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1.  Millora de l’entorn. El projecte MENT 
 
 
A mesura que la societat cobreix les seves necessitats bàsiques i adquireix major nivell de 
desenvolupament, els espais urbans prenen protagonisme en l’escala de valors dels 
ciutadans, que se n’apropien i els consideren elements de referència i diàleg, indicadors del 
nivell de vida del seu municipi. Els ciutadans demanden de forma creixent qualitat dels 
espais i els elements que els configuren en tots els aspectes: funcionals, ambientals, 
estètics... 
 
Des d’una altra perspectiva, cal considerar que la percepció de les persones respecte 
l’entorn que les envolta es basa en sensacions majoritàriament visuals, de manera que la 
imatge dels espais públics, i del paisatge urbà en general, esdevé un factor cabdal en la 
valoració del ciutadà. 
 
Els municipis, sensibles a les demandes socials en aquesta línia, van prenent iniciatives per 
millorar la qualitat visual de les ciutats, especialment a través de la intervenció i 
transformació d’espais deteriorats. Aquestes i altres accions llençades per ajuntaments i 
administracions, confirmen una voluntat manifesta de considerar específica i directament 
aquest tema. 
 
Tanmateix existeixen diferents publicacions que tracten la qualitat visual de l’espai urbà des 
d’un punt de vista teòric, d’altra banda imprescindible per idear plantejaments coherents. 
Però l’actuació pràctica requereix de metodologia, eines i instruments que permetin 
materialitzar les inquietuds teòriques. 
 
En aquest context, l’Institut Cerdà, amb el suport de diferents administracions, organismes i 
professionals, va impulsar el projecte MENT: Millora de l’Entorn, amb una doble motivació: 
 
− Tractar de manera directa i no col·lateral la qualitat visual, com a component important 

de la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
− Tractar de manera pràctica la qualitat visual, com a punt de vista essencial per actuar 

de manera efectiva sobre ella. 
 
En aquest sentit, en el desenvolupament del projecte MENT es va realitzar un treball en 
diferents ciutats catalanes, detectant els principals impactes visuals i proposant millores 
d’abast i envergadura diversos d’acord amb les línies d’actuació de cada municipi. 
 
Com a cloenda del projecte MENT s’ha preparat aquesta guia, dirigida als professionals que 
intervenen els processos de transformació de l’espai i el paisatge urbà, fonamentalment des 
de l’Administració local. La intenció ha estat elaborar una eina de caràcter pràctic, que 
permeti aproximar-se a la percepció valoració i tractament de la qualitat visual i a la detecció 
dels impactes principals. 
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1.1.  Objectius 
 
 
D’acord amb el context i la motivació amb que es conceben el projecte MENT i aquesta 
publicació, la finalitat és proporcionar un instrument de consulta que permeti orientar les 
actuacions municipals cap a la millora de l’entorn, fonamentalment l’entorn urbà, 
mitjançant l’anàlisi i el tractament de la seva qualitat visual. 
 
Aquesta finalitat comporta de forma inherent la necessitat de considerar diferents 
perspectives d’aproximació aquest entorn, a través de diferents escales i disciplines amb 
influència més o menys directa amb la seva preservació i millora. Per aquest motiu, el 
plantejament parteix de tres objectius parcials: 
 
− Analitzar els mecanismes propis de l’Administració per gestionar la millora de la 

qualitat visual del paisatge urbà a través de la planificació, la regulació, el control, la 
promoció i l’incentiu a la participació privada. 

 
− Proporcionar metodologia per a l’anàlisi de la qualitat visual dels espais urbans i 

eines pràctiques per a la identificació i valoració dels impactes negatius més freqüents. 
 
− Oferir criteris per al tractament de la qualitat visual i recomanacions per fer efectives 

les oportunitats de millora. 
 
 
 
 
1.2.  Contingut 
 
 
D’acord amb el plantejament d’aquest estudi, el document s’estructura en capítols que 
proporcionen diferents perspectives i instruments metodològics per l’anàlisi i la millora de la 
qualitat de l’entorn. 
 
El capítol 2, Nivells d’aproximació a l’entorn, es centra en les diferents escales de lectura del 
paisatge i proposa tres nivells d’aproximació per a treballar sobre la seva qualitat 
visual: la visió llunyana, la definició de límits i el paisatge interior. És a aquesta darrera 
escala d’aproximació a la que es dediquen majoritàriament l’anàlisi i propostes de capítols 
posteriors. 
 
El capítol 3, Condicionants dels processos de millora de l’entorn, situa el lector en el context 
municipal i relaciona diferents factors i agents a considerar en el plantejament i l’execució 
de les intervencions de millora. 
 
El capítol 4, Instruments de l’Administració per a la preservació i la millora de l’entorn, 
descriu les oportunitats de que disposa l’Administració per preservar i millorar la qualitat 
visual en l’exercici de les seves competències, a través de la planificació, la regulació, el 
finançament, la promoció... 
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Amb aquest objectiu es proposen instruments d’intervenció de diferent naturalesa: 
estratègics, urbanístics, mediambientals,... descrivint les oportunitats que ofereix cadascun 
d’ells. És en aquest capítol que es tracten el plans urbanístis, les ordenances, les 
subvencions... 
 
El Capítol 5, Percepció ciutadana de la qualitat visual de l’entorn, descriu la importància 
d’incorporar el punt de vista dels ciutadans en els processos d’actuació sobre la qualitat 
visual, i proposa criteris i metodologia per a conèixer la seva percepció i la valoració que 
n’atorga als diferents espais... 
 
El Capítol 6, Valoració general de la qualitat visual d’un entorn urbà, tracta l’anàlisi de la 
qualitat visual d’un municipi o àrea territorial determinada des d’una perspectiva global, 
proposant com a eina de valoració indicadors de la qualitat visual.  
 
En el Capítol 7, Identificació i tractament dels principals impactes visuals en l’entorn urbà, es 
desenvolupa una metodologia de treball per identificar i descriure els impactes visuals 
més freqüents o significatius i es proposen recomanacions per al seu tractament.  
 
La metodologia es centra sobre uns espais i elements concrets, seleccionats per l’impacte 
que sovint comporten associat. Entre els espais es tracten edificacions d’ús residencial, 
terciari, industrial, sistema viari, zones verdes... I entre els elements: paviments, arbrat, 
mobiliari urbà... 
 
L’anàlisi i les propostes de tractament es presenten en format fitxa, havent-se generat de 
tres tipus: d’identificació d’impactes, de tractament d’impactes en espais i finalment, de 
tractament d’impactes en elements. 
 
El treball abasta diferents moments d’actuació en la vida d’un espai o element: el temps a 
priori, és a dir, des del mateix projecte, o a posteriori, a través del manteniment i l’ús. 
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2.  Nivells d’aproximació a l’entorn 
 
 
L’estudi del paisatge té diferents escales de lectura o, el que és el mateix, nivells 
d’aproximació, en funció de l’amplitud i profunditat de la mirada sobre ell. Cada nivell permet 
la identificació i l’anàlisi de problemàtiques diferents i la proposta d’intervencions amb 
diferent abast. Així, l’aproximació és necessàriament diferent per analitzar la conveniència 
d’urbanitzar una determinada zona de la ciutat respecte la de col·locar elements de mobiliari 
urbà. 
 
En qualsevol cas, l’aproximació a través de diferents escales és bàsica per assegurar la 
coherència entre les diferents intervencions sobre el territori.  
 
En aquest treball s’han considerat tres graus d’apropament progressiu per actuar sobre 
l’entorn: la visió llunyana, la definició dels límits i el paisatge interior.  
 
 
 
 
2.1. Visió llunyana 
 
 
La mirada llunyana és assimilable a la mirada des de l’exterior, del territori a gran escala. 
Des d’aquest punt d’observació, el territori apareix en la seva conformació natural amb grau 
divers d’antropització. És tracta d’una observació estranya amb la qual s’aconsegueix la 
màxima objectivitat. 
 
 
 
 

“L’observació des de dalt o des de lluny fa veure el territori immutable, fixat en els seus 
continguts. Això ho fa la distància conjuntament amb la brevetat de la mirada: sembla que tot 
estigui quiet, immòbil i immutable. Els continguts es manifesten a través de les formes que els 
componen, la varietat dels signes que els constitueixen, els moviments que els animen. La 
distància i aquesta estranyesa que produeix la visió llunyana revelen aquest contingut com a un 
tot. Després, l’observació, que dóna la funció pràctica del paisatge, a més de la imaginativa o 
teatral, porta a reconèixer els elements singulars de tal manera que sorgeixen les relacions que 
els lliguen, la seva organització en el territori.” 
[Turri, Eugenio, 1998] 
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El concepte de visió llunyana habitualment es entès en termes físics. Però des d’una 
perspectiva més amplia, també cal considerar la llunyania històrica, necessària per 
comprendre l’empremta dels habitants sobre el territori al llarg del temps. Incorporant aquest 
punt de vista, la visió llunyana permet constatar l’estreta relació entre l’estructura del 
paisatge i la manera de viure dels seus habitants. 
 
Des d’aquest nivell d’aproximació, i incorporant el punt de vista geogràfic i històric, el 
municipi pot establir uns objectius paisatgístics i definir la imatge que vol transmetre als seus 
habitants, visitants o a qualssevol observadors. Així, el tractament de la visió llunyana és 
important per identificar problemes de gran abast i configurar el paisatge del municipi a 
gran escala, definint les directrius en intervencions a escales més reduïdes. 
 
 
Exemple 1. La rehabilitació de la platja de Le Havre (França) 
 
El projecte de condicionament de la platja va plantejar-se amb l’ambició de renovar la visió del front marítim, 
desenvolupar les activitats existents i retrobar els lligams entre la ciutat i la seva façana marítima. 
 
L’estratègia de la intervenció va consistir bàsicament en crear nous espais de lleure, introduir mesures per 
gestionar els usos de la platja i introduir vegetació. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una platja urbana però aïllada del centre ciutat. 
  
• Vista general de 1970 abans de la intervenció: la 

platja envaïda per dues mil casetes de bany, 
ocupació massiva de l'automòbil i manca d'accessos. 

• Vista general de la intervenció des del nord amb les 
casetes de bany instal·lades a l'estiu. 

• Vista cap al sud de l’actual dic-passeig i de les 
casetes de bany a l’estiu. 

• Vista panoràmica dels Jardins de la Platja i del 
renovat front marítim. 
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2.2. Definició de límits 
 
 
Els límits són les franges de territori generades per les interaccions entre dues formes 
naturals o dos usos diferenciats.  
 
La qualitat visual dels límits existents entre els diferents usos i ocupacions del territori està 
íntimament relacionada amb la qualitat visual dels espais adjacents. Quan dos espais 
adjacents difereixen considerablement en qualitat visual, els límits prenen importància com a 
zones tampó, protectores i absorbents d’impactes de l’espai deteriorat vers l’espai de millor 
qualitat visual.  
 
En aquest estudi, enfocat principalment a l’entorn urbà, la majoria de límits tractats són 
espais intersticials entre les infraestructures i l’edificació, entre un ús industrial i un ús 
residencial del sòl... No acostumen a ser espais lliures, sinó residuals entre espais ja 
destinats a diferents usos, aprofitats com a interseccions i eixos de pas.  
 
Sobre el seu tractament no és convenient establir regles generals, ja que les seves 
possibilitats estan condicionades a les especificitats de cada cas. En qualsevol cas, un 
tractament adequat pot contribuir a homogeneïtzar la imatge general del municipi o a 
revaloritzar algun dels seus principals elements, i per tant, pot resultar molt beneficiós per 
als objectius de millora de qualitat urbana.  
 
 
Exemple 2. Pasillo Verde Ferroviario,  Madrid 
 
És un ambiciós projecte urbanístic de caràcter lineal amb tres objectius fonamentals:  
- el desdoblament, soterrament i modernització de la infraestructura ferroviària existent entre les estacions de 

Príncipe Pío i Delicias;  
- la formació d’un corredor amb vegetació per estructurar la trama residencial, resoldre les connexions 

viàries i constituir un eix de les activitats públiques d’esbarjo i els equipaments necessaris;  
- finalment, la construcció sobre aquest corredor de les dotacions necessàries per equipar un barri com La 

Arganzuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requalificació de l’antic 
traçat ferroviari. Un d’aquests 
es-pais: el Parc de la 
Bombilla 
  
• Vista aèria, abans de la 

intervenció, dels antics 
terrenys municipals.  

• Vista aèria, després de la 
intervenció, del parc de La 
Bombilla, situat entre 
l'avinguda de Valladolid i la 
via del ferrocarril. 
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2.3.  Paisatge interior 
 
 
La darrera escala de l’aproximació a l’entorn urbà que es proposa és el paisatge interior. 
És l’aproximació més propera a l’entorn, l’aproximació a escala natural. Proporciona la 
percepció de l’usuari en un moment del temps i en una posició equivalent a la dels elements 
a tractar. 
 
Aquesta visió pròxima permet reconèixer en detall l’espai i els elements que configuren 
l’entorn proper: paviments, arbrat, mobiliari urbà, façanes... detectar les patologies 
individuals o del conjunt i proposar-ne solucions. 
 
Per la seva repercussió en el comportament normal de l’usuari i per tant, la seva influència 
en el ciutadà, aquesta guia es focalitza, especialment en la part final, en el paisatge interior 
dels municipis. En aquesta escala s’analitzen les deficiències visuals més freqüents en els 
espais urbans i els seus elements i es proposen tractaments per a la seva solució. Però en 
qualsevol cas, cada intervenció particular cal emmarcar-la a través de l’apropament 
progressiu possibilitat per les escales de lectura descrites anteriorment. 
 
 
Exemple 3. Piazza Palazzo di Città Torino, Itàlia 
 
L’Ajuntament decidí convertir totalment en zona de vianants l’espai per tal de retrobar els valors arquitectònics i 
la dignitat del palau municipal, perduts a causa de l’ús abusiu de la superfície com a zona d’aparcament. Bancs i 
altres elements de mobiliari urbà foren instal·lats a l’espai alliberat, però es palesa la irregularitat del paviment de 
la plaça, fruit de les diverses intervencions en el temps. Per això, s’imposà la necessitat d’una intervenció de 
requalificació completa que implicava un tractament unitari de tota la pavimentació. 
 
El resultat és una pavimentació única que recupera i requalifica l’espai de la plaça en dos aspectes: torna la 
identitat perduda a un conjunt urbà d’innegables valors patrimonials i permet l’apropiació de l’espai per part del 
vianant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remodelació de plaça - Conversió en àrea per a 
vianants 
• Vista aèria de la plaça abans de la intervenció. 
• Detall de la plaça, convertida en aparcament, 

abans de la intervenció. 
• Vista aèria general de la plaça després de la 
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3.  Actuacions per a la millora de l’entorn 
 
 
L’objectiu d’aquest document és, segons l’exposat anteriorment, orientar els plantejaments i 
actuacions municipals cap a la millora de la seva qualitat visual, específicament en l’entorn 
urbà. En aquest sentit, les línies de millora que habitualment es plantegen tenen com a final 
natural la materialització en intervencions concretes sobre un espai o territori determinat.  
 
Però per aconseguir resultats positius, i, el que és més important, la satisfacció dels usuaris, 
cal considerar diversos factors al llarg de tot el procés de millora, des de la concepció inicial 
a l’execució material. Aquests factors són de diferents característiques: geogràfics, polítics, 
ambientals, socials, culturals, econòmics, urbanístics... 
 
 
 

Una visió més científica basada en conceptes biològics i ecològics defineix: 
 

“CIUTAT com a ECOSISTEMA”: un sistema viu, actiu, on els éssers vius interaccionen amb el seu medi 
físic i evolucionen.  

 
Si es fa una reflexió per entendre la complexitat dels entorns urbans, cal que els considerem  com a uns 
espais vius, que es van modificant al llarg del temps, i en els que hi conviuen molts factors de caire 
divers com els aspectes historicoculturals, socials, polítics, ambientals, d’ocupació del territori, etc.  

 
Aquesta perspectiva resulta interessant des del punt de vista que integra pluralitat de camps de 
coneixements, de factors (naturals i culturals) i que aplica una visió més científica a un tema que resulta 
dispers i difícil de valorar, fet que afavoreix la presa de decisions quan s’ha d’intervenir en un espai 
urbà. 
 
[Barracó, Parés, Prat, Terrades, 1999]. 

 
 
Aquest capítol tracta precisament dels condicionants i els agents que afecten les diferents 
etapes d’actuació per millorar l’espai urbà: el plantejament i la definició d’objectius 
estratègics, la selecció d’àrees d’intervenció i la proposta concreta sobre un espai i 
determinat. 
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3.1.  Condicionants habituals 
 
 
L’objectiu d’aquest apartat és proporcionar una relació dels factors que condicionen les 
actuacions municipals en l’espai urbà segons les seves característiques intrínseques, la 
seva funció en el context, i,el que és més important, la satisfacció del ciutadà, en el sentit 
que els canvis produïts puguin ser percebuts per ell en la forma i intensitat buscades. 
 
D’aquesta manera, les propostes han de considerar factors de diferents tipus: socials, 
culturals, econòmics, estratègics... El coneixement previ i la disponibilitat de dades sobre ells 
són imprescindibles per definir un pla d’acció adequat. 
 
En aquest sentit, s’han considerat tres tipus de factors principals associats a les diferents 
fases del procés de millora: 
 
- Els condicionants generals, característics del municipi com a marc d’actuació. Són 

útils per a l’anàlisi del municipi des d’una perspectiva àmplia, la detecció de problemes i 
mancances i identificació de zones i àrees que provoquen impactes visuals negatius. 
Però també formen part dels condicionants generals les característiques socials, 
econòmiques, culturals... 

 
- Els condicionants de selecció de les àrees a intervenir i d’atorgament de prioritats. En 

aquest cas són especialment rellevants els objectius estratègics i la situació del municipi 
en el temps de decisió. 

 
- Els condicionants particulars de la zona d’intervenció, que, per una part, aporten 

informació necessària per identificar problemes concrets i per altra permeten proposar 
solucions adients. 

 
 
 
 
3.1.1. Generals 
 
 
• Estratègics 
 

Les decisions relatives a millora de l’entorn no poden respondre únicament problemes 
tècnics, sinó també temes de demanda, aspiracions socials o expectatives locals. Les 
línies estratègies de la política municipal en matèria urbanística i ambiental, poden 
constituir condicionants importants a l’hora de definir els àmbits d’intervenció, el tipus 
d’intervenció... 
 
Els municipis disposen d’una trajectòria d’actuacions que marquen unes pautes o “estils” 
propis que cal analitzar si és convenient mantenir o, ben al contrari, canviar en les noves 
actuacions previstes per generar una nova imatge de la ciutat. Això és determinant en el 
plantejament inicial de qualsevol acció. 
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Aquestes pautes suposen, per als agents municipals, factors determinants en el moment 
d’identificar els problemes del municipi, de prioritzar-los, i de plantejar solucions de 
millora. I no només per a ells sinó també per als tècnics o projectistes que participin en 
un projecte de millora urbana. 
 
 

• Socials 
 

Les dades relatives a la població municipal, com el nombre d’habitants, variacions en 
funció dels mesos de l’any (residents i no residents), distribució de la població per edats, 
ocupació laboral, distribució en el territori, són importants per identificar les necessitats i 
les demandes socials i les principals mancances en les diferents zones de la ciutat. 
 

• Econòmics 
 
Les activitats econòmiques que es desenvolupen en un municipi configuren en gran part 
el seu caràcter i seu paisatge. En funció de l’activitat, l’impacte ambiental i visual 
provocat sobre el territori té diferents graus d’agressivitat i l’empremta sobre ell té 
diferents característiques. En aquest sentit els paisatge d’un municipi industrial difereix 
notablement d’un agrícola o d’un altre declarat monument històrico-artísitic. 

 
En qualsevol cas, donat que una intervenció de millora del paisatge pot resultar positiva 
per certes activitats econòmiques i negativa per a d’altres, cal valorar, a més de  la 
riquesa econòmica que aporten al municipi, l’impacte estètic i paisatgístic que comporten 
associat. 

 
• Geogràfics 
 

La situació del municipi en el territori és determinant de les seves característiques. Així, 
les diferències entre els municipis costaners i els interiors, o els de muntanya, 
condicionen la selecció de les àrees objecte d’intervenció així com els objectius de les 
propostes de remodelació que es realitzin. 

 
• Urbanístics 
 

La configuració urbanística del territori municipal, els usos, les infraestructures, 
l’edificabilitat, entre d’altres aspectes urbanístics conformen un paisatge urbà en el qual 
cal integrar les intervencions que es realitzin. 
 
En quant a les infraestructures, les xarxes de vies lineals, subterrànies.., corresponents 
als diferents modes de transport i les instal·lacions associades a aquestes, tenen una 
importància cabdal en la configuració del paisatge. Aquestes xarxes sovint són 
responsables de l’aparició d’espais urbans residuals amb un impacte visual negatiu i a 
més comporten conseqüències en la qualitat ambiental, ja que generen contaminació 
acústica, atmosfèrica, lumínica... 
 
Per altra part, la densitat, la tipologia d’edificis, l’homogeneïtat o l’heterogeneïtat, les 
proporcions, diversitat i colors, entre d’altres, participen de forma important en el 
paisatge urbà.  
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• Històrics i culturals 
 

Els valors autòctons del municipi, de caire cultural, tradicional, social, etc., que 
l’identifiquen i diferencien de la resta de municipis i configuren el seu caràcter propi, 
constitueixen factors fonamentals a considerar en el plantejament de les intervencions de 
millora de l’entorn, en el sentit que aquestes contribueixin a fomentar-los. 

 
• Ambientals 

 
Les característiques ambientals del municipi i el coneixement del medi natural en el qual 
s’enmarca és important per a que qualsevol actuació s’integri i el potencïi. 
 
