrs –
22hrs), els escenaris que prometen millors 
condicions són el B i C, millorant més del 50% 
d'aquest temps. Durant els mesos d'estiu, 
aquestes hores de confort es troben en les 
primeres hores del matí i al capvespre. A 
l'hivern, el major nombre d'hores de confort es 
registren cap al mig dia, quan el carrer rep major 
quantitat de radiació solar.

Conclusions Generals

Els models de mobilitat estan en estreta relació 
amb l'habitabilitat de l'espai urbà. Les 
possibilitats d'ocupació de l'espai públic no 
solament afecten a l'accessibilitat de les 
persones, si no també al potencial de confort i a 
la percepció d'un entorn més acollidor i propici a 
les xarxes de mobilitat alternatives, més 
sostenibles. 

La disposició dels elements que conformen 
l'escena urbana no solament pot millorar les 
condicions d'habitabilitat des del punt de vista 
visual i tèrmic, sinó recuperar sobretot la 
percepció d'escala humana de la ciutat. 



Conforme sigui recuperada aquesta percepció, la 
productivitat i creativitat de l'espai urbà anirà 
augmentant, havent aconseguit una veritable 
reconciliació entre l'escala urbana i les persones. 

La mobilitat urbana és un problema latent que 
requereix de grans esforços, no obstant això, si 
aspirem a un futur amb menor impacte ambiental 
hem d'apostar per la seva reorganització, el que 
significa ser actius en la revalorització de l'espai 
urbà com a espai per a les persones, ja que és 
una tasca que involucra a tots. Parlar d’una 
reconciliació de l'escala urbana és pensar en com 
podem adaptar, de manera més eficient,  les 
funcions que ara gaudim, sobretot recuperant la 
presència de les persones a l'espai públic i la seva 
constant interrelació sense por al canvi. 

El repte d'un nou urbanisme és assolir, 
paral·lelament a les solucions tècniques 
d'infraestructures, la reconciliació de l'estructura 
urbana amb l'individu, la seva relació en col·lectiu 
I, amb això, la projecció d'una ciutat rica en 
contingut.
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