 
 
 

3.1.2. De selecció i priorització 
 
 
Les línies estratègies de la política municipal en matèria urbanística i ambiental i fins i tot 
compromissos polítics adquirits, poden constituir condicionants importants a l’hora d’establir 
prioritats en les intervencions sobre el territori. En qualsevol cas hi ha diferents factors que 
afecten fonamentalment la determinació de prioritats d’actuació: 
 
• Objectius estratègics 
 

Un dels factors a tenir en compte és que la intervenció proposada respongui als efectes 
que es pretenen aconseguir: 
 
- Escala. Condiciona la magnitud de l'actuació i les variables a considerar. No és el 

mateix tractar un barri que un equipament, o un carrer, o un polígon industrial... La 
grandària de l’escala està relacionada amb el nombre d’usuaris afectats però també 
amb el cost de l’actuació. 

 
- Representativitat. Pot donar-se el cas que es plantegi la intervenció en una zona 

puntual amb caràcter emblemàtic important; una actuació aïllada però de gran 
impacte. 

 
- Replicabilitat. Contràriament a l’exposat en el punt anterior, pot donar-se el cas que 

es plantegin intervencions similars en diferents punts del municipi, en zones 
afectades per patologies semblants, donant una solució homogènia en tots els casos. 
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• Demandes socials 
 

Les demandes i reivindicacions de les associacions cíviques o associacions de veïns del 
municipi són altres factors importants a considerar en qualsevol intervenció en l’espai 
urbà, de manera que els ciutadans siguin partíceps de les actuacions. En especial poden 
condicionar la selecció d’àrees d’actuació i l’establiment de prioritats. 

 
• Situacions de degradació urbanística o ambiental 
 

Les situacions de degradació de determinats espais, ja sigui per deficiències de 
manteniment, ús o contaminació ambiental en general comporten la necessitat d’actuar 
amb urgència sobre ells. 

 
 
 
 
3.1.3. Particulars de l’àrea d’intervenció 
 
 
Cada espai presenta unes característiques pròpies en quant a geometria, proporcions, 
orientació i a l’ús i activitats que en ell i en el seu voltant es desenvolupen. La intervenció ha 
d’entrar en simbiosi en el context i millorar-lo visual i paisatgísticament, per la qual cosa és 
necessari considerar diferents factors que condicionen per una part, la viabilitat de realitzar 
determinades intervencions i per altra, la imatge posterior. 
 
 
- Localització. La localització de l’àrea d’actuació condiciona les possibilitats físiques i els 

possibles usos que es poden establir. Així, les característiques d’una intervenció en una 
zona urbana consolidada tenen diferents connotacions que en una zona perifèrica; per 
altra part és diferent un carrer que una plaça... 

 
- Topografia. La topografia condiciona la forma i geometria de l’espai resultant, i per tant 

les seves possibilitats d’ús posterior, l’accessibilitat a l’àrea d’actuació, la visibilitat i 
l’observació des d’altres punts, i en definitiva la configuració de l’espai resultant. 

 
- Hidrologia. És important conèixer si la intervenció suposa afectació a cursos naturals 

d’aigua superficials o subterraris i minimitzar l’impacte ambiental que sobre ells es pot 
produir. 

 
- Vegetació. La preservació i generació d’espais verd als entorns urbans aporten qualitat 

a l’espai a més d’altres beneficis ambientals. En el cas de existència prèvia de vegetació 
dins de l’àrea d’actuació o en els límits d’aquesta amb espais adjacents, la intervenció es 
veu condicionada, especialment en el cas d’espècies protegides enregistrades pels 
serveis municipals. En el cas de proposta de vegetació de nova implantació, cal 
considerar que la combinació adequada de diversitat, funcionalitat, adequació al clima 
local, integració en el paisatge urbà, colors, olors... de les espècies vegetals 
constitueixen aspectes bàsics per a la millora de la qualitat visual de l’espai. 
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- Característiques urbanístiques del sòl. La qualificació del sòl i les condicions 
establertes en el planejament regulen els usos de l’espai i per tant les possibilitats i els 
objectius de la intervenció. 

 
- Edificació circumdant. La densitat d’edificis, la tipologia, les característiques 

homogènies o heterogènies, les proporcions, els colors de les façanes, entre d’altres 
factors, configuren de forma important en el paisatge urbà i condiciona el tipus de solució 
a proposar en cada espai. 

 
- Infraestructures. La presència d’infraestructures importants determina la comunicació 

de l’àmbit d’actuació amb la resta del municipi i condiciona la mobilitat i l’accessibilitat de 
les persones residents i dels visitants a l’espai. 

 
- Límits. Els límits de l’àrea d’intervenció també són importants per acotar la magnitud de 

l’actuació i de les variables a considerar. El seu estudi permet conèixer els intercanvis, 
els fluxos i les relacions entre la zona d’actuació i les zones adjacents. Amb els límits es 
generen també intercanvis. Les relacions (tipus i freqüència) existents entre l’àrea 
d’intervenció i les àrees limítrofes en contacte amb aquesta defineixen unes zones 
d’influència on es creuen les característiques d’una i altra zona. 

 
- Singularitat de l’espai. En casos en els que l’àrea d’estudi gaudeixi d’identitat pròpia i 

diferenciada, la intervenció sovint està encaminada a la preservació i potenciació 
d’aquesta identitat. 

 
- Patrimoni històric. La presència en l’àrea d’intervenció de restes arqueològiques, 

monuments històrics, edificis protegits de reconegut valor arquitectònic, elements de 
gran valor etnològic, rutes o camins (excursions populars)... condicionen en gran mesura 
les possibilitats d’intervenció. En aquests casos és prioritari l’emfasització d’aquests 
elements mitjançant intervencions de conservació i millora d’accesssos i d’espais 
circumdants. 
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3.2.  Agents implicats 
 
 
La responsabilitat sobre la qualitat visual de l’espai urbà recau sobre agents diversos que 
intervenen sobre ell al llarg del temps. Cadascun dels agents participa i està involucrat d’una 
determinada manera, i per tant, la seva actuació pot generar impactes visuals de diferent 
magnitud i possibilitat de solució. 
 
 

Fase Agents Implicacions 

Ordenació del territori. 
Definició d’ usos Administracions Implicacions en la definició d’usos en el territori. 

Planejament municipal Ajuntament 
Implicacions en la definició d’usos en el sòl municipal i 
diferents condicions relatives a les possibilitats de 
desenvolupament d’un espai determinat. 

Política municipal. 
Programa municipal 
d’actuacions 

Ajuntament 
Selecció de les actuacions en funció de consideracions 
polítiques, socials, tècniques, econòmiques o la 
combinació de totes elles. 

Projecte  Promotors, Projectistes, 
Tècnics municipals 

Implicacions en tots els aspectes relatius a la qualitat 
tècnica, entre ells l’estètic, i en la funcionalitat de l’espai. 

Construcció Constructora, Directors 
d’obra 

Implicacions en la qualitat tècnica de l’espai i en les 
possibilitats de durabilitat posterior. 

Usuaris Propietaris, Usuaris, 
Associacions 

Implicació en la conservació i preservació dels espais i en 
la vitalitat dels mateixos. 

Manteniment Usuaris, Ajuntament Implicació en la conservació i preservació dels espais i en 
evitar fenòmens de deteriorament. 

 
 
Tots els agents esmentats tenen una part de responsabilitat en el resultat final i en l’impacte 
visual potencial de l’espai urbà objecte d’intervenció. Resulta evident la dificultat que tots ells 
actuïn en una mateixa línia. La multiplicitat d’escales a nivell territorial i temporal, i 
l’absència, en alguns casos, de directrius comunes, dificulten la proposta de solucions 
satisfactòries que gaudeixin del consens desitjable. És en aquest context, en el que 
l’Administració del municipi pren un rol principal.  
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4.  Instruments de l’Administració per a la 
preservació i millora de l’entorn 

 
 
El paisatge urbà és un element clau en la definició de la imatge i la personalitat transmeses 
per una ciutat. Les administracions i en concret, els ajuntaments, en l’exercici de les seves 
competències, disposen de diferents mecanismes per preservar i millorar la qualitat visual 
del paisatge urbà des de diferents disciplines i punts de vista, deixant empremta sobre ell, 
tant a gran com a petita escala i tant a llarg com a curt termini.  
 
En aquest capítol es detallen una sèrie d’instruments que, de manera directa o indirecta, 
permeten l’actuació sobre la qualitat visual de l’espai i el paisatge urbà. Aquests instruments 
poden ser de diferent naturalesa i característiques: estratègics, urbanístics, mediambientals, 
de finançament i objectiu econòmic... 
 
Tot seguit es detallen els principals intruments descrivint les possibilitats que cadascun d’ells 
ofereix en la preservació i millora de l’entorn. 
 
 
 
 
4.1.  Estratègics 
 
 
La configuració del paisatge ha d’estar present en la definició del model de ciutat i ha de 
plantejar-se en harmonia amb ell i amb les seves característiques físiques, socials i 
econòmiques. Els instruments estratègics són claus, doncs, en la definició del paisatge urbà 
a gran escala i a llarg termini. 
 
Com a eines principals per definir l’estratègia de ciutat cal esmentar els plans estratègics. 
 
 
• Plans estratègics 

 
Els plans estratègics poden constituir un bon instrument per definir el model de ciutat o 
territori que es desitja i per garantir-ne la seva viabilitat. És important treballar-los amb la 
màxima participació dels sectors socials i empresarials, i amb el consens entre les 
administracions implicades. 
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Dos exemples rellevants són: 
 
− El “Plan Estratégico Ría 2000 de Bilbao”, en el qual es van definir els criteris sobre 

els que s’havia de desenvolupar la ciutat, els seus punts d’atracció, les necessitats 
derivades i es va analitzar la viabilitat de les propostes realitzades. La premisa 
principal consistia en la transformació d’una ciutat coneguda per la seva activitat 
industrial, fet pel qual era necessari buscar altres elements conductors del seu 
desenvolupament econòmic i urbanístic, recuperant l’ús urbà de la Ria. Com a 
element emblemàtic d’aquesta actuació destaca el museu Guggenheim.  

 
− El Pla Estratègic de transformació de la ciutat de Barcelona entorn als 

esdeveniments dels Jocs Olímpics, en el que el punt fort va ser l’obertura de la ciutat 
al mar, i en el que es van definir les grans línies estratègiques de creixement i 
posicionament de la ciutat. 

 
Aquests plans són també aplicables en municipis de població i territori més reduït, donat 
que també aquests municipis necessiten definir, modificar o revisar les pautes del seu 
desenvolupament. 
 

 
 
 
4.2.  Urbanístics 
 
 
L’ordenació territorial i el planejament urbanístic són les disciplines que possibiliten plasmar 
el model de ciutat en el territori i tenen, per tant, una importància cabdal en la definició del 
paisatge que quedarà configurat i en la qualitat visual que d’aquest se’n derivarà. 
 
El planejament, a través de les diferents figures, s’ocupa de l’ordenació i regulació del 
territori municipal en la globalitat i en el detall, i per tant, afecta la qualitat visual des de 
diferents nivells d’aproximació, tant la llunyania com la proximitat. 
 
La taula que es presenta a continuació resumeix el procés d’ordenació del territori a 
Catalunya i recull els principals instruments, indicant àmbit, objectius i competències de 
cadascun.  
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Figures, àmbit, objectius i competències 

 Figures del 
planejament Àmbit territorial Objectiu Competències 

PL
AN

EJ
AM

EN
T 

D
IR

EC
TO

R
 

Planejament 
Director 

Comarcal o 
supracomarcal 

Establir criteris i determinacions per al 
planejament urbanístic 

Comunitats 
Autònomes 

PL
AN

EJ
AM

EN
T 

G
EN

ER
AL

 

Pla General 
d’Ordenació 
Municipal 

Municipal o de diversos 
municipis 

- Classificar el sòl 
- Qualificar el sòl (determinació d’usos i 

intensitats) 
- Definir els elements fonamentals de 

l’estructura urbana 
- Establir programes per al seu 

desenvolupament i execució 
Redactat pels 
municipis i aprovat 
per les Comunitats 
Autònomes Normes 

Subsidiàries  
Municipal o de diversos 
municipis 

Ordenació urbanística de tot el territori. 
Sense programació en el temps de les 
actuacions previstes 

Projecte de 
delimitació del sòl 
urbà 

Municipal Delimitar el perímetre del sòl urbà 

PL
AN

EJ
AM

EN
T 

EX
EC

U
TI

U
 

Pla Parcial 
Sector delimitat en el 
Pla general en sòl 
urbanitzable 

- Qualificar el sòl 
- Definició de l’estructura urbana 
- Establir programes per al seu 

desenvolupament i execució 

Redactat pel municipi 
o particulars i aprovat 
pel municipi 

Pla Especial de 
Reforma Interior 

Sector en sòl urbà 

Realització d’operacions per a la 
descongestió, creació de dota-cions, 
sanejament de barris insalubres, resolució 
de problemes de circulació, o altres 
finalitats anàlogues 

Estudi de Detall 
Sector delimitat en 
plans anteriors en sòl 
urbà o urbanitzable 

Completar o adaptar determi-nacions 
establertes en el plane-jament general o 
en els Plans Parcials 

Pla Especial Àmbit sectorial 

Establir únicament l’ordenació d’aspectes 
específics, ordenació de recintes i 
conjunts artístics, protecció del paisatge o 
vies de comunicació, conservació del medi 
rural i altres finalitats anàlogues 

En funció de l’àmbit 

AL
TR

ES
 F

IG
U

R
ES

 D
EL

 
PL

AN
EJ

AM
EN

T 

Projecte 
d’Urbanització Sector a urbanitzar 

- Execució integral de les obres 
d’urbanització previstes en el 
planejament originari 

- Execució d’obres ordinàries en la 
urbanització 

Municipal. 
No tenen capacitat 
normativa però si 
poden realitzar 
adaptacions 

Normes 
Subsidiàries 
d’àmbit Provincial 

Provincial 

- Constituir un àmbit normatiu general 
d’aplicació directa en aquells municipis 
que no disposin de planejament 

- Establir orientacions per a la formulació 
de NSPM o PDSU 

Redacció municipal i 
aprovació de les 
Comunitats 
Autònomes 

Normes 
Complementàries Provincial o Municipal 

- Regular aspectes no previstos o 
insuficientment desenvolupats en el 
planejament originari 
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• Plans territorials 

 
Els plans territorials, generals i sectorials, resulten condicionants principals del paisatge 
a gran escala, de les visions àmplies, de les vistes panoràmiques sobre el territori. Però 
també tenen influència en els impactes visuals a més petita escala, ja que les 
implicacions que generen, tenen igualment les seves pròpies interaccions amb l’entorn. 

 
Però els instruments més influents en la qualitat visual per a tractar l’entorn des dels 
diferents nivells d’aproximació i en especial en el nivell de paisatge interior, són els que 
tracten amb més detall cada porció del territori i estableixen normatives a l’escala de la 
parcel·la, és a dir, els propis del planejament municipal. També en aquest nivell és on el 
municipi pot intervenir més directament en els processos de decisió.  
 
 
• Planejament general 

 
L’elaboració d’un Pla General d’Ordenació Urbana, o la seva revisió, constitueix una 
oportunitat privilegiada per realitzar una reflexió global sobre el territori municipal en 
consens amb un conjunt d'entitats, associacions... En aquest procés cal que la 
preservació de la qualitat i la millora del paisatge esdevinguin un objectiu, malgrat que no 
l’únic. 

 
 
• Planejament executiu 

 
Les figures del planejament executiu són adequades per a sectors en procés de 
desenvolupament o de transformació. Tal com s’extreu del quadre del punt anterior, les 
figures del planejament d’àmbit parcial de competència municipal, que es concreten en 
ordenacions de nivell urbà, són les següents: 
 
− Plans Parcials en sòl urbanitzable. 
− Plans Especials de Reforma Interior (PERI) en sòl urbà. 
− Estudis de detall. 
− Plans Especials d’àmbit municipal. 
− Normes complementàries, catàlegs... 

 
 
• Instruments de gestió urbanística 

 
L’execució del planejament d’àmbit parcial es realitza mitjançant sistemes d’actuació que 
impliquen en grau diferent l’Administració. Aquests sistemes són: 
 
− Compensació, sistema més adequat quan existeix iniciativa privada. 
 
− Cooperació, adient quan la iniciativa de l’actuació és pública però s’actua 

conjuntament amb la iniciativa privada. 
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− Expropiació, sistema que exigeix una elevada capacitat financera per part de 
l’Administració. És adequat en cas d’objectius més ambiciosos que la simple acció 
urbanitzadora: promoció pública d’habitatges, ordenació d’àrees d’especial 
transcendència... 

 
Els instruments de gestió urbanística són especialment necessaris per desbloquejar 
àrees consolidades. L’elecció d’un o altre condiciona els aspectes econòmics i tècnics de 
l’actuació urbanística resultant, i per tant, la seva qualitat visual. 

 
 

• Instruments de projecte i execució 
 
Aquests instruments tenen una incidència altíssima en la qualitat de l’entorn urbà i en 
especial, del paisatge interior, ja que materialitzen i acaben de definir allò que s’ha fixat 
en el planejament i l’ordenació urbana. Entre ells poden distingir-se: 
 
− Projectes d'urbanització, per a sectors de nova ordenació. 
− Projecte de reurbanització, per a sectors consolidats en transformació. 
 
En qualsevol dels dos casos es defineix la configuració del paisatge en un determinat 
espai: plaça, carrer, parc, ... ja que els projectes defineixen els elements que han de 
composar l’espai públic objecte de projecte així com les relacions entre ells. Aquests 
elements són bàsicament: 
 
- Els paviments 
- La vegetació 
- Els serveis i instal·lacions 
- El mobiliari urbà 
- Els elements de senyalització 
 
Per tant , els elements escollits, la tipologia, el disseny i la seva ubicació seran claus en  
la qualitat visual de l’espai resultant. 

 
 
 
 
4.3.  Mediambientals 
 
 
En un procés d’intervenció municipal de millora visual d’un entorn urbà, cal considerar 
tots els instruments de planificació local. Per tant, la convergència entre les figures del 
planejament urbanístic, els plans estratègics i les Agendes Locals 21, en els municipis que 
les estiguin desenvolupant, pren gran importància. 
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• Les agendes locals 21 

 
Concretament, la línia d’actuació de les Agendes Locals 21 forma part del discurs 
d’aquesta guia des del moment en què: 
 

- es considera que qualsevol plantejament d’intervenció urbana ha de partir des de 
les bases de la sostenibilitat, integrant els aspectes mediambientals amb els 
socials i econòmics,  

 
- la metodologia de valoració i millora de l’entorn  urbà que es desenvolupa, i que 

es presenta en capítols posteriors, està basada en un esquema d’acció 
municipal sensible a aquests temes. 

 
Per exemple, les Agendes 21 proposen algunes eines d’identificació i de solució 
d'impactes ambientals a l’entorn urbà, com ara enquestes ciutadanes, el llistat 
d’indicadors ambientals, les fitxes d’avaluació d’impactes, propostes de procediments 
d’incentivació... aplicables a l’anàlisi dels impactes visuals i paisatgístics. En definitiva, 
les Agendes Locals 21 defineixen unes eines d’avaluació i actuació amb una orientació 
semblant i complementària. 
 

 
 
 
4.4.  De gestió dels usos de l’espai i el paisatge 
 
 
L’ús del paisatge és l’ús dels diferents espais públics (carrers, places...), de les façanes i 
les cobertes dels edificis; en definitiva, l’ús de la pell de la ciutat.  
 
El paisatge urbà així concebut és un espai de convivència, on es troben l’urbanisme i la 
urbanitat, un espai comú per a tots els ciutadans. És per això que pren importància la 
concepció com espai relacional i habitable i com element d’identificació de la ciutat.  
 
La regulació i la gestió dels usos és essencial per obtenir una ciutat amb personalitat pròpia, 
que ressalti els seus punts més emblemàtics, amb harmonia i qualitat paisatgística, i evitar la 
imatge desordenada i la proliferació de diferents elements: rètols, mobiliari de diferents tipus 
i colors... que “amaguen” la ciutat i incrementen la contaminació visual. 
 
Els principals elements que cal tenir en compte en la gestió dels usos del paisatge urbà 
poden estar relacionats amb l’espai públic o amb l’edificació: 
 
- En els espais públics es elements a disposar es defineixen per l’Administració a través 

dels projectes. Però també poden emplaçar-se altres elements a posteriori determinants 
de la imatge resultant, com per exemple: quioscos, bancs, marquesines autobusos, 
papereres, contenidors d’escombraries, cabines de telèfon, suports publicitaris, 
terrasses, guals... Aquests elements poden ser instal·lats per l’Administració o per 
particulars. 

 



 
 
 

mmiilllloorraa  MMEENNTT  ddee  ll’’eennttoorrnn  
 

Capítol 4. Instruments de l’Administració per a la preservació i millora de l’entorn 21 
 

Medi Ambient

- Els elements de l’edificació que afecten principalment el paisatge són principalment 
les façanes, les cobertes i altres elements instal·lats en elles, com per exemple: rètols 
identificatius, tendals, equips d’aire condicionat, antenes...  

 
- Elements de valor patrimonial. Aquests elements poden ser de titularitat pública o 

privada, i el seu valor patrimonial pot ser arquitectònic, natural (arbrat, parcs,...) o 
simbòlic i anecdòtic.  

 
La dificultat principal en la gestió d’aquests elements radica precisament en la interacció 
d’usos i titularitats públiques i privades. 
 
En funció de la titularitat de l’espai i del tipus d’ús, existeixen diferents instruments de gestió i 
regulació. 
 
Entre aquests instruments poden esmentar-se: 
 
• Concursos i licitacions públiques  

 
Els concursos són utilitzats per l’Administració per instal·lar elements en els espais 
públics com per exemple: mobiliari urbà (bancs, papereres, fonts...), marquesines, 
senyals i panells informatius, contenidors de residus... 
 
Les prescripcions administratives, tècniques i econòmiques dels concursos i l’elecció de 
l’adjudicatari, condicionen les tipologies i ubicacions dels elements, i per tant, són 
instruments vitals en la configuració del paisatge interior de les ciutats. Per aquest motiu 
és important tenir presents els criteris estètics en aquests processos, ja sigui 
directament o mitjançant la consulta o participació de Comissions del Paisatge o fòrums 
similars. 
 
Els concursos poden plantejar-se per elements d’una única tipologia o per un conjunt 
d’ells (papereres, bancs, senyals, panells informatius, contenidors...), amb caràcter 
global de ciutat o per zones, associat o no a mobiliari susceptible d’explotació 
publicitària, i amb manteniment dels elements inclòs. 
 
En aquest sentit, cal assenyalar que progressivament es van consolidant els concursos 
d’ampli abast en territori i elements, amb components d’explotació publicitària que els 
financiïn i amb contrapartides en espècie, per diferents motius: 
 
- Facilitat d’obtenir major qualitat de producte i servei a un cost més baix, per les 

economies d’escala i perquè la publicitat en determinats elements finança la resta 
de mobiliari o de serveis. 

 
- Homogeneïtat i harmonia en el disseny, qualitat i dotació de totes les zones del 

municipi. 
 

- Possibilitat d’obtenir mobiliari integrat amb diferents prestacions (marquesines 
d’autobusos amb lavabos, telèfons, recollida de piles, informació...  o columnes de 
lliure expressió amb quiosc o lavabos...). 
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Cal assenyalar, però, que en municipis petits sovint és complex aconseguir un ampli 
abast en territori i/o elements. En aquests casos prenen importància les fórmules de 
mancomunament en la prestació de determinats serveis vinculats al mobiliari o 
d’explotació publicitària, o les fórmules de col·laboració en funció d’elements comuns, 
com per exemple: municipis que conformen una determinada ruta turística, una línia de 
transport. 
 
Altres opcions de licitació són les explotacions publicitàries d’espais o solars de titularitat 
pública a canvi de la seva urbanització i/o manteniment, ja sigui de forma temporal o 
permanent.  
 
En qualsevol cas, els criteris i condicions particulars que regeixin els concurs i 
adjudicacions són els que determinen la idoneïtat de les situacions consegüents. 
 
 

• Ordenances 
 

Són mesures impositives que regulen l’actuació privada sobre l’espai públic. Cal valorar 
la relació cost-benefici derivada de la implantació d’aquestes normes per al conjunt de la 
ciutat i vetllar pel seu compliment efectiu. 
 
Aquests instruments s’utilitzen per regular diferents elements com la publicitat i els rètols 
identificatius a les façanes, les cobertes d’edificis privats, els tendals o les terrasses dels 
bars, els guals instal·lats a la via pública... Així, els municipis disposen de diferents 
ordenances reguladores amb incidència sobre el paisatge urbà, per exemple: 
ordenances  de publicitat exterior, ordenances d’ús de la via pública, ordenances de 
parcs i jardins, ordenances de guals... Aquesta segmentació, d’una banda facilita la 
gestió individual de cadascuna de les matèries, però d’altra, dificulta la gestió del 
paisatge urbà en la seva globalitat. 
 
L’Ajuntament de Barcelona ha posat en funcionament la primera experiència propera de 
regulació integrada en una ordenança del paisatge urbà. 
 
Les característiques bàsiques són: 
 
- La regulació de qualsevol element que intervingui en el paisatge en funció del seu 

suport. Es regulen, doncs, els elements admissibles a les façanes, a les tanques, a 
les mitgeres, al coronament dels edificis, als terrats, a la via pública, etc. Per 
exemple, si a les mitgeres es permet ubicar cartelleres o no, i quantes rengleres; si a 
les façanes es poden col·locar rètols en bandera o no, i a quines plantes; si al 
coronament és admissible instal·lar o no rètols identificadors o rètols de publicitat i 
amb quins requisits.... 
 

- La incorporació de la necessitat del certificat de solidesa dels edificis i la necessitat 
de licitació pública en determinats casos d’ús d’espai públic. 

 
- L’establiment de zones de la ciutat amb graus diferents de restricció. 

 
- La diferenciació del concepte d’identificació comercial i de publicitat. 
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- La regulació del conveni d’ús excepcional del paisatge emparat per la normativa del 

procediment administratiu, fet que reverteix directament en una millora del patrimoni 
ciutadà. 

 
- La creació de la Comissió Municipal del Paisatge, intersectorial i interterritorial a 

nivell intern, i amb participació de sectors professionals externs implicats 
(fonamentalment el sector de la publicitat i el FAD –Foment de les Arts Decoratives–
) que es corresponsabilitzi de les actuacions excepcionals, de la valoració de 
determinats projectes urbans, dels concursos públics que afectin el paisatge, de la 
ubicació de determinats elements que ja regula la pròpia norma, i, en general, 
d’aquells aspectes de la mateixa que puguin estar subjectes a interpretacions 
diverses. 

 
 
• Comissions de paisatge 
 

Les comissions de paisatge tenen com a objectiu la preservació i millora del paisatge 
urbà. Poden estar integrades únicament pels responsables municipals d’urbanisme, 
medi ambient, cultura... o poden ser ampliades a professionals d’aquests àmbits, 
externs a les plantilles i representants de sectors privats relacionats. També poden tenir 
un abast supramunicipal. 

 
 
 
 
4.5.  De control de qualitat 
 

 
• Instruments per garantir la qualitat 
 
El planejament, el projecte, el manteniment i la gestió de l’ús poden perdre eficàcia si no es 
disposa de mecanismes per garantir-ne la qualitat i l’acceptació ciutadana d’acord amb les 
idees generades des de l’Administració municipal. 
 

− Plans i comissions de qualitat 
 

La qualitat de l’entorn urbà és un element fonamental en la qualitat de vida dels seus 
habitants. Per tant, els plans de qualitat han de vetllar, també, pel conjunt d’elements 
que doten d’una millor qualitat de vida a la ciutat i als seus ciutadans. 
 
La millor garantia de qualitat és, sens dubte, comptar amb bons professionals. Però 
la seva tasca es veurà facilitada i orientada amb la definició de mecanismes de 
seguiment de les actuacions: 

 
- Consultes a la Comissió de Paisatge –o assimilable– i entitats sectorials o 

ciutadanes per tal de garantir que els projectes urbans compleixen amb l’objectiu 
de millorar també la qualitat de vida de la ciutat i el respecte a l’entorn 
paisatgístic. 
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- Plans de qualitat constructiva, mediambiental i de comunicació, establint, a 

ser possible, paràmetres de mesura i de dotació pressupostària. Per exemple, a 
l’Ajuntament de Barcelona es crearen diferents plans de qualitat vinculats als 
diferents sectors d’actuació.  

 
- Comissions de qualitat, de caràcter transversal i intersectorial que realitzi el 

seguiment i assessori en la definició dels Plans de Qualitat. Aquestes comissions 
poden ser, en determinats casos, de caràcter supramunicipal, per a 
l’assessorament d’un conjunt de municipis. Per exemple, a França hi ha diversos 
organismes dedicats exclusivament a aquesta funció (CAUE, Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).  

 
 

 
 

4.6.  De comunicació i de participació ciutadana 
 
 
El primer instrument per a la implicació ciutadana en el respecte a l’entorn està en el propi 
espai, en que aquest sigui capaç de transmetre una imatge positiva, ja que la degradació 
de l’espai sovint prové d’una situació prèvia d’abandó.  
 
En aquest sentit, és important que l’espai públic s’adeqüi a les condicions de vida del barri, 
que la seva l’aparença sigui bona des de l’origen i que les condicions de conservació siguin 
les correctes.  
 
Però a més del propi espai, hi ha altres mecanismes de comunicació i participació que 
permeten la implicació dels ciutadans en la preservació i millora de la seva qualitat. Tot 
seguit es detallen alguns instruments i iniciatives llençades en aquesta línia. 
 
 
• Plans estratègics de promoció 

 
Els plans estratègics de promoció han de detectar els punts forts de la ciutat o territori i 
convertir-los en punts de referència per a la promoció de la ciutat, la fidelització o 
atracció dels seus habitants i la captació de visitants.  
 
El paisatge de la ciutat és clau en la definició de la imatge de la ciutat, i per tant també és 
important promocionar els seus aspectes positius. 
 
Per al seu èxit és vital la participació de tots els sectors vius (socials i econòmics) i la 
col·laboració de les diferents administracions. 

 
 

• Plans de comunicació i participació ciutadana 
 
Un projecte pot estar elaborat pels millors arquitectes, previst amb uns paràmetres de 
qualitat excel·lents i ser rebutjat per la ciutadania. És doncs, recomanable la consulta 
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ciutadana prèviament a l’execució dels projectes per tal de garantir la seva acceptació 
posterior.  
 
Però la participació ciutadana, a més d’un mecanisme de prevenció d’un possible rebuig, 
pot constituir una eina per fomentar el respecte i manteniment de l’entorn.  
 
Aquestes són algunes fórmules de participació i implicació ciutadana en actuacions de 
millora de l’entorn urbà: 
 

− Consultes, ja sigui a sectors o associacions determinades, o generals mitançant 
enquestes o similars. 

 
− Campanyes de difusió, explicatives de l’actuació i prèvies a la seva execució. 

 
− Accions per a la participació activa en el projecte i l’execució. Algunes 

iniciatives d’aquest tipus són: 
 

- Plantades populars en jardins i parcs públics. Constitueixen mecanismes 
per tal que els veïns s’impliquin amb els arbres fruit del seu treball i es 
responsabilitzin de respectar-los i tenir cura d’ells. 

 
- Projectes de parcs infantils amb la col·laboració d’escoles. Existeixen 

experiències de participació de nens en el disseny d’un parc infantil del barri 
amb la col·laboració dels adults i amb participació d’escoles, famílies 
individuals, esplais, etc. Exemples d’aquestes iniciatives són els Jardinets de 
Gràcia a Barcelona i algunes actuacions a Rubí.  Constitueixen mecanismes 
de millorar el coneixement de l’entorn mitjançant una experiència pràctica i 
activa, que fomenta el respecte a la ciutat i a la seva conservació. 

 
- Horts de cessió rotativa a les zones verdes. Existeixen ja algunes 

experiències consolidades a Barcelona. El model prové de Bèlgica i Holanda, 
on existeixen normativa per regular aquest nou ús a les zones verdes 
urbanes. Per a determinats barris, l’existència dels horts municipals de 
concessió afavoreix d’una banda la implicació del veïnat al barri, i d’altra el 
manteniment i cura d’aquest espai per part dels ciutadans. 
 
 

• Acords amb els agents socials 
 
Un altre instrument important d’implicació ciutadana són els acords amb els agents 
socials de la zona per a l’actuació i preservació de l’espai públic: associacions de 
comerciants, associacions i comunitats de veïns... fins i tot aquells que a priori poden 
manifestar-se contraris a una estratègia general o actuació determinada. 
 
 

• Actuacions mostra 
 
Les actuacions mostra són actuacions integrals de millora sobre espais concrets i 
determinats de la ciutat. Aquestes actuacions constitueixen mecanismes de demostració 
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de la transformació dels espais. És important que comptin amb un suport important de 
l’administració, de patrocini privat i dels propis ciutadans. 
 
 
 
 

4.7.  De finançament i d’incentiu econòmic 
 
 
Les iniciatives per a la millora de l’entorn poden finançar-se a través de capital públic, 
privat o mixt. Existeixen diferents sistemes de finançament incorporant capital procedent de 
diferents fonts. L’adequació i la possibilitat real d’aplicar un o altra sistema a una iniciativa 
determinada depèn de diferents factors, fonamentalment: 
 

- La titularitat pública o privada de l’espai i element objecte de millora 
- L’àmbit d’actuació: integral en un espai delimitat o dispersa en el territori 
- El tipus d’iniciativa: actuació urbanística, actuació de promoció 
- El pressupost  

 
Aquest apartat es centra en analitzar les possibilitats que ofereix el finançament amb 
participació de capital privat i els sistemes d’incentivació de la iniciativa privada a actuar per 
a la millora del paisatge. 
 
 
• Alternatives de finançament 
 

En les actuacions de millora d’espais urbans el finançament públic i pot provenir, en 
funció de les característiques del muncipi i del tipus d’espai o actuació que es pretén 
abordar, del propi Ajuntament o d’altres Administracions: supramunicipal, autonòmica, 
estatal, europea. En el cas d’actuacions relacionades amb les infraestructures, a més de 
les Administracions també pot implicar-se altres agents dependents o vinculats, com per 
exemple RENFE, Autopistes... 
 
Però també poden constituir-se mecanismes de participació del capital privat a canvi de 
contraprestacions.  

 
− Consorcis o òrgans de gestió amb participació privada 

 
Un sistema per finançar actuacions urbanístiques importants són els consorcis o 
òrgans de gestió públics i/o amb participació privada. Es tracta d’organismes 
autònoms amb capacitat de gestió, sovint creats per emprendre grans operacions 
urbanístiques de transformació. Poden ser de diferents tipus, amb aportacions 
econòmiques de les diferents administracions públiques i del sector privat. 
Constitueixen un instrument de gestió adequat per a projectes en què existeix 
consens entre les administracions i/o les empreses implicadesi i totes les parts 
aporten capital. Exemples d’aquest cas són Puerto Madero (Buenos Aires), Holsa 
(JJOO 92), Actuacions a Ciutat Vella (Barcelona).  
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− Concessions d’ús de l’espai i el paisatge 
 
Una altra font de finançament són les concessions d’ús d’espais (o 
equipaments) públics a operadors privats. (terrasses de bars, quioscos, locals als 
parcs, fires i parades temporals, etc.). També poden plantejar-se concessions 
d’explotació de determinats espais a canvi de cànons i operacions d’arranjament. 
Un exemple seria la concessió de gestió d’un viver a canvi de l’arranjament i 
reurbanització del parc en el que està situat. 
 
Entre les concessions, prenen una gran importància aquelles en què es produeix 
contrapartida publicitària, com es el cas dels elements de mobiliari urbà que s’ha 
descrit anteriorment, en què la publicitat permet el finançament d’elements 
d’interès. Però la publicitat i el patrocini ofereixen altres possibilitats de 
finançament a més de l’explotació en mobiliari urbà, pel que tot seguit es tracten 
amb més detall. 
 

− Publicitat i patrocini 
 

Els principis de finançament del mobiliari urbà a través de publicitat integrada en 
ell poden aplicar-se a altres espais, tant de titularitat pública com privada. Des 
d’aquest punt de vista, es tracta de finançar actuacions de millora urbana o de 
manteniment amb la col·laboració del capital privat, a canvi de contrapartides 
publicitàries de diferents tipus: 

 
− Publicitat temporal i de característiques extraordinàries. Alguns exemples 

són: 
 

- Les lones publicitàries a Barcelona que serveixen per a la rehabilitació 
dels edificis tant privats com públics i per a la recuperació d’elements 
patrimonials de la ciutat. 

 
- La publicitat exterior de caire excepcional en determinats espais o 

sobre determinats elements que serveixen per a la urbanització, millora i/o 
manteniment dels espais, normalment de caràcter temporal. 

 
− Publicitat indeleble en determinats elements. Un exemple d’aquest cas és el 

sistema de finançament del manteniment dels parcs a Buenos Aires: les 
empreses col·laboren econòmicament a canvi de rètols integrats en l’entorn. 

 
− Publicitat mediàtica, a través de la difusió a través dels mitjans de 

comunicació de la col·laboració privada en un projecte d’interès públic. 
 
Des d’una perspectiva més àmplia, cal esmentar com a contrapartida principal la 
imatge positiva transmesa per l’empresa patrocinadora pel fet d’haver invertit en 
la ciutat i crear-li un valor afegit. 
 
Els comentaris realitzats en l’apartat anterior sobre l’aplicació de la publicitat i el 
patrocini en titularitat privada també poden regular-se com mecanismes per 
finançar actuacions de millora urbana en espais de titularitat pública. 



 
 
 

mmiilllloorraa  MMEENNTT  ddee  ll’’eennttoorrnn  
 

Capítol 4. Instruments de l’Administració per a la preservació i millora de l’entorn 28 
 

Medi Ambient

 
 

• Instruments d’incentiu econòmic 
 
L’Administració disposa de diferents instruments per promoure la iniciativa privada en 
actuacions de millora del paisatge urbà. Tot seguit es repassen els principals. 
 
− Bonificacions fiscals 

 
L’autoritat local pot concedir bonificacions a restringir de les taxes per sol·licitud de 
llicències i l’impost de construccions i obres quan es justifiqui una millora ambiental. 
D’acord amb aquest plantejament, podrien ser objecte de bonificació certes mesures 
de millora de l’entorn associades a obres o activitats. El límit de la bonificació queda 
establert pels percentatges o imports de taxes i impostos de llicències i obres. 

 
− Subvencions 

 
En el pressupost municipal poden destinar-se partides per a la subvenció 
d’actuacions privades per a la millora de l’entorn.  
 
Cal assenyalar que la subvenció de caràcter incentivador difícilment funciona si és 
una iniciativa aïllada i en canvi, la seva efectivitat es veu incrementada si s’integra en 
una campanya de comunicació i conscienciació, i, si està subjecta, si s’escau, a 
alguna mesura coercitiva.  
 
És molt important definir els objectius a assolir i la capacitat pressupostària. Per 
exemple, cal diferenciar una actuació difosa lligada a una campanya d’imatge general 
d’una actuació concreta. 
 
Així, la campanya “Barcelona Posa’t Guapa”, va partir d’un plantejament de 
campanya de conscienciació i motivació sobre actuacions privades amb l’objectiu de 
recuperar les façanes de la ciutat i altres components de l’anomenada “pell de la 
ciutat”. Però aquesta campanya es va acompanyar d’incentius econòmics establerts 
en funció de la dificultat i abast de l’obra, amb caràcter global per a tota la ciutat, i es 
va complementar amb aportacions privades en forma de patrocinis o contrapartides 
publicitàries (lones i altres), amb la implicació i col·laboració de sectors afectats, i 
amb actuacions puntuals simbòliques i exemplificadores. L’acció conjunta i 
coordinada d’aquestes iniciatives ha estat clau per a què les actuacions de millora de 
les façanes s’extenguin per tota la ciutat. També és cert que l’obligació de mantenir 
els edificis o de posar antenes col·lectives enlloc d’individuals, per exemple, ha 
contribuït darrerament a la millora de façanes i terrats, però no ha estat l’element 
impulsor i desencadenant.  
 
Una altra estratègia és la concentració de subvencions en actuacions rehabilitadores 
determinades, destinant-les a zones concretes (com els centres històrics) o a edificis 
seleccionats (d’interès patrimonial, per exemple). Aquesta estratègia resulta més 
impactant, especialment a curt termini, però és més difícil que actui com a motor 
d’actuacions millora a càrrec de particulars en la resta de la ciutat. 
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Però, en qualsevol cas, cap actuació és estrictament exportable i l’èxit depèn dels 
objectius i de les realitats de cada territori i entorn. 

 
− Incentius combinats 
 

En el punt anterior, s’ha comentat l’exemple de la campanya “Barcelona Posa’t 
Guapa” que integrava diferents iniciatives per a la mateixa finalitat. 
 
En termes generals, les estratègies incentivadores de millora de l’entorn combinen 
tots o part dels següents instruments: 
 

- Campanya de difusió coordinada amb la campanya de promoció. 
- Compromís dels agents implicats. 
- Possibilitat d’accés a subvencions per a determinades actuacions, com per 

exemple la rehabilitació de façanes, la instal·lació de plaques solars... 
- Fórmules de finançament complementari de caràcter públic, com els fons 

europeus, o privat, com el patrocini o publicitat extraordinària. 
- Accions motivadores i incentivadores. 
- Normativa reguladora. 
- Mesures coercitives i executores aplicables en cas d’incompliment de la 

normativa. 
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5.  Percepció ciutadana de la qualitat visual de 
l’entorn 

 
Les propostes per a la millora de la qualitat visual dels espais urbans estan principalment 
orientades a la satisfacció de les expectatives ciutadanes, de forma que, per a plantejar 
qualsevol intervenció, és essencial considerar el punt de vista dels usuaris potencials i 
conèixer, tant com sigui possible, els seus criteris de valoració.  
 
En aquest sentit, cal partir de la idea que l’usuari es forma una imatge de l’entorn fruit de la 
seva percepció. La valoració d’ella és, doncs, evidentment subjectiva, ja que depèn tant de 
les característiques de l’espai com de l’observador. 
 
“La percepció sobre l’espai és un procés altament selectiu on l’usuari recull aquelles indicacions que 
li permeten satisfer les seves necessitats o interessos” [Morris, 1954].  
 
La percepció és un procés en el qual les persones prenen un rol actiu, que es tradueix en 
una predisposició innata davant d’un paisatge d’explorar-lo i descobrir-lo. En aquest sentit, la 
combinació en determinades proporcions d’algunes propietats percebudes per l’individu en 
relació a una escena ambiental concreta determina el grau d'impacte de l'escena i la seva 
capacitat per ser explorada. Aquestes propietats són: 
 

- Complexitat o grau de diversitat estimuladora. 
- Novetat o capacitat per descobrir nous estímuls en una escena. 
- Sorpresa o grau en el qual la percepció no s'ajusta a les expectatives prèvies de 

l’observador.  
- Incongruència o grau en el qual determinats elements de l'escena es consideren 

fora del seu context natural. 
 
En aquesta línia, les investigacions han portat diversos autors a plantejar-se el paper de 
l'impacte perceptiu en relació amb les preferències de paisatges. Kaplan i Kaplan (1982, 
1989) realitzen una de les aportacions més destacades. Com a punt de partida estableixen 
dues necessitats de les persones en relació a la seva interacció perceptiva amb l'entorn: 
 

- Coherència, és a dir, necessitat de donar sentit a l'entorn. 
- Implicació ambiental, és a dir, necessitat de l’ésser humà d'involucrar-se en el fet 

perceptiu i en els seus entorns de relació. 
 
És clar, doncs, que l’actuació sobre l’entorn ha d’incorporar la manera de mirar i de valorar 
de l’usuari. Cal recollir, doncs, els interessos estètics, les motivacions de l’usuari i ser 
conscients dels costums de la societat. En els pròxims apartats es desenvolupa metodologia 
d’aproximació a la percepció ciutadana. 
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5.1.  Criteris d’anàlisi de la qualitat visual 
 
 
D’acord amb l’exposat, és important plantejar-se la necessitat de desenvolupar marcs 
conceptuals per a l'estudi de la qualitat estètica que no se centrin únicament en els aspectes 
físics i considerin els seus contextos socioculturals.  
 
A partir de l’aportació d'Uzell i Jones (1996), dels estudis realitzats en el programa BREEM 
(Building Establishments Environmental Assessment Methodology) així com d'altres fonts 
complementàries, es proposen una sèrie de criteris d’anàlisi i valoració de la qualitat visual 
dels espais. Aquests criteris són: 
 
• Llegibilitat 
 

La llegibilitat pot interpretar-se com la facilitat amb que es pot reconèixer l’estructura d’un 
espai segons una pauta coherent. Possibilita la identificació funcional i simbòlica de 
l'entorn i per tant proporciona, a nivell pràctic, capacitat per interpretar-lo i explorar-lo. 

 
• Propòsit adient i adequació 
 

Habitualment s’afirma que si la funció és adequada a la forma, una intervenció es valora 
positivament. Malgrat aquest afirmació, hi ha experiències de dissenys atípics valorats 
positivament per les seves caracteístiques innovadores. En qualsevol cas, aquestes 
propietats estan també relacionades amb les possibilitats d’interpretació dels espais. Un 
espai transmet una imatge apropiada quan els significats que l’usuari els atorga faciliten 
el reconeixement de les opcions que aquest planteja. 

 
• Varietat i versatilitat 
 

Aquests criteris estan relacionats amb els usos dels espais i per tant, amb la vitalitat que 
transmeten. La varietat es refereix a la gamma d’usos simultàniament disponibles i la 
versatilitat a les possibilitats d’adaptació i transformació d’un espai com a escenari per 
acollir diferents usos.  
 

• Propietats de configuració de l'espai 
 
Les propietats de configuració de l'espai determinen també el nivell de riquesa 
perceptiva, i per tant, influeixen en el criteri de les persones per la selecció 
d’experiències sensorials. Constitueixen propietats de configuració: espais oberts, 
tancats, amples, alts... 
 

• Color i textura 
 
El color i la textura influeixen en la percepció de l’entorn expressant funcionalitat, 
simbolisme, qualitats emocionals, relacions entre elements... Mitjançant el seu ús es pot 
definir i significar un edifici, una instal·lació, una infraestructura o qualsevol altre element 
urbà.  
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• Permeabilitat i privacitat 

 
La permeabilitat, proposada com a criteri de valoració de la qualitat visual, es refereix a 
la possibilitat de les persones a accedir als espais. És una qualitat derivada de la 
configuració dels espais que condiciona la percepció de l’usuari en la mesura que es 
poden reconèixer les alternatives que l’espai ofereix. La privacitat és una qualitat també 
derivada de la configuració de l’espai però més relacionada amb l’ús. Aquells entorns 
que presentin deficiències en quant als nivells de privacitat requerits o desitjats, 
difícilment gaudiran d’una valoració positiva. 
 

• Implicació i participació 
 
La capacitat d’un espai per a que els seus usuaris s’identifiquin i es puguin reconèixer 
incideix significativament en la valoració atorgada a la seva qualitat visual. La participació 
de l’usuari constitueix, doncs, un element clau per garantir la seva satisfacció. 

 
Tot seguit es presenten dos exemples d’aplicació de les propietats esmentades. 
 
 
 

Les façanes del casc antic de Girona. Es fa palesa una intenció harmònica 
en la tria dels colors, tant en el tractament de les façanes que donen al riu com 
a les dels carrers interiors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secció vianants en el lateral de 
l’Avinguda Diagonal de Barcelona. 
El lateral de la Diagonal ofereix una 
gran varietat d’usos: ample espai per 
als vianants, doble carril bicicleta, 
racons per a seure, circuit esportiu, 
zones d’ombra, de sol...  
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5.2. Mètodes de valoració de la percepció de la qualitat 
visual 

 
 
La concreció d’una proposta metodològica de valoració de la percepció del ciutadà sobre la 
qualitat visual és complexa. Actualment, les propostes d’estandarització són escasses i 
sovint provenen de l'àmbit anglosaxó, fent paleses importants diferències culturals. En 
qualsevol cas, s’ha considerat adient recollir en aquest document la importància dels 
instruments de mesura de la percepció ciutadana sobre els impactes visuals com a eina 
necessària per actuar sobre la qualitat visual de l’entorn.  
 
Amb aquesta intenció, es proposen algunes eines de valoració de la percepció ciutadana 
sobre la qualitat visual, prenent com a marc de referència el territori d’un municipi. 
 
Els instruments proposats responen bàsicament al següent esquema metodològic: 
 
1. Configuració de l’instrument de mesura 
2. Anàlisi de localització dels impactes visuals 
3. Anàlisi de valoració dels impactes visuals  
 
 
5.2.1. Configuració de l’instrument de mesura 
 
L’instrument proposat és el mostreig. Els aspectes més rellevants per al seu 
dimensionament són: 

 
- Grandària 

La grandària de la mostra ha de ser suficient per assegurar la representativitat dels 
resultats. En funció de la població del municipi i de la representativitat desitjada, es 
pot obtenir estadísticament la grandària mínima. 
 

- Tipus 
Pel que fa al tipus de mostreig, sembla correcte pensar que una bona opció sigui un 
mostreig per conglomerats. Els conglomerats representen grups de població amb 
les mateixes característiques geogràfiques o socials (per exemple barris, població 
gran, persones casades, categories socioprofessionals...). Cada conglomerat, en 
funció de la població a la qual representa tindrà una mida proporcional a la mostra. 
Un altre tipus és el de mostreig per estrats, útil quan no existeix suficient informació 
per establir conglomerats, però interessa introduir algun criteri de subdivisió de la 
mostra. 

 
- Altres variables 

També poden emprar-se altres variables per definir la mostra com la introducció de 
cotes. Per exemple, que en la mostra únicament figurin persones majors de 16 anys, 
que portin com a mínim un any de residència a la zona... 
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5.2.2. Localització dels impactes visuals 

En l’anàlisi de la qualitat visual d’un municipi o àrea necessàriament cal determinar els 
espais concrets que provoquen major impacte visual en els ciutadans, i en aquest sentit cal 
considerar que els criteris de l’Administració no sempre coincideixen amb els dels usuaris. 
La selecció d’aquests espais pot realitzar-se de forma genèrica en dues fases: 

• Identificació

En la fase de identificació es proposa l’ús d’enquestes per localitzar els espais o
elements urbans del municipi que generen més impacte visual, positiu o negatiu.

Es proposen qüestionaris combinin dos tipus de preguntes:

- Obertes, en les quals l’enquestat respon lliurement sobre les qüestions que es
plantegen. Exemples d’aquestes preguntes serien consignes d’aquests tipus:

Per avaluar impactes negatius: Podria dir-nos els espais o llocs del seu poble o ciutat que 
considera que l’Ajuntament hauria d’arranjar? Provi de ser el més explícit possible. 

Per avaluar impactes positius: Podria dir-nos els espais o llocs transmeten una imatge més positiva 
del seu poble o ciutat? Provi de ser el més explícit possible. 

- Tancades, amb resposta tipificada. Aquestes qüestions poden emprar-se per valorar
el grau d’impacte positiu o negatiu d’espais preseleccionats. La valoració pot ser 
realitzada mitjançant puntuacions, percentatges, que permetin l’extracció de 
mitjanes... Exemples d’aquest cas serien:

Per comparar el grau d’impacte de diferents espais: D’entre els espais que tot seguit 
anomenem, podria ordenar-los de major a menor en funció de la seva qualitat estètica? 

Per avaluar el grau d’impacte d’un espai determinat: Podria donar una puntuació de 1 a 10 a 
la qualitat visual del parc en que ens trobem? 

• Selecció

Una vegada realitzada la localització d’espais cal seleccionar els més rellevants i centrar
sobre ells l’anàlisi posterior. Per aquest procés cal processar els resultats obtinguts en el
procés d’identificació, extraient els espais més anomenats, les màximes puntuacions...
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5.2.3. Valoració dels impactes visuals 

Cal analitzar quins són els continguts que determinen la qualitat visual dels espais 
seleccionats. Es tracta d'analitzar aquells elements o espais més rellevants i descobrir 
perquè el ciutadà els considera d'alt impacte, és a dir, analitzar quin tipus de reaccions 
psicològiques desperten. És el que podria anomenar-se anàlisi de les qualitats 
emocionals dels espais.  

Com a exemple metodològic, es proposa l'aplicació de la tècnica del Diferencial Semàntic, 
en la qual la valoració es realitza utilitzant llistats de parells d'adjectius bipolars separats per 
una escala en la qual la persona s'ha de posicionar.  

En concret, i com a exemple d'una possible aplicació d'aquesta tècnica, es presenta l'escala 
elaborada per José Antonio Corraliza per a l'anàlisi de les dimensions afectives de l'ambient 
(Corraliza, 1987). En aquesta escala s'avaluen quatre factors: plaer, activació, potència i 
control de l'entorn.  

INSTRUCCIONS: S’està realitzant un estudi sobre el significat de l’espai. Per favor, fixi’s per un moment en el lloc on es 
troba. A continuació té una llista de paraules contràries que poden ser utilitzades per descriure espais. Li demanem que 
avaluï el lloc on es troba amb els parells de paraules contràries que es relacionen a continuació. Col·loqui una creu en forma 
d’aspa (X) en l’espai que reflecteixi el que vostè sent o pensa sobre aquest lloc. GRÀCIES. 

Agradable 
Silenciós 
Major 
Complex 
Repulsiu 
Poblat 
Immens 
Segur 
Incòmode 
Mort 
Dèbil 
Obscur 
Acollidor 
Despert 
Grandiós 
Tranquil 

:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 
:___:___:___:___:___:___:___: 

Desagradable 
Bulliciós 
Menor 
Senzill 
Atractiu 
Desèrtic 
Diminut 
Insegur 
Confortable 
Viu 
Fort 
Clar 
Inhòspit 
Adormit 
Insignificant 
Intranquil 

Escala elaborada per a l'anàlisi de les dimensions afectives de l'ambient [Corraliza, 1987] 
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6.  Valoració general de la qualitat visual d’un 
entorn urbà 

 
 
L’objectiu central d’aquest capítol és l’anàlisi de la qualitat visual d’un municipi o àrea 
territorial determinada des d’una perspectiva global i genèrica. 
 
L’eina proposada per assolir aquest objectiu són els indicadors. Aquests paràmetres, 
habitualment utilitzats en diferents camps de gestió municipal, faciliten el coneixement de 
l’estat de situació, la identificació de problemes i la presa de decisions. A més, el control i el 
seguiment dels seus resultats al llarg del temps permeten avaluar l’eficàcia de les actuacions 
realitzades. 
 
D’acord amb la intenció pràctica d’aquesta publicació, tot seguit es tracta el procés 
d’elaboració d’un conjunt d’indicadors de la qualitat visual i es relaciona un llistat bàsic com a 
punt de partida per a la confecció de sistemes particulars per un municipi determinat. 
 
 
 
 
6.1.  Indicadors de la qualitat visual 
 
 
En diferents camps de gestió municipal, com la socioeconomia, el mediambient o el 
transport públic, existeixen ratios i indicadors acceptats de forma generalitzada. En el cas de 
de la qualitat visual, l’aplicació d’indicadors constitueix una proposta més novedosa. Així, els 
indicadors de la qualitat visual han estat concebuts en aquesta guia com a paràmetres per 
identificar, descriure i quantificar els principals problemes visuals existents en un 
municipi o territori determinat. 
 
La definició d’un llistat d’indicadors és un procés de treball complex i llarg, com a 
conseqüència de la diversitat de temes i factors a considerar: diversitat d’àmbits tècnics, de 
fonts de recollida de dades, de punts de vista sobre la seva idoneïtat... 
 
Els criteris considerats per a proposar un sistema d’indicadors han estat: 
 

- Representativitat. Els valors han de permetre identificar, descriure i quantificar els 
problemes relacionats amb el concepte a valorar. 

 
- Accessibilitat. Els valors han de ser d’obtenció senzilla i mesurables a partir de les 

fonts de dades disponibles. 
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- Interpretació senzilla. Els indicadors han de ser de fàcil comprensió i estar 
directament relacionats amb la qüestió a mesurar. 

 
- Selecció i consens. És preferible que provinguin d’un llistat més extens, 

desenvolupat per diferents agents: grups d’experts, tècnics municipals, associacions, 
que, en un procés de reflexió, confeccionin el llistat definitiu. 

 
- Periodicitat de revisió. El seguiment, control i revisió periòdica són bàsics per 

garantir l’adaptació del sistema als canvis que la realitat experimenta amb el temps. 
 
D’acord amb els criteris exposats, per definir un sistema d’indicadors representatius d’un 
municipi és ineludible un procés de reflexió que atengui les seves particularitats. Malgrat 
reconèixer aquesta realitat, en aquesta guia s’ha considerat prioritària la practicitat, i així, es 
posa a disposició dels lectors un llistat bàsic d’indicadors que faciliti l’elaboració d’un sistema 
propi. 
 
La metodologia emprada s’ha basat en el procés utilitzat per diversos municipis catalans i 
europeus en la valoració de la seva qualitat ambiental, a través d’Auditories Ambientals o 
Agendes 21. Cal considerar, però, que per a l’avaluació de la qualitat visual és necessari 
valorar altres aspectes: urbanístics, socials, econòmics... i per tant, el sistema d’indicadors 
resultant, tot i estar relacionat, difereix considerablement dels habituals en l’avaluació de la 
qualitat ambiental. 
 
La proposta d’anàlisi de la qualitat visual general per indicadors que és realitza tot seguit té 
tres característiques principals: 
 

- L’extensió, amb la finalitat que cada municipi disposi de base suficient per a 
seleccionar aquells indicadors més representatius per avaluar la seva realitat, o més 
accessibles atenent els sistemes d’informació de que disposen. 

 
- La combinació d’indicadors genèrics i específics, amb l’objectiu de disposar tant 

d’informació genèrica i qualitativa com concreta i quantitativa. 
 

- La valoració de la prioritat. D’entre els indicadors enumerats, es valora quin grau de 
representativitat sobre la qualitat visual pot atorgar-se a priori cadascun. 

 
D’aquesta manera, es presenten un total de 117 indicadors agrupables en diferents camps: 
 
 

Socioeconomia           8 
Urbanisme         15 
Edificació         12 
Trànsit i transport        14 
Vegetació           8 
Aigua            8 
Energia            7 
Contaminació urbana         13 
Recollida de residus        15 
Manteniment i neteja         10 
Informació, educació i participació ciutadana       7 
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Indicadors de la qualitat visual 
Proposta de base 

 
Notes:  
La simbologia B/M/D en les unitats de valoració significa bona/mitjana/dolenta 
La simbologia de la columna de “Prioritat” significa: “*“ Escassa; “**” Mitjana; “***” Elevada) 
 
 
 
Socioeconomia 
 

Indicadors (8) Resultat Prioritat 

1. Densitat de població  Núm. ** 
2. Percentatge de població resident i població flotant (visitants) % * 
3. Percentatge de població treballadora i no treballadora % * 
4. Nombre d’establiments comercials Núm. ** 
5. Nombre de grans superfícies comercials Núm. ** 
6. Nombre d’indústries Núm. ** 
7. Nombre de polígons industrials Núm. ** 
8. Nombre de vehicles per habitant Núm. ** 

 
 

Urbanisme 
 

Indicadors (15) Unitats de 
valoració Prioritat 

1. Percentatge de sòl rústic i sòl urbà % ** 
2. Percentatge de sòl protegit i sòl urbà % ** 
3. Percentatges d’usos comercials, industrials, residencials % * 
4. Percentatge de zones verdes i sòl urbà % *** 
5. Percentatge de població que té com a màxim 15 minuts a peu fins 

un espai verd 
% *** 

6. Percentatge d’espai viari destinat a vianants (voreres, carrers, 
etc.) en relació a l’espai viari destinat al trànsit rodat 

% *** 

7. Valoració de l’adequació de l’amplada dels vials a l’ús B/M/D ** 
8. Percentatge solellós i d’ombres en carrers i places (ombres 

projectades i permanents els dies 21 de gener i 21 de juliol) 
% ** 

9. Valoració de la qualitat dels espais públics principals: zones 
verdes, places 

B/M/D ** 

10. Accessibilitat per als disminuïts físics integrada als espais urbans B/M/D * 
11. Existència de patrons o models d’equipament urbà definits SÍ/NO *** 
12. Adequació del nombre, ubicació i visibilitat dels rètols dels carrers 

i senyalització informativa (enquesta) 
B/M/D ** 

13. Adequació del nombre, ubicació i visibilitat de la senyalització 
vertical (enquesta) 

B/M/D ** 

14. Nombre d’espais amb caràcter simbòlic o d’ús social significatiu Núm. ** 
15. Percentatge de l’espai urbà ocupat anualment per obres 

d’urbanització o millora 
% ** 
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Edificació 
 

Indicadors (12) Unitats de 
valoració Prioritat 

1. Tipologia d’edificis única o diversa. Homogeneïtat en la tipologia 
d’edificis 

Especificacions ** 

2. Existència i compliment d’alçada reguladora homogènia en els 
edificis  

SÍ/NO *** 

3. Adequació de les proporcions entre l’alçada dels edificis i 
l’amplada dels carrers 

B/M/D ** 

4. Nombre d’edificis singulars pel seu valor arquitectònic Núm. ** 
5. Estat de conservació dels edificis singulars B/M/D *** 
6. Percentatge d’habitatges amb terrasses cobertes, afegits, 

ocupació de balcons, etc. (en àrees limitades) 
% *** 

7. Percentatge d’habitatges amb equips d’aire condicionat, antenes, 
instal·lacions, etc. a les façanes (en àrees limitades) 

% *** 

8. Existència de normativa d’instal·lació d’elements en façanes 
(antenes, equips d’aire condicionat) 

SÍ/NO ** 

9. Existència de normativa de colors i acabats de façanes SÍ/NO ** 
10. Nombre de llicències d’obres anuals per restaurar façanes Núm. ** 
11. Nombre de permisos d’ocupació de l’espai públic per part dels 

locals comercials 
Núm. * 

12. Existència de normativa de retolació i aparadors de comerços SÍ/NO ** 
 
 
Trànsit i transport 
 

Indicadors (14) Unitats de 
valoració Prioritat 

1. Nombre de vehicles que circulen diàriament pels principals carrers 
d’accés al centre o barri 

Núm. * 

2. Nombre de viatgers que utilitzen el transport públic Núm. * 
3. Nombre de places d’aparcament per habitant Núm. ** 
4. Percentatge de la superfíecie destinada a aparcaments en carrers 

en relació a la superfície total d’espai viari  
% *** 

5. Percentatge d’aparcaments de superfície en relació als 
aparcaments soterrats 

% ** 

6. Existència d’àrees d’aparcament en zones de buits urbans  SÍ/NO 
B/M/D 

** 

7. Existència de zones disuassòries d’aparcament a les entrades de 
les poblacions. 

SÍ/NO ** 

8. Percentatge d’espai viari destinat a vianants en relació a l’espai 
viari destinat al trànsit rodat. 

% *** 

9. Percentatge de carril bici en relació als vials de trànsit rodat % * 
10. Existència de zones de càrrega/descàrrega de mercaderies SÍ/NO 

B/M/D 
* 

11. Existència de bona connectivitat de les zones d’aparcament amb 
el centre de la població 

SÍ/NO 
B/M/D 

* 

12. Existència de bona connectivitat de l’entorn urbà amb espais 
municipals d’especial interès 

SÍ/NO 
B/M/D 

* 

13. Existència de mesures dissuasòries de pas del trànsit (balises de 
pas, bandes rugoses, etc.) 

SÍ/NO 
B/M/D 

*** 

14. Valoració del sistema de control i regulació del trànsit amb 
semàfors, rotondes, etc. 

Especificacions * 
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Vegetació  

 
Indicadors (8) Unitats de 

valoració Prioritat 

1. Existència d’inventari de vegetació SÍ/NO ** 
2. Existència de catàleg municipal de vegetació a respectar en les 

intervencions  
SÍ/NO ** 

3. Superfície de zones verdes en relació a la superfície total d’estudi % 
B/M/D 

*** 

4. Percentatge de carrers amb arbrat respecte el total en la zona 
d’estudi 

% 
B/M/D 

*** 

5. Dotació d’arbres i de verd en espais públics (parcs i places) B/M/D *** 
6. Percentatge d’arbres de fulla caduca en relació als arbres de fulla 

perenne 
%  

7. Existència de diversitat d’espècies vegetals i d’arbrat SÍ/NO ** 
8. Nombre d’arbres monumentals Núm. ** 

 
 
Aigua 
 

Indicadors (8) Unitats de 
valoració Prioritat 

1. Existència de cursos naturals d’aigua en l’àrea d’estudi SI/NO * 
2. Valoració de la qualitat visual de l’aigua dels cursos naturals B/M/D ** 
3. Existència de elements decoratius d’aigua en zones verdes de 

l’àrea d’estudi (fonts ornamentals, estanys) 
SI/NO ** 

4. Valoració de la qualitat del disseny dels elements decoratius 
d’aigua 

B/M/D ** 

5. Valoració del sistema de rec segons el tipus i superfície de la 
zona 

B/M/D 
Especificacions 

* 

6. Consum urbà d’aigua per rec Núm. * 
7. Valoració de la xarxa de clavegueram. Capacitat d’absorció de les 

aigües de pluja 
B/M/D ** 

8. Consum urbà d’aigua per a neteja urbana Núm. * 
 
 
Energia 
 

Indicadors (7) Unitats de 
valoració Prioritat 

1. Nivell d’il·luminació nocturna en l’espai urbà B/M/D *** 
2. Percentatge de zones no il·luminades en relació a les zones 

il·luminades 
% *** 

3. Percentatge del nombre de punts de llum en vials en relació al 
nombre de punts de llum en zones de vianants 

% ** 

4. Existència d’energies renovables integrades SÍ/NO * 
5. Existència de xarxa aèria de les infraestructures de serveis SÍ/NO *** 
6. Percentatge d’espai públic (vials, places) amb xarxes aèries 

respecte el total 
% ** 

7. Elements de les instal·lacions integrats (armaris, registres, etc.) Especificacions * 
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Contaminació urbana 
 

Indicadors (13) Unitats de 
valoració Prioritat 

1. Concentracions mitjanes enregistrades de O3, SO2 i NO2 i 
partícules en suspensió 

Núm. * 

2. Concentracions mitjanes enregistrades de CO2 i CO Núm. * 

3. Nombre de dies a l’any que s’enregistren qualitats de l’aire 
“regular” i/o “dolenta” 

Núm. * 

4. Grau de control de la qualitat de l’aire en el municipi B/M/D * 
5. Contaminació lumínica. Intensitat de la contaminació Nivell de luxes ** 
6. Contaminació lumínica. Color de la llum Especificacions ** 
7. Contaminació lumínica causada pels rètols lluminosos, comerços, 

etc.  
Nivell de luxes ** 

8. Grau de control de la contaminació lumínica en el municipi Nivell de luxes *** 
9. Existència de cens dels suports publicitaris en el municipi SI/NO ** 
10. Nombre de suports publicitaris en l’espai públic del municipi Núm. *** 
11. Nombre de suports publicitaris en espais visibles des de l’espai 

públic del municipi 
Núm. *** 

12. Existència de normativa reguladora de la publicitat en el municipi SI/NO ** 
13. Valoració de la quantitat, qualitat i ubicació de la publicitat exterior 

en el municipi 
B/M/D 

Especificacions 
*** 

 
 
Recollida de residus 
 

Indicadors (15) Unitats de 
valoració Prioritat 

1. Residus urbans generats per habitant i any Kg/hab/any * 
2. Grau d’implantació de la recollida selectiva (orgànica, vidre, 

paper-cartró, plàstics i metall)  
B/M/D 

Especificacions 
* 

3. Existència de servei de recollida porta a porta de 
voluminosos, cartró, inerts i especials 

SÍ/NO 
Especificacions 

** 

4. Existència de recollida de cartró porta dels comerços o 
petites indústries 

SÍ/NO ** 

5. Existència de deixalleries integrades al casc urbà SÍ/NO * 
6. Freqüència de recollida d’escombraries Dies *** 
7. Horaris de recollida d’escombraries Especificacions ** 
8. Nombre de contenidors ubicats en un radi inferior a 400 

metres 
Núm. ** 

9. Ràtio de nombre de contenidors de recollida selectiva per 
habitant 

Núm. ** 

10. Integració urbana dels contenidors (adequació del seu 
disseny i la seva ubicació) 

B/M/D *** 

11. Agrupació o dispersió dels contenidors (vorera, àrea 
d’aportació) 

SÍ/NO ** 

12. Freqüència de neteja dels contenidors Dies *** 
13. Grau de control de la neteja dels contenidors B/M/D ** 
14. Valoració dels equips i maquinària de recollida de residus 

(imatge) 
B/M/D 

Especificacions 
** 

15. Valoració dels servei de recollida de residus B/M/D 
Especificacions 

** 
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Manteniment i neteja  
 

Indicadors (10) Unitats de 
valoració Prioritat 

1. Valoració del manteniment dels espais públics (carrers, 
places...) del municipi 

B/M/D *** 

2. Valoració del manteniment dels paviments B/M/D ** 
3. Valoració del manteniment del mobiliari urbà B/M/D ** 
4. Valoració del manteniment de la senyalització B/M/D ** 
5. Valoració del manteniment dels espais verds B/M/D ** 
6. Grau de planificació del manteniment de l’espai públic en el 

municipi 
B/M/D ** 

7. Freqüència de la neteja urbana Dies ** 
8. Horaris de neteja urbana Especificacions ** 
9. Valoració dels equips i maquinària de recollida de residus 

(imatge) 
B/M/D 

Especificacions 
* 

10. Valoració de la neteja urbana en el municipi B/M/D *** 
 
 
Informació, educació i participació ciutadana 
 

Indicadors (7) Unitats de 
valoració Prioritat 

1. Nombre de campanyes, serveis d’informació ambiental, etc. Núm. * 
2. Existència de punts fixos d’informació ambiental  SÍ/NO 

Especificacions 
* 

3. Existència d’ordenances reguladores dels usos dels espais 
públics 

SI/NO *** 

4. Existència d’ordenances reguladores dels usos del paisatge 
urbà 

SI/NO *** 

5. Satisfacció general dels ciutadans amb diversos aspectes de 
qualitat ambiental del municipi (enquesta) 

B/M/D 
Especificacions 

** 

6. Satisfacció general dels ciutadans amb diversos aspectes de 
qualitat de vida en el municipi (enquesta) 

B/M/D 
Especificacions 

** 

7. Existència de fòrums de participació ciutadana a considerar 
en la presa de decisions d’intervencions 

SÍ/NO ** 
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7. Identificació i tractament dels principals 
impactes visuals en l’entorn urbà 
 
 
En aquest capítol es proposa una metodologia de treball per identificar, descriure, 
valorar i proposar solucions als impactes visuals més freqüents i significatius sobre 
l’entorn urbà. 
 
L’objectiu del capítol és principalment proporcionar una perspectiva i mètode de treball sobre 
aquests impactes. En aquest sentit, no es presenta un llistat exhaustiu de tots els problemes 
visuals, d’altra banda inabordable, en l’entorn urbà sinó que es seleccionen unes tipologies 
concretes sobre les quals es desenvolupa la metodologia proposada.  
 
La metodologia de treball ha consistit fonamentalment en el següent: 
 
1. Identificar i seleccionar els espais urbans que presenten els impactes visuals 

principals per la seva representativitat, per la freqüència amb que es repeteix en 
diferents municipis o per la mangnitud de l’impacte. Per exemple: zones verdes, 
sistema viari, edificació residencial... 

 
2. Identificar i seleccionar els elements que en aquests espais urbans allotgen els 

impactes visuals principals. Per exemple: paviments, vegetació.... 
 
3. Analitzar les causes responsables de la imatge negativa transmesa pels espais i 

elements seleccionats. 
 
4. Proposar recomanacions de tractament per aquests espais i elements, que eliminin 

els impactes visuals negatius i millorin la seva imatge general. 
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7.1. Identificació i selecció dels espais i elements 
 
 
7.1. 1. Tipologia d’espais urbans a analitzar 
 
Per tal d’analitzar els impactes visuals dels diferents espais urbans i proposar posteriorment 
el tractament adequats a cada cas, els espais s’han considerat a partir de les 
característiques que els defineixen i els usos previstos. Per exemple, un carrer haurà de 
tenir un tractament diferent si l’ús és residencial, industrial, etc.  
 
D’aquesta manera, els espais s’han classificat en tres tipologies: 
 
- Espais xarxa. Són els que concentren la majoria de fluxos i circulacions, i per tant 

estan sotmesos a canvis continus.  
 
- Espais parcel·la. Es caracteritzen per ocupar una major superfície, però sobretot pel 

caràcter més estable de la seva conformació.  
 
- Espais límit. El tercer grup, els espais límit, comprenen usos de diferent naturalesa. 
 
En cadascuna d’aquestes tipologies, existeixen alhora, diferents tipus d’espais, tal com 
s’exposa en el quadre següent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de les tipologies d’espais i relacions considerades 

Edificació d’ús residencial 
Terciari: comercial, turístic 
Equipaments locals 
Viari local 
Zona verda 

General 
Abocadors i estacions tract. residus  
Comercials grans superfícies 
Depuradores  
 
 
 

INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS 

COMUNICACIONS 

Ferroviari 
Portuari 
Aeroportuari 
Autopistes 

XARXA D’ESPAIS PÚBLICS 

Viari 
Aparcaments 
Hidrològic 
Espais de servitud 
Parcs i jardins 
 

RESIDENCIAL 
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Partint d’aquesta classificació tipològica, els casos d’anàlisi han estat seleccionats basant-se 
en algun dels motius següents: 
 

- La incidència negativa en l’entorn i la imatge del municipi. 
- La repetició en molts municipis i per tant el seu interès de replicabilitat. 
- La urgència de solució. 
- La importància per la millora ambiental que representen. 
 

En la figura següent es mostren les interaccions entre les diferents tipologies d’espais 
considerades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re 
Re 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

mmiilllloorraa  MMEENNTT  ddee  ll’’eennttoorrnn  
 

Capítol 7. Identificació i tractament dels principals impactes visuals a l’entorn urbà 47 
 

Medi Ambient

Així, els espais tipus seleccionats han estat els següents: 
 
 

− Espais parcel·lats 
 

− Residencial: zona verda  
− Residencial: viari local  
− Residencial: edificació d’ús residencial  
− Residencial: terciari, comercial  
− Residencial: terciari, comercial i turístic 
− Residencial: equipament local 

 
− Industrial i serveis tècnics: general 
− Industrial i serveis tècnics: general, viari 
− Industrial i serveis tècnics: abocador 
− Industrial i serveis tècnics: comercial, grans superfícies 

 
− Comunicacions: ferroviari, vies 
− Comunicacions: ferroviari, estació 
 

− Espais xarxa 
 

− Xarxa d’espais públics: aparcaments 
− Xarxa d’espais públics: viari  
 

− Espais límit 
 

− Límit Residencial / Comunicacions: edificació d’ús residencial / autopistes 
− Límit Residencial / Comunicacions: equipament local / ferroviari 
− Límit Residencial / Xarxa d’espais públics: viari local / aparcaments 
− Límit Industrial / Xarxa d’espais públics: general / viari 
− Límit Industrial / Xarxa d’espais públics: general / espais de protecció 
− Límit Industrial / Xarxa d’espais públics: general / hidrològic 
− Límit Xarxa d’espais públics / Xarxa d’espais públics: viari / hidrològic  

 
Tipologies d’espais seleccionades 

 
 
Els diferents espais s’analitzen inicialment considerant-los globalment i posteriorment a 
partir dels elements que els conformen. Aquests elements poden ser molts i de caires molt 
diferents. La llista que es presenta més endavant recull els més influents en la generació 
d’impactes visuals. 
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7.1.2. Tipologia d’elements a analitzar 
 
L’expressió “elements de l’espai urbà” no correspon a una noció precisa i definida. Pot 
incloure elements naturals o contruïts com per exemple: tanques vegetals, arbres i 
plantacions, fonts, murs... 
 
Cadascun dels espais seleccionats anteriorment conté una sèrie d’elements que, per les 
seves pròpies característiques o per les relacions establertes entre ells originen una imatge 
negativa de l’espai. Tot seguit es presenta una llista dels elements de l’espai urbà que en 
aquest estudi s’han considerat més rellevants en la valoració de la seva qualitat visual, 
agrupats en tipologies de característiques funcionals similars. 
 
 

− Tractament del sòl i canvis de nivell 
- Paviments  
- Saulons 
- Illetes 
- Calçades i àrees d’aparcament 
- Escales, rampes i canvis de nivell 

− Vegetació 
- Arbres 
- Arbusts 
- Entapissants i vivaces 
- Gespes 

− Serveis i instal·lacions: xarxes de distribució 
- Aèries  
- Soterrades 

− Serveis i instal·lacions: punts de servei 
- Pals 
- Cabines de telèfon 
- Armaris d’instal·lacions 
- Bústies 
- Contenidors 

− Mobiliari urbà 
- Bancs i taules 
- Papereres 
- Fonts 
- Elements de separació i protecció  
- Jocs infantils 
- Estàtues i monuments 
- Escossells 

− Elements de senyalització i informació 
- Senyalització vertical 
- Semàfors 

− Edificació 
- Façanes 

 
− Elements singulars 

- Quioscos fixes 
 
 
 
 

Tipologies d’elements seleccionades 
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7.2. Anàlisi i tractament dels impactes visuals més 
freqüents 

 
 
Realitzada la selecció dels espais i elements que originen els impactes visuals més 
freqüents, les fases següents són l’anàlisi d’aquests impactes i la proposta de solucions.  
 
Aquestes fases s’han abordat preparant instruments de fàcil utilització en la consulta, i 
d’aquesta manera s’han generat tres tipus de fitxa: 
 

• Fitxes d’identificació d’impactes visuals 
En aquestes fitxes s’identifiquen els impactes visuals més freqüents i significatius 
en espais urbans i en els elements que contenen. 
 

• Fitxes de tractament d’impactes visuals en espais 
En aquestes fitxes s’analitzen les causes dels impactes visuals en espais urbans 
detectats en el punt anterior i es proposen solucions. 
 

• Fitxes de tractament d’impactes visuals en elements 
En aquestes fitxes s’analitzen les causes dels impactes visuals en els elements 
detectats anteriorment i es proposen solucions. 

 
 
 
 



 
 
 

mmiilllloorraa  MMEENNTT  ddee  ll’’eennttoorrnn  
 

Capítol 7. Identificació i tractament dels principals impactes visuals a l’entorn urbà 50 
 

Medi Ambient

 
• Fitxes d’identificació d’impactes visuals  
 
Per a cada espai seleccionat, s’hi destaquen els impactes més freqüents en l’espai en 
general i en els seus elements. 
 
La fitxa parteix d’una imatge concreta del tipus d’espai analitzat. Una única imatge difícilment 
pot ser representativa de tots els impactes visuals possibles, i per tant, és orientativa per a 
l’anàlisi de casos similars, tenint present que cada cas concret presenta les seves 
particularitats, i el que en ocasions provoca un impacte negatiu, en altres condicions d’entorn 
pot esdevenir positiu. 
 
La metodologia parteix, doncs, de l’anàlisi detallada d’un espai i elements concrets, i 
posteriorment proposa solucions de millora des d’una perspectiva més àmplia per aquests 
tipus d’espais i elements. D’acord amb l’exposat a l’inici del capítol, no es tracta d’un 
receptari per a casos concrets, sinó d’una manera d’observar i analitzar l’entorn urbà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificació de l’espai 
tractat a la fitxa 

Identificació d’impactes 
visuals sobre els 
elements 

Identificació d’impactes 
visuals propis del cas 
tractat 

Identificació dels 
impactes més freqüents 
per als grups d’elements 
més significatius del cas 
tractat 
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• Fitxes de tractament d’impactes visuals en espais urbans 
 
En aquestes fitxes s’analitzen i proposen solucions als impactes visuals identificats en les 
fitxes anteriors. 
 
En la primera part de la fitxa “descripció de l’impacte” s’analitzen les causes dels impactes 
detectats anteriorment segons es derivin de projecte, manteniment o ús. En la segona part 
de la fitxa es proposen solucions i recomanacions genèriques per a l’etapa de projecte, la de 
manteniment i l’ús. En la tercera part s’exposa breument la viabilitat per a fer efectives les 
solucions indicades. I finalment, s’inclouen referències a exemples d’algunes solucions 
interessants relatives als impactes tractats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificació de l’espai 
tractat a la fitxa 

Recomanacions per a 
cada tipus de 
problemàtica definida 

Descripció dels impactes 
visuals propis de l’espai 
segons es derivin de 
projecte manteniment o 
ús 

Descripció de la viabilitat 
tècnica, econòmica i de 
gestió de solució dels 
impactes 

Exemples i referències 
de solucions proposades 
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• Fitxes de tractament d’impactes visuals en els elements de l’espai urbà 
 
En la primera part de la fitxa, s’hi recullen els principals impactes visuals detectats per als 
casos estudiats, segons es derivin del projecte, el manteniment o l’ús.  
 
La segona part de la fitxa recull solucions i recomanacions genèriques per a l’etapa de 
projecte, la de manteniment i gestió així com per a l’ús.  
 
Finalment, s’inclouen referències a exemples ben tractats, amb comentaris a la seva 
viabilitat tècnica, econòmica i de gestió així com una aproximació de costos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificació de l’element 
tractat a la fitxa 

Descripció dels impactes 
visuals propis de 
l’element segons siguin 
problemes de projecte, 
de manteniment o d’ús 

Recomanacions per a 
cada tipus de 
problemàtica definida 

Viabilitat tècnica 
econòmica i de gestió 

Aproximació dels costos 
relatius 

Exemples i referències 
de tractament 



millorara MENTT deee l’entorn Medi Ambient

Annex: Fitxes d’identificació i Annex: Fitxes d identificació i 
tractament dels principals impactes tractament dels principals
visuals en l’entorn urbà



IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES - ESPAIS PARCEL·LATS

INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS
GENERAL I - 6 

COMERCIAL grans superfícies I - 9 

VIARI LOCAL I - 7 
ABOCADORS edificació I - 8 

RESIDENCIAL
ZONA VERDA I - 1a          

VIARI LOCAL carrers                                                          I - 2a 
VIARI LOCAL cruïlles                                                          I - 2b 

EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL façanes                        I - 3b 

ZONA VERDA plaça I - 1b 

TERCIARI COMERCIAL turístic                                          I - 4b
TERCIARI COMERCIAL I - 4a 

EQUIPAMENT LOCAL esportiu I - 5 

EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL                                        I - 3a 

IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES - ESPAIS XARXA
COMUNICACIONS
FERROVIARI vies I - 10a
FERROVIARI estació I - 10b
XARXA D’ESPAIS PÚBLICS 
APARCAMENT I - 11 
VIARI antic traçat I - 12
PARCS I JARDINS I - 13

IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES - ESPAIS LÍMIT
RESIDENCIAL / INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS 
EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL / EDIFICACIÓ INDUSTRIAL      I - 14
RESIDENCIAL/COMUNICACIONS 
EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL / AUTOPISTES            I - 15a
EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL /AUTOPISTES passos soterrats I - 15b
EQUIPAMENT LOCAL / FERROVIARI I - 16
RESIDENCIAL / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS 
VIARI LOCAL / APARCAMENTS I - 17
INDUSTRIAL / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS 
GENERAL / VIARI GENERAL                                             I - 18

GENERAL / HIDROLÒGIC                                                  I - 20
GENERAL / ESPAIS DE PROTECCIÓ                                        I - 19

XARXA D’ESPAIS PÚBLICS / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS 
VIARI GENERAL / HIDROLÒGIC                                        I - 21

millorara MENTT deee l’entorn Medi Ambient

Annex:  Fitxes d’identificació d’impactes visuals

Fitxes d’identificació d’impactes visuals

Índex
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RESIDENCIAL

ZONA VERDA I - 1a          

IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES               ESPAIS PARCEL·LATS

VIARI LOCAL carrers                                                          I - 2a 

VIARI LOCAL cruïlles                                                          I - 2b 

EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL façanes                         I - 3b 

INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS

GENERAL I - 6 

COMERCIAL grans superfícies I - 9 

ZONA VERDA plaça I - 1b 

TERCIARI COMERCIAL turístic                                          I - 4b

TERCIARI COMERCIAL I - 4a 

VIARI LOCAL I - 7 

ABOCADOR edificació I - 8 

EQUIPAMENT LOCAL esportiu I - 5 

ÍNDEX

EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL                                        I - 3a 

I - 1a          

I - 1b          

I - 2a          

I - 2b          

I - 3a          

I - 3b          

I - 4a          

I - 4b          

I - 5          

I - 6          

I - 7          

I - 8          

I - 9         
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RESIDENCIAL

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

TR
AC

TA
M

EN
T 

D
EL

 S
Ò

L.

C
AN

VI
S 

D
E 

N
IV

EL
L

PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

M
O

BI
LI

AR
I U

R
BÀ

 

BANCS I TAULES
PAPERERES
ELEM. DE SEPARACIÓ/PROT.
BARANES
PILONES I LIMITACIONS PAS
JOCS INFANTILS
FONTS ORNAMENTALS
ESTÀTUES I MONUMENTS
BÚSTIES
PIPÍ-CANS
JARDINERES
ESCOSSELLS

• Paviments de materials i tipologia
heterogenis

• Utilització de sauló en llocs de fortes
pendents

• Deteriorament i brutícia dels materials
• Esquerdes i trencaments a causa de

moviments o en canvis de material

• Ubicació en espais marginals amb tendència al deteriorament.
• Desaprofitament dels espais de sol i ombra per distribuir bancs, jocs infantils,

vegetació, peces d’aigua...
• Vegetació inexistent o espècies poc apropiades per a la funció desitjada.
• Manteniment deficient que afavoreix la degradació progressiva.

Mitgeres vistes 
sense tractament

Paviments poc 
uniformes o poc 

adequats

Parets pintades i 
brutes

Mobiliari urbà en 
mal estat i sense 
criteri d’ubicació

Enllumenat  poc 
adequat

• Ubicació poc apropiada
• Dotació insuficient de mobiliari en general
• Varietat d’estils d’un mateix element
• Deteriorament del material i llur protecció
• Efectes d’agressions vandàliques

VE
G

ET
AC

IÓ
 

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

• Ubicació poc apropiada o espai insuficient
• Espècies poc adaptades, amb aspecte

pobre i malaltís
• Manteniment deficient (reg, poda...)
• Acumulació de brutícia i percepció d’abandó

ZONA VERDA I - 1a         
EXEMPLE:



Annex: Fitxes d’identificació d’impactes visuals 55

RESIDENCIAL

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

TR
AC

TA
M

EN
T 

D
EL

 S
Ò

L.

C
AN

VI
S 

D
E 

N
IV

EL
L

PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

M
O

BI
LI

AR
I U

R
BÀ

 

BANCS I TAULES
PAPERERES
ELEM. DE SEPARACIÓ/PROT.
BARANES
PILONES I LIMITACIONS PAS
JOCS INFANTILS
FONTS ORNAMENTALS
ESTÀTUES I MONUMENTS
BÚSTIES
PIPÍ-CANS
JARDINERES
ESCOSSELLS

• Superposició d’escales i rampes
• Combinacions poc estètiques de paviments 

de materials diferents
• Escassa utilització de paviments tous
• Existència d’esquerdes i trencaments a

causa de moviments o en canvis de material
• Deteriorament i brutícia dels materials

• Espai de orografia difícil, amagat i descurat amb tendència a la degradació
progressiva.

• Accés mal resolt i tractament poc adequat dels canvis de nivell.
• Desconsideració de les visuals de direcció interior-exterior.
• Vegetació insuficient en els diferents estrats: arbori, arbustiu, de recobriment...

• Ubicació poc apropiada dels elements
• Estat dels d’abandó del mobiliari
• Deteriorament del material i llur protecció
• Efectes d’agressions vandàliques

VE
G

ET
AC

IÓ
 • Ubicació poc apropiada per l’escassa

fondària de sòl
• Espècies poc adaptades al medi
• Exemplars amb aspecte pobre i malaltís
• Acumulació de brutícia

Vegetació 
amb 

dificultats de 
desenvolupa-

ment

Paviments 
poc uniformes 

o poc 
adequats

Parets 
pintades i 

brutes

Mobiliari 
urbà en mal 

estat

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

ZONA VERDA  plaça I - 1b 
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

XA
R

XE
S 

D
E 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ

AIGUA 
GAS
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT
COMUNICACIONS
CONTRA INCENDIS
CLAVEGUERAM
RECOLLIDA PNEUMÀTICA

• Ubicació poc apropiada 
• Distribució aèria caòtica: cablejat 

desordenat, alçada insuficient...
• Ocupació desordenadai de façanes
• Manteniment deficient, abandó de línies 

sense ús

• Relació de la secció del carrer amb l’alçada de les edificacions descompensada.
• Ocupació de les estretes voreres per cotxes, dificultant el pas de vianants.
• Absència d’elements vegetals d’acompanyament.
• Presència desordenada de xarxes aèries.
• Orientació del pendent de les voreres cap a les façanes.

SE
N

YA
LI

TZ
AC

IÓ
 

I I
N

FO
R

M
AC

IÓ
 

SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
INFORMACIÓ URBANA
PLAFONS PUBLICITARIS
BANDERES I BANDEROLES

• Ubicació inadequada amb escassa visibilitat
• Disseny visualment poc apropiat
• Envelliment de la pintura
• Manteniment insuficient

Tapes de registre en 
zona de rodat

Canvis de rasant 
deficientment resolts

Xarxes aèries 
desordenades

Alçades heterogènies 
de l'edificació

TR
AC

TA
M

EN
T 

D
EL

 
SÒ

L.
C

AN
VI

S 
D

E 
N

IV
EL

L PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Paviments de diferents materials i  tipologies 
• Manca d’utilització de paviments per a la 

diferenciació d’usos
• Deteriorament i brutícia dels materials
• Esquerdes i trencaments a causa de

moviments o en canvis de material
• Entregues de paviments deficientment

resoltes

Senyalització sobre 
façana

VIARI LOCAL carrers                                                  I - 2a 
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Infraestructura sobredimensionada atenent les necessitats del lloc.
• Secció escassament diversificada.
• Dificultat en la lectura de l’espai. Absència de senyalització informativa.
• Priorització del pas de vehicles sobre qualsevol altre tipus de trànsit.
• Cantonades poc obertes o obstaculitzades per cotxes que dificulten la visibilitat.

Pas per a vianants poc definit

Vegetació amb gran necessitat de manteniment

Senyalització horitzontal poc visible

M
O

BI
LI

AR
I U

R
BÀ

 

BANCS I TAULES
PAPERERES
ELEM. DE SEPARACIÓ/PROT.
BARANES
PILONES I LIMITACIONS PAS
JOCS INFANTILS
FONTS ORNAMENTALS
ESTÀTUES I MONUMENTS
BÚSTIES
PIPÍ-CANS
JARDINERES
ESCOSSELLS

• Ubicació poc apropiada
• Absència d’elements de protecció i separació
• Varietat d’estils d’un mateix element
• Deteriorament del material i de la pintura
• Efectes d’agressions vandàliques

PU
N

TS
 D

E 
SE

R
VE

I 

PALS 
BÀCULS
BALISES
SEMÀFORS
HIDRANTS
PUNTS DE REG
FONTS
EMBORNALS
ELEMENTS DRENATGE SUPERFICIAL
VENTIL·LACIÓ INSTAL·LACIONS
CABINES TELÈFON
PALS D’INSTAL·LACIONS
ARMARIS D’INSTAL·LACIONS
ESTACIONS TRANSFORMADORES
PUNTE RECOLLIDA DE RESIDUS
CONTENIDORS

• Ubicació poc apropiada dificultant la visibilitat
i el pas per als vianants
• Deteriorament del material i de la pintura
• Efectes d’agressions vandàliques
• Tendència a l’acumulació puntual de brutícia
• Manteniment insuficient i presència 
d’elements abandonats

VE
G

ET
AC

IÓ
 • Ubicació inapropiada o espai insuficient

• Espècies inadequades per a l’efecte desitjat
• Percepció d’un estat d’abandó
• Manca de manteniment i neteja

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

VIARI LOCAL cruïlles                                                  I - 2b 
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

XA
R

XE
S 

D
E 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ

AIGUA 
GAS
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT
COMUNICACIONS
CONTRA INCENDIS
CLAVEGUERAM
RECOLLIDA PNEUMÀTICA

M
O

BI
LI

AR
I U

R
BÀ

 

BANCS I TAULES
PAPERERES
ELEM. DE SEPARACIÓ/PROT.
BARANES
PILONES I LIMITACIONS PAS
JOCS INFANTILS
FONTS ORNAMENTALS
ESTÀTUES I MONUMENTS
BÚSTIES
PIPÍ-CANS
JARDINERES
ESCOSSELLS

• Ocupació de façanes per cables,
canonades...

• Varietat de tipologia d’estesa de distribució
• Distribució aèria caòtica: cablejat

desordenat, alçada insuficient...
• Manteniment insuficient i presència

d’elements abandonats

• Relació descompensada entre la secció del carrer i l’alçada de les edificacions. 
• Absència d’ordenació en alçada de l’edificació.
• Intercepció de la visual de fons de carrer i pèrdua de profunditat.
• Entrades dels edificis poc definides, obscures o petites.
• Absència d’elements vegetals en les voreres, terrasses, balcons...

• Ubicació poc apropiada
• Absència d’elements de protecció per

cantonades, entrades en edificacions...
• Varietat d’estils d’un mateix element
• Deteriorament del material i la pintura
• Efectes d’agressions vandàliques

SE
N

YA
LI

TZ
AC

IÓ
 

I I
N

FO
R

M
AC

IÓ
 

SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
INFORMACIÓ URBANA
PLAFONS PUBLICITARIS
BANDERES I BANDEROLES

• Ubicació poc apropiada, amb l’ocupació de
les visuals del carrer.

• Emplaçaments poc visibles
• Envelliment, trencaments, brutícia i  

manteniment deficient en general

Manca d’elements 
de protecció

Mitgeres vistes 
sense tractar

Xarxes aèries 
desordenades

Manca de regularitat 
en les alçades de 

l’edificació

Entrades 
obstaculitzades

EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL                                        I - 3a 
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

XA
R

XE
S 

D
E 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ

AIGUA 
GAS
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT
COMUNICACIONS
CONTRA INCENDIS
CLAVEGUERAM
RECOLLIDA PNEUMÀTICA

ED
IF

IC
AC

IÓ
 FAÇANES

MITGERES
TERRATS I GALERIES
COBERTES
TANCAMENTS
ACCESSOS A SERVEIS SOTERRANIS
XEMENEIES

• Ubicació inadequada: ocupació de façanes
per cables, canonades...

• Varietat de tipologia d’estesa 
• Distribució aèria caòtica: cablejat 

desordenat, alçada deficient...
• Manteniment insuficient i presència 

d’elements abandonats

• Caos visual per l’aparició d’elements fixats a les façanes sense ordre definit: equips 
d’instal·lacions de climatització, antenes,...

• Absència de criteri d’ordenació i homogeneïtzació per a la retolació comercial i 
senyalització en general. 

• Varietat de les característiques dels elements en referència a grandària, color,...
• Tractament de planta baixa heterogeni, independent de la resta de la façana.
• Manteniment insuficient i utilització inapropiada dels diferents materials d’acabat.

• Absència de criteri unitari per al disseny del 
carrer. 

• Escassa uniformitat en el tractament de 
façanes: materials, colors...

• Apropiació de les façanes per part de
particulars

• Efectes d’agressions vandàliques
• Manteniment insuficient de les façanes

SE
N

YA
LI

TZ
AC

IÓ
 

I I
N

FO
R

M
AC

IÓ
 

SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
INFORMACIÓ URBANA
PLAFONS PUBLICITARIS
BANDERES I BANDEROLES

Xarxes aèries vistes i 
desorganitzades

Manca d’elements verds 
de façana

Enllumenat poc 
adient

Cartell sense ordre i 
criteri definit

• Ubicació poc apropiada, amb l’ocupació de 
les visuals del carrer 

• Emplaçaments poc visibles
• Envelliment, trencaments, brutícia i 

manteniment deficient en general

EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL façanes                 I - 3b 
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Heterogeneïtat en els criteris de disseny, en la selecció de materials i en els acabats
exteriors de locals i botigues.

• Ocupació no regulada de les façanes (instal·lacions de climatització, antenes...) i del
carrer (tauletes, caixes...).

• Dificultat per al reconeixement de comerços, equipaments...
• Manteniment insuficient dels tancaments, amb acumulació de brutícia, pintades.

M
O

BI
LI

AR
I U

R
BÀ

 

BANCS I TAULES
PAPERERES
ELEM. DE SEPARACIÓ/PROT.
BARANES
PILONES I LIMITACIONS PAS
JOCS INFANTILS
FONTS ORNAMENTALS
ESTÀTUES I MONUMENTS
BÚSTIES
PIPÍ-CANS
JARDINERES
ESCOSSELLS

• Ubicació poc apropiada
• Dotació insuficient 
• Varietat d’estils d’un mateix element
• Deteriorament del material, la pintura o llur

protecció
• Efectes d’agressions vandàliques

Manca d’elements verds

Tractament dels 
paviments poc 

uniforme

Il·luminació 
inadequada

Manca de mobiliari urbà

Retolació poc 
adequada

Locals opacs i 
revestiments 
heterogenis

TR
AC

TA
M

EN
T 

D
EL

 S
Ò

L.

C
AN

VI
S 

D
E 

N
IV

EL
L

PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

Instal·lacions de 
climatització en la 

façana

• Combinació desordenada de paviments de 
diferents materials i tipologies 

• Manca d’utilització de paviments per a la 
diferenciació d’usos

• Deteriorament i brutícia dels materials
• Esquerdes i trencaments a causa de

moviments o en canvis de paviment

SE
N
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 I 
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R
M
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
INFORMACIÓ URBANA
PLAFONS PUBLICITARIS
BANDERES I BANDEROLES

• Ocupació de les visuals del carrer.
• Escassa visibilitat
• Repetició d’informació
• Disseny visualment poc apropiat 
• Envelliment, trencaments, brutícia...
• Manca de manteniment

TERCIARI COMERCIAL I - 4a (1) 
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

VE
G

ET
AC

IÓ
 

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

• Ubicació inapropiada i espai insuficient
• Vegetació inexistent o escassa
• Selecció d’espècies poc adequades a

l’entorn
• Manteniment insuficient i estat d’abandó

general: acumulació de brutícia, presència
d’exemplars malaltissos...

ED
IF

IC
AC

IÓ
 

FAÇANES
MITGERES
TERRATS I GALERIES
COBERTES
TANCAMENTS
ACCESSOS A SERVEIS SOTERRANIS
XEMENEIES

• Absència de criteri unitari per al disseny del 
carrer. 

• Escassa uniformitat d’acabats de les 
façanes: material, color...

• Tancaments poc apropiats en disseny i amb 
manteniment insuficient

• Apropiació de les façanes per particulars
• Efectes d’agressions vandàliques

• Heterogeneïtat en els criteris de disseny, en la selecció de materials i en els acabats
exteriors de locals i botigues.

• Ocupació no regulada de les façanes (instal·lacions de climatització, antenes...) i del
carrer (tauletes, caixes...).

• Dificultat per al reconeixement de comerços, equipaments...
• Manteniment insuficient dels tancaments, amb acumulació de brutícia, pintades.

Manca d’elements verds

Tractament dels 
paviments poc 

uniforme

Il·luminació 
inadequada

Manca de mobiliari urbà

Retolació poc 
adequada

Locals opacs i 
revestiments 
heterogenis

Instal·lacions de 
climatització en la 

façana

TERCIARI COMERCIAL I - 4a (2) 
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

XA
R

XE
S 

D
E 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ

AIGUA 
GAS
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT
COMUNICACIONS
CONTRA INCENDIS
CLAVEGUERAM
RECOLLIDA PNEUMÀTICA

ED
IF

IC
AC

IÓ
 

FAÇANES
MITGERES
TERRATS I GALERIES
COBERTES
TANCAMENTS
ACCESSOS A SERVEIS SOTERRANIS
XEMENEIES

• Manca de criteri d’ordenació de rètols, cartells i aparadors.
• Aplicació de criteris de particulars en aspectes que afecten a l’espai públic.
• Varietat d’activitats comercials que comporten un efecte visual negatiu.
• Percepció sensorial molesta per la contaminació lumínica, acústica i olfactiva.

SE
N
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 I 
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FO

R
M
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IÓ

 SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
INFORMACIÓ URBANA
PLAFONS PUBLICITARIS
BANDERES I BANDEROLES

Ocupació carrer 
desordenada

Xarxes aèries vistes i 
desorganitzades

Enllumenat poc 
adequat

Cartells i retolació 
desordenats

Ocupació façana 
d'elements diversos

• Ocupació de façanes per cables, 
canonades... 

• Varietat de tipologia d’estesa 
• Distribució aèria caòtica: cablejat 

desordenat, alçada insuficient...
• Manteniment insuficient i presència de línies 

en desús

• Absència de criteri unitari per al disseny del 
carrer. 

• Escassa uniformitat en el tractament de 
façanes: material, color..

• Absència d’ordenació d’accessos interiors, 
zones de càrrega

• Efectes d’accions vandàliques
• Manteniment insuficient

TERCIARI COMERCIAL turístic                                         I - 4b
EXEMPLE:

• Ubicació poc apropiada, amb l’ocupació de 
les visuals del carrer o escassa visibilitat

• Disseny visualment poc apropiat
• Envelliment, trencaments, brutícia i manca 

de manteniment
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RESIDENCIAL

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Manca d’integració de l’equipament en l’entorn: edificació, carrers pròxims...
• Varietat de materials.
• Manca de senyalització de l’equipament . Accés poc representatiu i de poca entitat.
• Manteniment deficient en àrees esportives, punts de servei, recollida de residus,

parades d’autobú,...

M
O

BI
LI

AR
I U

R
BÀ

 

BANCS I TAULES
PAPERERES
ELEM. DE SEPARACIÓ/PROT.
BARANES
PILONES I LIMITACIONS PAS
JOCS INFANTILS
FONTS ORNAMENTALS
ESTÀTUES I MONUMENTS
BÚSTIES
PIPÍ-CANS
JARDINERES
ESCOSSELLS

VE
G

ET
AC

IÓ
 

Manca 
d’elements 

verds

Paviments poc uniformes 
Manca d’urbanització

Manca d’il·luminació 
apropiada

Tancament en 
mal estat 

Xarxes aèries mal disposades

Diversitat de materials

TR
AC

TA
M
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T 

D
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SÒ

L.
C
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S 
D

E 
N
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L

PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

Envelliment 
dels materials

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

• Ubicació poc apropiada
• Dotació insuficient
• Varietat d’estils d’un mateix element
• Deteriorament del material i la pintura o

protecció
• Efectes d’agressions vandàliques

• Superposició d’escales i rampes
• Escassa utilització de paviments tous
• Desordre en la col·locació de paviments de

diferents materials
• Esquerdes i trencaments a causa de

moviments o en canvis de material
• Deteriorament del material 

• Vegetació absent o escassa
• Selecció d’espècies no adequades a 

l’entorn
• Manteniment deficient i estat general 

d’abandó: brutícia, arbres sense tractar...

EQUIPAMENT LOCAL esportiu I - 5 
EXEMPLE:



Annex: Fitxes d’identificació d’impactes visuals 64

INDUSTRIAL I SEVEIS TÈCNICS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Ubicació, disposició i orientació inadequada dels edificis: límits visuals deficients,
intercepció amb la línia d’horitzó i manca d’integració en l’entorn.

• Façanes de gran volum, opaques i estèticament millorables.
• Exteriors d’edificis utilitzats com abocadors o magatzems improvisats de materials.

Abandonament de les zones circumdants no productives.
• Impactes sensorials associats a l’activitat productiva: olors, sorolls, emissions...

Abandonament de 
l’espai exterior

Manca d’integració 
amb l’entorn

Tancaments poc 
atractiu

Façana de gran volum i 
opaca

Acumulació de 
material abandonat

ED
IF

IC
AC

IÓ
 FAÇANES

MITGERES
TERRATS I GALERIES
COBERTES
TANCAMENTS
ACCESSOS A SERVEIS SOTERRANIS
XEMENEIES

• Manca de concepció del polígon com un
conjunt harmònic, amb afegits i annexes poc
integrats

• Materials d’escassa qualitat estètica: excés
d’aparença, opacitat,...

• Tancaments durs i opacs
• Manteniment insuficient

Manca d’arbrat i 
vegetació interior

GENERAL I - 6 (1) 
EXEMPLE:
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PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Superfície construïda accidentada,
propiciant l’aparició de zones abandonades

• Heterogeneïtat de materials i acabats
• Envelliment del material i manteniment

insuficient. Sensació d’abandó
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INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Vegetació absent o escassa
• Espècie no adequades a l’entorn. Abús de 

les espècies de “jardineria”
• Manca de manteniment i estat general 

d’abandó

VE
G

ET
AC

IÓ
 

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

• Ubicació, disposició i orientació inadequada dels edificis: límits visuals deficients,
intercepció amb la línia d’horitzó i manca d’integració en l’entorn.

• Façanes de gran volum, opaques i estèticament millorables.
• Exteriors d’edificis utilitzats com abocadors o magatzems improvisats de materials.

Abandonament de les zones circumdants no productives.
• Impactes sensorials associats a l’activitat productiva: olors, sorolls, emissions...

Abandonament de 
l’espai exterior

Manca d’integració 
amb l’entorn

Tancaments poc 
atractiu

Façana de gran volum i 
opaca

Acumulació de 
material abandonat

Manca d’arbrat i 
vegetació interior

GENERAL I - 6 (2) 
EXEMPLE:
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
INFORMACIÓ URBANA
PLAFONS PUBLICITARIS
BANDERES I BANDEROLES

• Ubicació poc apropiada, amb ocupació de
les visuals del carrer o amb escassa
visibilitat

• Senyalització insuficient
• Estat d’envelliment: trencaments, brutícia...
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INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Escassa integració en l’entorn. Escassa consideració de les visuals des del viari.
• Accessos per a vianants i vehicles no diferenciats.
• Absència de vegetació de forma generalitzada.
• Manca d’elements associats al vianant: enllumenat, passos....

Senyalització horitzontal 
inexistent

Absència d’arbrat 
viari

Límit de les parcel·les 
industrials sense 

tractament

Façanes molt aparents

Manca de mobiliari 
urbà

Accessos de vianants i 
vehicles no diferenciats

Absència d’arbrat i 
vegetació interior

VIARI LOCAL I - 7 (1) 
EXEMPLE:
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EL

L PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Superposició d’escales i rampes
• Escassa utilització de paviments tous
• Varietat en els materials de paviments
• Esquerdes i trencaments a causa de 

moviments o en canvis de material
• Deteriorament del material 

PU
N

TS
 D

E 
SE

R
VE

I 

PALS 
BÀCULS
BALISES, I SEMÀFORS
HIDRANTS I PUNTS DE REG
FONTS
EMBORNALS
ELEMENTS DRENATGE SUPERFICIAL
VENTIL·LACIÓ INSTAL·LACIONS
CABINES TELÈFON
PALS D’INSTAL·LACIONS
ARMARIS D’INSTAL·LACIONS
ESTACIONS TRANSFORMADORES
PUNTE RECOLLIDA DE RESIDUS
CONTENIDORS

• Dotació insuficient de punts de servei
• Ubicació poc apropiada
• Acabat deficient de les instal·lacions
• Envelliment dels materials
• Manca de manteniment i generació d’espais

degradats
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INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS
VE

G
ET

AC
IÓ

 

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

• Absència de vegetació 
• Espècies no adequades a l’entorn. Abús de 

les espècies de “jardineria”
• Manteniment deficient i estat general 

d’abandó: acumulació de brutícia, presència 
d’exemplars morts...

VIARI LOCAL I - 7 (2) 

• Escassa integració en l’entorn. Escassa consideració en les visuals des del viari.
• Accessos per a vianants i vehicles no diferenciats.
• Absència de vegetació de forma generalitzada.
• Manca d’elements associats al vianant: enllumenat, passos....

Senyalització horitzontal 
inexistent

Absència d’arbrat 
viari

Límit de les parcel·les 
industrials sense 

tractament

Façanes molt aparents

Manca de mobiliari 
urbà

Accessos de vianants i 
vehicles no diferenciats

Absència d’arbrat i 
vegetació interior

EXEMPLE:

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
INFORMACIÓ URBANA
PLAFONS PUBLICITARIS
BANDERES I BANDEROLES

• Ubicació poc apropiada, amb ocupació de 
les visuals del carrer o escassa visibilitat

• Senyalització insuficient 
• Estat d’envelliment: trencaments, brutícia...
• Manca de manteniment
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INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Criteri marcadament funcional que generen impactes visuals negatius.
• Absència de tractament d’integració en l’entorn
• Urbanització inacabada.
• Insuficiència de vegetació de forma generalitzada, i l’existent és poc apropiada.
• Absència de criteri unitari per al tractament de l’edificació en el conjunt de la

instal·lació. Edificis amb materials visualment aparents, poc integrats en l’entorn i
sense qualitat estètica.

VE
G

ET
AC

IÓ
 

• Vegetació insuficient i poc adequada
• Manca de manteniment de les plantacions
• Arbres poc arrelats

Talussos massa 
pendents i sense 

tractament

Manca 
d’urbanització al 

voltant
Espais exteriors 
desorganitzats

Cobertes i façanes  
molt aparents

ED
IF

IC
AC

IÓ
 FAÇANES

MITGERES
TERRATS I GALERIES
COBERTES
TANCAMENTS
ACCESSOS A SERVEIS SOTERRANIS
XEMENEIES

• Absència de criteri d’integració a l’entorn 
• Materials d’escassa qualitat
• Tancaments durs 
• Elements massa aparents
• Manteniment insuficient

TR
AC

TA
M

EN
T 

D
EL

 S
Ò

L.

C
AN

VI
S 

D
E 

N
IV
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L PAVIMENTS

SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Talussos difícilment regenerables, fruit de
moviments de terres mínims

• Pèrdues de sòl per erosió 
• Absència generalitzada de tractament

d’urbanització: materials heterogenis,
transició de material no resolts...

• Àrees de vianants i de vehicles poc
diferenciades

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

ABOCADOR edificació I - 8 
EXEMPLE:
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INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS

• Impacte visual negatiu per absència de zona transició amb l’àreA límit (residencial, 
agrícola...) ni tractament de l’entorn. 

• Manca de criteri en l’emplaçament de l’edifici, en relació al carrer i a l’entorn més 
immediat.

• Impacte visual important de les àrees d’aparcament: grans superfícies pavimentades, 
descobertes i sense vegetació.

• Impacte important de l’enllumenat.
• Vegetació de compromís, mínima i poc adequada per a la zona que ocupa.

Vegetació escassa i de 
difícil manteniment

Aparició de 
vegetació 

descontrolada

Manca de regulació 
de cartells i anuncis

Cobertes i façanes  
molt aparents

COMERCIAL GRANS SUPERFÍCIES I - 9 (1) 
EXEMPLE:

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

ED
IF

IC
AC

IÓ
 

FAÇANES
MITGERES
TERRATS I GALERIES
COBERTES
TANCAMENTS
ACCESSOS A SERVEIS SOTERRANIS
XEMENEIES

• Espais exteriors escassament ordenats
• Edificacions annexes sense tractament 

adequat ni integració al cos principal
• Materials de façana i coberta excessivament

aparents
• Accessos per càrrega i descàrrega mal

resolts
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PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES

• Accessos per a vianants poc clars i barreres 
arquitectòniques

• Manca generalitzada de tractament dels
estacionaments

• Poca qualitat dels materials
• Ús indiscriminat de materials diversos
• Canvis de material mal resolts
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INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS

• Impacte visual negatiu per absència de zona transició amb l’àreA límit (residencial, 
agrícola...) ni tractament de l’entorn. 

• Manca de criteri en l’emplaçament de l’edifici, en relació al carrer i a l’entorn més 
immediat.

• Impacte visual important de les àrees d’aparcament: grans superfícies pavimentades, 
descobertes i sense vegetació.

• Gran impacte de l’enllumenat per al conjunt de la població.
• Vegetació de compromís, mínima i poc adequada per a la zona que ocupa.

Vegetació escassa i de 
difícil manteniment

Aparició de 
vegetació 

descontrolada

Manca de regulació 
de cartells i anuncis

Cobertes i façanes  
molt aparents

COMERCIAL GRANS SUPERFÍCIES I - 9 (2) 
EXEMPLE:

VE
G

ET
AC

IÓ
 • Escassa percepció de la vegetació en

relació amb les edificacions
• Absència de vegetació de cobriment
• Vegetació poc adequada i que no genera

ombra en les àrees d’aparcament

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS
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 SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
INFORMACIÓ URBANA
PLAFONS PUBLICITARIS
BANDERES I BANDEROLES

• Ubicació poc apropiada que dificulta la
visibilitat

• Excés de senyals de diferents tipologies:
comercial, municipal, publicitària...

• Impacte lumínic dels anuncis
• Manteniment insuficient
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COMUNICACIONS

FERROVIARI vies I - 10a

FERROVIARI estació I - 10b

XARXA D’ESPAIS PÚBLICS 

APARCAMENT I - 11 

IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES                           ESPAIS XARXA

VIARI antic traçat I - 12

ÍNDEX

PARCS I JARDINS I - 13

I - 10a

I - 10b

I - 11

I - 12

I - 13
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COMUNICACIONS

ELEMENTS

Accessos 
poc definits

Espais residuals. Brutícia

Manca de 
manteniment 
edificacions 

annexes

IMPACTES FREQÜENTS

Poc manteniment de la vegetació

• Manca de tractament del límit visual urbà (límit per les circulacions de vehicles,
vianants, bicicletes...).

• Generació d’espais residuals entre les vies i el seu entorn més immediat.
• Abandó de les construccions i edificis en desús. Acumulació de materials de rebuig,

restes d’obres... Proliferació de vegetació incontrolada.
• Manca de solucions per absorbir els sorolls i vibracions.
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PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS
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BANCS I TAULES
PAPERERES
ELEM. DE SEPARACIÓ/PROT.
BARANES
PILONES I LIMITACIONS PAS
JOCS INFANTILS
FONTS ORNAMENTALS
ESTÀTUES I MONUMENTS
BÚSTIES
PIPÍ-CANS
JARDINERES
ESCOSSELLS

• Existència de grans zones sense cap tipus
de tractament de paviments i acabats

• Reposició paviments amb materials de
diferent qualitat i tipologia

• Passos a nivell amb escassa senyalització i
en estat d’abandó

• Envelliment dels materials i manteniment
insuficient

• Heterogeneïtat d’estils d’un mateix element
• Tancaments en deficient estat
• Estat d’abandó dels elements de mobiliari
• Envelliment del material, pintura i protecció

dels elements
• Presència d’efectes d’agressions

vandàliques

ED
IF

IC
AC

IÓ
 FAÇANES

MITGERES
TERRATS I GALERIES
COBERTES
TANCAMENTS
ACCESSOS A SERVEIS SOTERRANIS
XEMENEIES

• Existència d’afegits d’escassa qualitat 
• Presència d’efectes d’agressions

vandàliques (pintades, trencaments...)
• Presència de deixalles, restes i brutícia
• Manteniment general insuficient de

teulades, fusteria...

FERROVIARI vies I - 10a
EXEMPLE:
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COMUNICACIONS

ELEMENTS

Vegetació 
insuficient

Espais poc definits. Manca d’ordenació de l’espai exterior

Manca de 
manteniment 
edificacions

IMPACTES FREQÜENTS

Tancament de 
poca qualitat i 
en mal estat

• Absència d’ordenació de l’espai exterior, amb accessos poc definits, zones
d’aparcament mal ubicades i de gran impacte visual.

• Ubicació inadequada dels diversos serveis existents. 
• Il·luminació poc apropiada a la naturalesa social de l’equipament.
• Presència de problemes d’inseguretat ciutadana en períodes de mínima activitat.
• Manca de manteniment generalitzada.
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PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS
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BANCS I TAULES
PAPERERES
ELEM. DE SEPARACIÓ/PROT.
BARANES
PILONES I LIMITACIONS PAS
JOCS INFANTILS
FONTS ORNAMENTALS
ESTÀTUES I MONUMENTS
BÚSTIES
PIPÍ-CANS
JARDINERES
ESCOSSELLS

• Canvis de nivell mal solucionats: escales,
rampes...

• Passos a nivell abandonats i poc indicats
• Paviments de materials i tipologies diferents
• Envelliment general dels materials

• Dotació escassa de mobiliari
• Varietat d’estils d’un mateix element
• Enllumenat poc acollidor
• Envelliment del material, la pintura i la

protecció
• Presència d’efectes d’agressions

vandàliques
• Estat d’abandó dels elements 

ED
IF

IC
AC

IÓ
 FAÇANES

MITGERES
TERRATS I GALERIES
COBERTES
TANCAMENTS
ACCESSOS A SERVEIS SOTERRANIS
XEMENEIES

• Presència d’afegits de qualitat inferior
• Absència de vegetació d’acompanyament a 

l’edificació
• Abandó general de manteniment: façana, 

fusteria... Presència d’efectes d’agressions 
vandàliques (pintades...) 

FERROVIARI estació I - 10b
EXEMPLE:
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XARXA D’ESPAIS PÚBLICS 

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Impacte visual negatiu des de les edificacions que l’envolten, que augmenta amb al
superfície i amb la manca de vegetació en els límits.

• Absència d’espais i passos per als vianants.
• Acabat deficient de la urbanització: evacuació d’aigües, instal·lacions de sanejament,

senyalització, enllumenat...
• Vegetació escassa i inapropiada que genera brutícia als cotxes, poca ombra...
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PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS
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BANCS I TAULES
PAPERERES
ELEM. DE SEPARACIÓ/PROT.
BARANES
PILONES I LIMITACIONS PAS
JOCS INFANTILS
FONTS ORNAMENTALS
ESTÀTUES I MONUMENTS
BÚSTIES
PIPÍ-CANS
JARDINERES
ESCOSSELLS

• Paviments poc funcionals
• Reposició amb peces diferents o materials

de diferent qualitat
• Esquerdes i trencaments a causa de les

arrels d’arbres, de dilatacions, mal disseny...
• Presència de taques

• Ubicació poc apropiada
• Dotació insuficient
• Reposicions amb diferents estils d’un mateix 

element
• Envelliment dels materials
• Desperfectes produïts pel trànsit rodat

VE
G

ET
AC

IÓ
 • Espai insuficient

• Espècies poc apropiades: qualitat d’ombra,
copa baixa...

• Manteniment insuficient i acumulació de
brutícia

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

Paviments de 
poca qualitat

Presència de bassals
quan plou

Desordre 
generalitzat

Manca senyalització 
horitzontal

Vegetació 
insuficient o 
apropiada

Manca de 
mobiliari urbà Tancaments poc 

apropiats

APARCAMENT I - 11 
EXEMPLE:
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XARXA D’ESPAIS PÚBLICS 

ELEMENTS

Elements 
propis de viari 

general

Espais poc definits. Manca d’espai per al vianant

Reculades de 
les 

edificacions

IMPACTES FREQÜENTS

Manca de vegetació

• Conservació del caràcter de via ràpida malgrat la incorporació a la trama urbana.
• Secció per vehicles exagerada per a l’ús actual, amb escàs espai per al vianant.
• Dificultat de comunicació entre ambdós costats per l’amplada, escassetat de passos

de vianants...
• Escassa uniformitat en l’alineació de les façanes. 
• Absència de vegetació i tractament inadequat d’aquesta (podes mal dirigides...).
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AIGUA
GAS
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT
COMUNICACIONS
CONTRA INCENDIS
CLAVEGUERAM
RECOLLIDA PNEUMÀTICA

• Tractament dels serveis poc adequat a un
tram urbà: embornals, enllumenat...

• Concentració de serveis sense organització
ni tractament especial

VE
G

ET
AC

IÓ
 • Dotació de vegetació insuficient

• Escassa utilització d’arbustos i plantes
entapissants

• Manteniment agressiu de la vegetació,
especialment la poda

Manca 
mobiliari 

urbà

SE
N
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AC

IÓ
 I 
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FO

R
M
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IÓ

 SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
SEMÀFORS
INFORMACIÓ URBANA
PLAFONS PUBLICITARIS
CARTELLS PUBLICITARIS
BANDERES I BANDEROLES

• Excés i heterogeneïtat de la senyalització
vertical

• Elements del viari preexistent no substituïts: 
semàfors, proteccions...

• Manteniment insuficient

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

Canvis de 
rasant 

bruscos

VIARI antic traçat I - 12
EXEMPLE:
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XARXA D’ESPAIS PÚBLICS 

ELEMENTS

Vegetació maltractada 
per obres, aspecte 

deficientEspècies 
variades 

IMPACTES FREQÜENTS

Recobriment car i difícil 
de mantenir

• Accessos poc definits i significats. 
• Manca de tractament de les visuals en direcció interior-exterior.
• Escassa dotació de mobiliari urbà i distribució poc adient.
• Vegetació insuficient en alguns estrats: arbusts, vivaces i entapissants.
• Tractament inadequat de la vegetació: podes mal dirigides, plagues descontrolades...
• Inseguretat ciutadana en períodes de mínima activitat.

VE
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 • Manteniment agressiu de la vegetació,

especialment la poda
• Escassa presència d’arbusts, vivaces,

espècies enfiladisses o de recobriment
• Abús de les gespes en clima mediterrani

Manca mobiliari 
urbà

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

Superfície no uniforme 
de les gespes

Manca de vegetació 
arbustiva, vivaces...
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PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS
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BANCS I TAULES
PAPERERES
ELEM. DE SEPARACIÓ/PROT.
BARANES
PILONES I LIMITACIONS PAS
JOCS INFANTILS
FONTS ORNAMENTALS
ESTÀTUES I MONUMENTS
BÚSTIES
PIPÍ-CANS
JARDINERES
ESCOSSELLS

• Paviments poc funcionals
• Reposició amb peces de diferents materials

o tipologia
• Esquerdes i trencaments a causa d’un

disseny inadequat, de les arrels d’arbrat, de
dilatacions ...

• Punts de trobada mal solucionats

• Ubicació dels elements poc adient
• Dotació escassa o inapropiada del mobiliari
• Varietat en l’estil dels elements
• Mobiliari de jocs infantils poc resisitent i

durable
• Efectes d’agressions vandàliques en

elements com aspersors, llums...

PARCS I JARDINS I - 13
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL/COMUNICACIONS

EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL / AUTOPISTES            I - 15a

RESIDENCIAL / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

VIARI LOCAL / APARCAMENTS I - 17

INDUSTRIAL / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

GENERAL / VIARI GENERAL                                             I - 18

XARXA D’ESPAIS PÚBLICS / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

VIARI GENERAL / HIDROLÒGIC                                        I - 21

GENERAL / ESPAIS DE PROTECCIÓ                                I - 19
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IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES                               ESPAIS LÍMIT
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RESIDENCIAL / INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Efecte de barrera urbana amb dificultat en les connexions.
• Absència de criteri de tractament global de l’espai i de unificació de solucions.
• Tractament deficient dels límits entre espais destinats a diferens usos: trànsit de

camions, cotxes i vianants, zones de càrrega i descàrrega, entrades a les
edificacions...

• Generació d’espais marginals circumdant les edificacions.

Perfil urbà desdibuixat

Zona intersticial 
sense tractarFaçanes d’excessiu impacte visual Darreres de les edificacions 

resten com a façana

VE
G

ET
AC

IÓ
 • Escassa utilització d’arbres, arbusts i

espècies de recobriment
• Manca en el tractament de talussos
• Estat deficient per manteniment insuficient

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

ED
IF

IC
AC

IÓ
 

FAÇANES
MITGERES
TERRATS I GALERIES
COBERTES
TANCAMENTS
ACCESSOS A SERVEIS SOTERRANIS
XEMENEIES

• Manca de criteri unitari en la façana dels
polígons que afecta a la zona residencial

• Escassa uniformitat en el tractament de
façanes i cobertes: materials, colors...

• Manteniment insuficient de les parts
posteriors de les edificacions
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SAULONS
CALÇADES ILLETES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Canvis de nivell bruscos, sense tractament,
amb presència de barreres arquitectòniques

• Punts de trobada de diferents paviments 
mal resolts

• Excés de les dimensions en les
infrastructures

• Heterogeneïtat en l’execució i reposició en
els materials de paviments i revestiments

• Envelliment i brutícia en els materials

EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL / EDIFICACIÓ INDUSTRIAL      I - 14
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL / COMUNICACIONS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Infrastructura poc adequada a l’entorn residencial.
• Efecte de barrera urbana amb dificultat de connexió entre les zones generades per la

infraestrucutura, agreujada per l’efecte del límit visual.
• Existència d’espais marginals, difícils de mantenir.
• Prioritat al trànsit motoritzat sobre els altres tipus de mobilitat.

Il·luminació pròpia d’autopista

Pas de vianants difícil 

Materials envellits i bruts
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AIGUA 
GAS
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT
COMUNICACIONS
CONTRA INCENDIS
CLAVEGUERAM
RECOLLIDA PNEUMÀTICA

• Excés d’ocupació i ubicació poc adient dels
elements verticals a l’espai públic

• Distribució caòtica de les xarxes: cablejat 
desordenat, alçada insuficient...

• Tipologia de suports variada i poc adequada
a la seva funció

• Manteniment insuficient
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
INFORMACIÓ URBANA
PLAFONS PUBLICITARIS
BANDERES I BANDEROLES

• Ubicació poc adient, en punts poc visibles 
que a més dificulten el pas dels vianants

• Manteniment insuficient i envelliment de la
pintura

TR
AC

TA
M

EN
T 

D
EL

 S
Ò

L.
 

C
AN

VI
S 

D
E 

N
IV

EL
L

PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Canvis de nivell bruscos sense tractament,
amb generació de barreres arquitectòniques

• Heterogeneïtat en l’execució i reposició dels 
materials de paviments i revestiments

• Presència d’esquerdes i trencaments a 
causa de la vegetació, dilatacions, defectes 
de disseny...

• Envelliment i brutícia en els materials

Murs durs i sense tractament d’acabat

EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL / AUTOPISTES            I - 15a
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL / COMUNICACIONS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Impacte visual dels passos negatiu: llunyà (entrades fosques) i pròxim (a l’interior).
• Escàs tractament estètic dels accessos i l’interior dels passos, generant l’enclotament

de les visuals des dels vials
• S’encloten les visuals dels carrers que hi porten.
• Prioritat dels vehicles a motor sobre qualsevol altre tipus de mobilitat.
• Dificultat de connexió entre les zones generades per la infraestrucutura.

Il·luminació deficient

Pas de vianants difícil i 
sense elements de 

protecció
Absència de 
senyalització

Materials envellits i bruts

XA
R

XE
S 

D
E 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ

AIGUA 
GAS
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT
COMUNICACIONS
CONTRA INCENDIS
CLAVEGUERAM
RECOLLIDA PNEUMÀTICA

• Ubicació dispersa i poc adient: ocupació de
façanes i murs

• Distribució caòtica: cablejat desordenat,
alçada insuficient...

• Enllumenat insuficient i de varietat d’estils
• Manteniment insuficient
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
INFORMACIÓ URBANA
PLAFONS PUBLICITARIS
BANDERES I BANDEROLES

• Ubicació poc adient en punts poc visibles 
que a més dificulten el pas dels vianants
• Manteniment insuficient i envelliment de la 
pintura 
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SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Heterogeneïtat en l’execució i reposició en
els materials de paviments i revestiments

• Punts de trobada amb solució deficient
• Generació de barreres arquitectòniques
• Presència d’esquerdes i trencaments a 

causa de la vegetació, dilatacions, defectes 
de disseny...

• Envelliment i brutícia en els materials

EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL /AUTOPISTES passos soterrats I - 15b
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL / COMUNICACIONS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Impacte visual negatiu perceptible tant pel veïnat pròxim com pels usuaris de
l’equipament.

• Solucions precàries de les vistes indesitjables: tanques, cartells publicitaris...
• Efecte de barrera urbana i de límit infranquejable.
• Transició brusca entre els diferents usos.
• Generació d’espais marginals de difícil manteniment.
• Escassa consideració de les possibilitats de la vegetació.
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PAVIMENTS I SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Absència de tractament de talussos 
• Urbanització inacabada dels espais 

residuals 
• Definició deficient dels punts de trobada
• Deficient estat de conservació

Aparició vegetació 
incontrol·lada

Tancaments i 
anuncis en mal 

estat

Salts topogràfics sense 
tractament

Aparició d’espais 
residuals abandonats
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 • Escassa utilització d’arbres, arbusts i

espècies de recobriment
• Aparició espontània de vegetació sense

planificar
• Manteniment insuficient
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BANCS I TAULES
PAPERERES
ELEM. DE SEPARACIÓ/PROT.
BARANES
PILONES I LIMITACIONS PAS
JOCS INFANTILS
FONTS ORNAMENTALS
ESTATUES I MONUMENTS
BUSTIES
PIPÍ-CANS
JARDINERES
ESCOSELLS

• Escassa o nul·la dotació de mobiliari urbà
• Barreja d’estils i tractament en els elements
• Afecció de les visuals pels diferents 

elements existents 
• Definició dèbil dels elements de separació i

tancaments, generant sensació de
inseguretat

• Envelliment dels materials de mobiliari i en 
especial dels tancaments

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

Manca de seguretat

EQUIPAMENT LOCAL / FERROVIARI I - 16
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Impacte visual negatiu, que augmenta amb la grandària de la superfície i amb
l’absència de vegetació.
• Generació d’un efecte de barrera arquitectònica i d’espai residual.
• Indefinició en l’ordenació dels usos en l’espai, caracterirtzada per l’aparcament caòtic
de vehicles.
• Deficient integració de l’espai en l’entorn.
• Manca d’elements d’ombra que comporta la insolació permanent de l’espai.
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PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Desnivells amb solucions inadequades
• Ús de paviments poc adequats al trànsit

rodat
• Varietat i manca de planificació en la

utilització dels materials
• Esquerdes i trencaments a causa de

moviments de les arrels, dilatacions i
defectes de disseny

Manca 
d'il·luminació

Absència d’elements verds

Absència 
d’elements de 
senyalització 

horitzontal

Transició 
entre 

paviments 
mal 

solucionada
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BANCS, TAULES I PAPERERES
ELEM. DE SEPARACIO/PROT.
BARANES ,PILONES I LIMITACIONS 
PAS
JOCS INFANTILS
FONTS ORNAMENTALS
ESTATUES I MONUMENTS
BUSTIES
PIPÍ-CANS
JARDINERES I ESCOSELLS

• Ubicació poc adequada
• Dotació insuficient
• Mobiliari poc funcional
• Varietat d’estils i de tractaments en els

diferents elements
• Envelliment general dels materials i manca

de tractament d’elements deteriorats
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• Selecció d’espècies poc adients a la seva
funció: poc ombrívoles, generadores de
resina ...

• Escassa utilització d’arbusts
• Manteniment: insuficient o agressiu: poda

mal realitzada, acumulació de brutícia...

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

Connexiódeficient amb les edificacions 
que se’n serveixen

Definició 
insuficient 

l’espai: 
entrades, 

circulacions

Absència 
mobiliari urbà

VIARI LOCAL / APARCAMENTS I - 17
EXEMPLE:
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INDUSTRIAL / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Modificació del perfil natural per a la generació de talussos: enclotament de les 
visuals des de la via i acabat deficient dels diferents canvis de nivell. 

• Alteració negativa de la visual des del viari: pèrdua de les vistes originals, modificació
de la silueta de l’horitzó...

• Façanes molt aparents i a una mínima distància del límit de parcela.
• Definició deficient de les zones de transició entre els diferents usos.

Talussos i vores 
al descobert. 
Problemes 

d’erosió

Manca vegetació

Façanes molt 
aparents

Trencament de la 
línia de l’horitzó
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SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Defectes en els acabats dels vials
• Punts de trobada deficientment resolts
• Talussos sense tractament o amb materials

poc adequats que comporten problemes
d’erosió

• Problemes d’erosió del terreny
• Envelliment i estat de conservació deficient

dels materials
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 • Tractament inadequat dels talussos

• Escassa utilització d’arbustos
• Espècies poc adients per a la seva funció
• Manteniment insuficient
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FAÇANES
MITGERES
TERRATS I GALERIES
COBERTES
TANCAMENTS
ACCESSOS A SERVEIS SOTERRANIS
XEMENEIES

• Absència de criteri unitari en el tractament
de les façanes, cobertes i tancaments del
polígon: disparitat de materials, colors...

• Manteniment insuficient dels acabats
exteriors de les edificacions

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

GENERAL / VIARI GENERAL                                             I - 18
EXEMPLE:
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INDUSTRIAL / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Afecció negativa de les visuals a paratges emblemàtics.
• Indefinició de les zones de transició. 
• Alteració dels cursos d’aigua naturals i camins rurals.
• Generació d’espais residuals sense tractament.
• Escassa utilització de la vegetació.

TR
AC
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M

EN
T 
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EL
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Ò
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C
AN

VI
S 

D
E 

N
IV

EL
L

PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Superfícies acabades sense cobriment amb
problemes d’erosió

• Definició deficient dels punts de trobada
• Trencament de materials per moviments del

terreny o presència de vegetació
• Estat de conservació deficient

Façanes molt aparentsCobertes molt 
aparents

Accidents orogràfics 
sense tractamentLímit entre indústria i 

entorn sense definir

VE
G

ET
AC

IÓ
 • Espècies poc apropiades atenent la seva

funció i emplaçament
• Escassa utilització d’arbustos i vivaces
• Manca d’arrelament
• Manteniment deficient

ED
IF

IC
AC

IÓ
 

FAÇANES
MITGERES
TERRATS I GALERIES
COBERTES
TANCAMENTS
ACCESSOS A SERVEIS SOTERRANIS
XEMENEIES

• Absència de tractament unitari dels diferents
elements d’edificació: materials, colors,
formes,...

• Impacte visual excessiu de façanes i
cobertes

• Manteniment deficient dels elements
d’acabat de les edificacions

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

GENERAL / ESPAIS DE PROTECCIÓ                                I - 19
EXEMPLE:
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INDUSTRIAL / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Construcció indiscriminada escassament integrada en l’entorn
• Transició deficient entre usos diferents.
• Alteració dels cursos naturals de l’aigua.
• Generació d’espais marginals que poden comportar usos no desitjats: abocaments...
• Escassa utilització de vegetació.

TR
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M
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D
EL

 S
Ò
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C
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S 

D
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N
IV

EL
L

PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Materials inadequats, que comporten
problemes d’erosió

• Col·lapse d’infrastructures de desguàs per
moviments del terreny o avingudes

• Transició inadequada dels elements
• Manca general de neteja i manteniment

Manca de manteniment, 
descalçament de les 

estructures

Manca de 
vegetació

Salts orogràfics sense 
tractar

Dimensions 
insuficients per 
absorbir grans 

pluges

VE
G

ET
AC

IÓ
 

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

XA
R

XE
S 

D
E 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ

AIGUA 
GAS
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT
COMUNICACIONS
CONTRA INCENDIS
CLAVEGUERAM
RECOLLIDA PNEUMÀTICA

• Impacte visual negatiu pel disseny i els
materials emprats. Manca d’integració a
l’entorn

• Dimensions de les xarxes de drenatge
insuficients

• Estat de conservació deficient

• Manca de vegetació
• Absència de repoblacions posteriors a la

intervenció
• Manca general de manteniment

GENERAL / HIDROLÒGIC                                                  I - 20
EXEMPLE:
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XARXA D’ESPAIS PÚBLICS / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

ELEMENTS IMPACTES FREQÜENTS

• Els vials actuen sovint com a interceptors dels camins naturals de l’aigua, comportant
patologies importants causades per les grans avingudes.

• Manca de tractament i de continuïtat als marges de la infrastructura.
• Vegetació caòtica a les lleres i marges dels cursos d’aigua.
• Generació d’espais marginals susceptibles de qualsevol tipus d’abocament i

acumulació de brutícia.

Pas d’aigües sota el vial 
mal solucionat

Manca vegetació 
d’acompanyament

Descalçament de la viaProliferació de vegetació 
descontrolada

TR
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M
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D
EL
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Ò

L.
 

C
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VI
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D
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N
IV
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L

PAVIMENTS
SAULONS
ILLETES
CALÇADES
PUNTS DE TROBADA
ESTACIONAMENT
ESCALES I RAMPES
PASSOS A NIVELL
PASSOS SOTERRATS
PONTS I PASSAREL·LES
TALUSSOS

• Acabat deficient de la superfície i de les
estructures

• Problemes a les pendents i talussos: erosió
excessiva, descalçament de les
estructures...

• Envelliment generalitzat material

VE
G

ET
AC

IÓ
 • Manca de vegetació

• Absència de repoblacions posteriors a la 
intervenció

• Proliferació excessiva d’algunes espècies
• Manca general de manteniment

ARBRES
ARBUSTOS
ENTAPISSANTS I VIVACES
GESPES

XA
R

XE
S 

D
E 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ

AIGUA 
GAS
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT
COMUNICACIONS
CONTRA INCENDIS
CLAVEGUERAM
RECOLLIDA PNEUMÀTICA

• Alteració del recorregut natural de l’aigua
• Impacte visual negatiu pel disseny i els 

materials emprats. Manca d’integració a 
l’entorn

• Dimensionament insuficient dels
desguassos subterranis

• Deficient estat de conservació

VIARI GENERAL / HIDROLÒGIC                                        I - 21
EXEMPLE:
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RESIDENCIAL

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

EXEMPLES I REFERÈNCIES

• Localització poc apropiada.
• Accés poc significatiu o difícil.
• Orientacions poc adequades:

insolació...
• Manca general en la

consideració de les visuals.
• Vegetació poc apropiada per

a la funció desitjada.

• Envelliment del mobiliari urbà i
dels materials, manca de
reposició.

• Manteniment deficient de la
vegetació: reg inadequat a les
necessitats de les plantes,
poda mal dirigida o excessiva...

• Acumulació de brutícia.

• Generació d’espais
marginals arraconats.
Efectes del vandalisme
sobre els materials i el
mobiliari.

• Camins improvisats pels 
vianants.

• Vegetació maltractada per
les obres.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Disposar d’un inventari de mobiliari o instal·lacions que faciliti la gestió del manteniment pel que fa a les
reposicions, operacions necessàries...

• Disposar d’un inventari de les espècies vegetals que faciliti la gestió de les operacions de manteniment:
repoblacions, freqüències de reg, poda, tractaments fitosanitaris,...

• La localització i l’accessibilitat han de concebre’s en funció de les necessitats del ciutadà i de la trama
urbana. Estaran també condicionades pel planejament corresponent.

• Adequar el projecte als condicionaments naturals i socials de l’entorn: disponibilitat d’aigua, vegetació 
adient, viabilitat d’un manteniment integral de l’espai, existència de vandalisme,...

• Adaptar l’orografia al tipus d’espai concebut. Evitar espais residuals d’acumulació de brutícia.
• Considerar les visuals que es generen des de l’interior cap a l’exterior i des de l’exterior cap a l’interior.
• Tenir presents els recorreguts preferents dels vianants, per evitar l’aparició espontània de passos.
• Sense restringir les espècies a utilitzar, buscar la vegetació que pot ser característica del municipi i 

recomanar-la preferentment.

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• Instal·lar elements resistents al vandalisme: aspersors telescòpics, llums protegits...
• Implantar elements de fàcil adquisició i substitució.

Recomanacions d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                        Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                           Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS              Despreniments d’elements o instal·lacions en alçada.
RISC A TERCERS                                            Despreniments d’elements o instal·lacions en alçada.

ZONA VERDA R - 1
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RESIDENCIAL

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

• Secció viària poc adequada a la
velocitat de projecte, a la
necessitat d’aparcaments, o a
l’ús del vianant.

• Relació de l’amplada del carrer
amb alçada edificació poc
adequada.

• Manca de vegetació
d’acompanyament.

• Desnivell de les tapes de
registres respecte al paviment.

• Manca de senyalització
horitzontal i vertical.

• Envelliment i deteriorament de
les peces de paviment i
mobiliari urbà per deficiències
als acabats o per manca de
reposició.

• Ocupació de les voreres
per vehicles.

• Obstaculització de les
entrades, passos de
vianants, etc.

• Vandalisme sobre els
elements de mobiliari
urbà.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Realitzar un manteniment i reposició continuada del mobiliari urbà, dels paviments, de la il·luminació,
de la vegetació...

• Instal·lar elements resistents al vandalisme: aspersors ocults, llums protegits, materials resistents...

• Respectar una relació harmònica de la secció de carrer amb l’alçada d’edificació. Es proposen els següents 
valors orientatius:

• Concebre una secció adequada acord a la velocitat desitjada, a la necessitat d’aparcaments i als vianants.
Orientar el disseny de l’espai considerant la visual de fons del carrer, en elements que facilitin la lectura de
les cruïlles: espais sense cotxes, vegetació... Intentar incorporar-hi sempre que sigui possible vegetació

• Evitar els canvis de rasant i de pendents bruscos que desdibuixin la línia del carrer i els desnivells sempre 
que no siguin necessaris per raons funcionals, diferenciant les àrees de diferents usos mitjançant la 
utilització de diversos tipus de paviment. 

• Assegurar que el paviment de les voreres està a una cota inferior que el nivell dels portals, i que té una 
pendent mínima cap a la calçada, per tal d’evacuar l’aigua correctament.

• Facilitar el pas dels vianants per la vorera i posar, si és estreta, elements de protecció per impedir la invasió 
de vehicles i l’obstaculització de les entrades. Escurçar sempre que es pugui els passos de vianants per a 
proporcionar seguretat a aquests.

• Tenir present la ubicació dels elements de serveis en punts visualment discrets i en la mesura del possible 
de manera agrupada per tal d’evitar la invasió continuada de la vorera o del pas del vianant: contenidors...

• Respectar una relació harmònica de la secció de carrer amb l’alçada d’edificació. Es proposen els següents 
valors orientatius:

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment i d’Ús

Amplada de carrer (m) Alçada d'edificació (m)
8 7,5 (PB+1)

de 8 a 12 10,6 (PB+2)
de 12 a 16 13,65 (PB+3)
de 16 a 20 16,7 (PB+4)
de 20 a 24 19,85 (PB+5)
de 24 a 28 22,8 (PB+6)
més de 28 25,95 (PB+7)

VIARI LOCAL carrers R - 2a (1)
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RESIDENCIAL

EXEMPLES I REFERÈNCIES

GRAU DE SOLUCIÓ                                        Depèn si és tracta del vial, la instal·lació o el mobiliari urbà.
DESPESA ASSUMIBLE PER                           Administració local.
RISC A TERCERS                                            Despreniment d’elements o instal·lacions en alçada, 

ensopegaments, accidents de trànsit...

VIARI LOCAL carrers R - 2a (2)

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ
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RESIDENCIAL

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

EXEMPLES I REFERÈNCIES

• Dificultat del ciutadà per llegir 
l’espai.

• Dimensions excessives de les
infraestructures.

• Escassa diversificació de la
secció.

• Manca de senyalització, il·lu-
minació, vegetació...

• Patologies en la
senyalització horitzontal:
lectura confusa i manca de
manteniment.

• Abandonament de la
vegetació en les mitgeres i
illetes. Proliferació de
vegetació incontrolada.

• Priorització del pas de vehicles
sobre qualsevol altre tipus de
trànsit.

• Dificultat i perillositat per al
vianant.

• Entorpiment de la visibilitat
motivada per vehicles aparcats
a les cantonades.

• Efectes de vandalisme sobre
els materials i el mobiliari.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Establir un manteniment periòdic de la senyalització horitzontal i vertical.
• Realitzar la neteja i manteniment periòdics del verd de les medianes i espais intermedis. Quan això

sigui difícil utilitzar altres materials de recobriment: escorça de pi, mulching...

• Facilitar la identificació de la cruïlla com a tal 
• Dissenyar l’espai des de la visió vianant, reduint a la vegada la confusió en els conductors. 
• Establir una senyalització horitzontal completa i de fàcil lectura, amb pintura no lliscant.
• Establir una senyalització vertical clara i agrupada, evitant la duplicitat d’informació.
• Preveure els recorreguts preferents dels vianants i escurçar-los, per augmentar la seguretat i comfort.
• Adequar correctament la vegetació a les característiques de l’entorn, conèixer la disponibilitat d’aigua i

les possibilitats de manteniment.
• Projectar vegetació amb criteri unitari per a tota la cruïlla

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• Utilitzar elements de protecció i separació per mantenir les cantonades netes d’obstacles que
impedeixen la visibilitat, afavorint la seguretat i una lectura neta de l’espai.

Recomanacions d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                         Depèn si és tracta del vial, la senyalització o la vegetació. 
DESPESA ASSUMIBLE PER                           Administració local.
RISC A TERCERS                                            Despreniment d’elements o instal·lacions en alçada, 

ensopegaments, accidents de trànsit...

VIARI LOCAL cruïlles                                                 R - 2b
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RESIDENCIAL

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

• Escassa integració de
l’edifici a l’entorn
immediat.

• Manca de criteri en el
tractament de les
façanes.

• Diversitat de materials que
comporta una dificultat per al seu
tractament.

• Manca general de vegetació.
• Manca de neteja i manteniment

generalitzat dels elements:
façanes, pintura, revocats. Risc
per als usuaris i vianants.

• Aplicació de criteris particulars en
zones d’afecció pública.

• Aparició d’afegits o d’elements
diversos fixats a la façanes:
aparells d’aire condicionat,
antenes, sortides de forns...

• Presència d’efectes de vandalisme:
pintades, trencades...

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Considerar l’edifici en relació a l’entorn existent: ordenació, paràmetres urbanístics...
• Establir una relació d’amplada del carrer i alçada de les edificacions adient (veure la fitxa R-2a, VIARI

LOCAL carrers).
• Estudiar la possibilitat d’introduir criteris sobre el disseny i el manteniment de les façanes mitjançant la

redacció d’ordenances municipals, fomentant la identificació d’un paisatge urbà propi.
• Cercar sistemes de tancament de garatges estèticament agradables i segurs.
• Establir una uniformitat de criteris per a l’ús privat en l’espai públic: tendals, cartells, persianes,

il·luminació...
• Establir de programes de manteniment, de neteja o de valoració dels elements vegetals.

Recomanacions de Projecte

• Promoure l’ús d’elements de transició entre l’edificació i el carrer: ornaments a les façanes,
transparència en els comerços, entrades a les edificacions...

• Mantenir dels elements vegetals en terrasses i balcons.

Recomanacions de Manteniment 

• Regular la proliferació d’elements fixats a la façana de manera que no pertorbin negativament la
percepció de la mateixa i que no interceptin les visuals.

• Evitar la profusió de la informació urbana en edificacions, particularment dels comerços.

Recomanacions  d’Ús

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

EXEMPLES I REFERÈNCIES

GRAU DE SOLUCIÓ                                        Depèn de l’acord amb la comunitat de propietaris.   
DESPESA ASSUMIBLE PER                           Privat.
RISC A TERCERS                                           Despreniment d’elements o instal·lacions en alçada.

EDIFICACIÓ D’ÚS RESIDENCIAL                                      R - 3
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RESIDENCIAL

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

EXEMPLES I REFERÈNCIES

• Impacte visual negatiu de
l’espai comercial sobre
l’entorn. Desordre i diversitat
dels elements.

• Dificultat d’identificació de
comerços, equipaments...
Absència de criteri per a la
retolació i els cartells.

• Aplicació de criteris 
particulars en zones 
públiques.

• Manca de manteniment de
les persianes i reixes de
tancament.

• Envelliment, deteriorament
i manca de reposició dels
elements.

• Acumulació puntual de
brutícia i objectes
abandonats: caixes,
cartrons...

• Combinació d’usos molt diversos
i de difícil compaginació visual.

• Desordre en l’ocupació del
carrer, resultant espais poc
acollidors.

• Ocupació de façanes per a
aparadors, rètols...

• Presència d’efectes d’agressions
vandàliques.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Introduir criteris des de les ordenances municipals sobre alineacions, ubicació del comerç, i, en
definitiva, que ordenin visualment els diferents elements dels comerços.

• Realitzar actuacions de caire unitari per zones, evitant les solucions individuals ja sigui en els rètols
com en els aparadors, o l’ocupació de l’espai exterior: unificació de colors, de dimensions de rètols,
tancaments, de tipus de cadira o para-sol...

• En espais d’amplada suficient, diferenciar amb els paviments, la vegetació i el mobiliari els usos: espai
per a la circulació de vianants i ciclistes, espais a pròxims a comerços, zones d’estada...

• Considerar la transparència dels comerços com a un element més del carrer: materials, il·luminació...
• Cercar sistemes de tancament segurs evitant opacitats.
• Establir, si es possible, sistemes de recollida porta a porta del cartró i altres en els comerços, amb el

qual s’hi evitin grans acumulacions a determinades hores.

Recomanacions de Projecte, de Manteniment i d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                         Fàcil, la dificultat recau en què la gestió sovint és privada.
DESPESA ASSUMIBLE PER                           Administració local / Privat.
RISC A TERCERS                                            Despreniment d’elements o instal·lacions en alçada.

TERCIARI COMERCIAL                                                      R - 4
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RESIDENCIAL

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

• Impacte visual negatiu de la
zona d’equipament sobre
l’entorn. Desordre en els
elements.

• Dificultat d’identificació dels
accessos.

• Varietat d’usos i absència de
consideració de la qualitat
visual.

• Absència o repetició de
senyalització.

• Manteniment deficient de les
zones esportives i dels
elements associats:
tancaments, reixes...

• Deteriorament dels materials i
manca o deficiències en la
reposició dels elements.

• Manteniment deficient en els
punts de servei.

• Espais poc acollidors i
escassament aprofitats.

• Ocupació desordenada de
les instal·lacions.

• Presència d’efectes
d’agressions vandàliques.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Considerar la relació de l’equipament amb l’entorn (carrer, edificacions...). Utilitzar la vegetació, els
tancaments, el mobiliari, la il·luminació, com a elements de transició que han de facilitar la lectura de
l’espai.

• Procurar uns accessos clars i ben senyalitzats, integrant l’espai d’espera de vehicles.
• En espais d’amplada suficient, diferenciar les zones pels seus usos (amb paviments, vegetació...):

espais per a visitants i usuaris, zones d’estada o d’espera amb bancs...
• Utilitzar preferentment paviments tous sempre i allà on l’activitat esportiva ho permeti.
• Utilitzar vegetació com a instrument per definir i crear espais: zones d’ombra, de descans...
• Cercar sistemes de tancament segurs i a prova d’accions vandàliques.

Recomanacions de Projecte

• Realitzar un manteniment periòdic dels tancaments, mobiliari urbà i vegetació.
• Garantir un manteniment integral dels espais per evitar una degradació i un mal ús.

Recomanacions de Manteniment i d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                         Depèn si és tracta de l'accés, la instal·lació o els elements esportius.
DESPESA ASSUMIBLE PER            Administració local / Privat.
RISC A TERCERS                             Despreniment d’elements o instal·lacions en alçada, ensopegades 

amb paviments deficients, accidents amb les instal·lacions

EQUIPAMENT LOCAL esportiu                               R - 5
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INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

EXEMPLES I REFERÈNCIES

• Presència de desnivells
bruscs en terrenys
accidentats.

• Escàs treball en la integració
en l’entorn immediat així
com dels límits visuals
interns.

• Manca de consideració
estètica: façanes opaques i
de gran impacte visual.

• Manteniment deficient dels
elements: senyalització,
mobiliari, paviments,
vegetació...

• Manteniment deficient de
l’edificació: façanes, cobertes,
tancaments, elements sin-
gulars...

• Reposicions amb materials de
qualitat inferior a l’original.

• Abandonament de les zones
exteriors no productives.

• Façanes posteriors d’edificis
utilitzats com a abocadors o
magatzems desordenats de
diversos materials.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Reposició periòdica i programada dels elements:, mobiliari, paviments...
• Posar èmfasi en el manteniment dels espais verds, tant d’ús comunitari com particular.
• Considerar la possibilitat d’aprofitar l’aigua de les cobertes per regar els espais verds, disminuint els

costos de conservació.

• Cercar emplaçaments adequats i adaptar la construcció al relleu del terreny existent.
• Treballar amb cura els límits i la integració amb l’entorn dels volums edificats i del traçat dels carrers.
• Establir criteris generals de tractament de les façanes: materials, dimensions, formes..., tenint en

compte la normativa existent i l’entorn físic. Buscar solucions per a les grans cobertes de les naus
industrials: materials integrats, colors, sostres verds...

• Establir criteris globals per al tractament de l’enjardinament de les indústries, d’acord amb les seves
circumstàncies: trànsit de camions,...

• Establir criteris per a les cessions de zones verdes.

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment i d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                         Difícil, manca conscienciació en el sector.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local / Privat.
RISC A TERCERS                                             Risc per la pròpia activitat, despreniments...

GENERAL R - 6
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INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

• Integració deficient amb
l’entorn immediat.

• Manca de distinció d’usos
diferents en la mateixa secció.

• Absència d’elements que
acompanyin al vianant: arbrat,
mobiliari urbà, enllumenat...

• Desordre en els elements dels
aparcaments.

• Abandó de les zones no
productives.

• Proximitats dels edificis
utilitzades com abocadors o
com a magatzems desordenats
de materials.

• Presència d’efectes de
vandalisme.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Realitzar un manteniment periòdic dels espais verds.
• Substituir periòdicament i programada els elements de mobiliari, paviments...
• Aprofitar si és possible l’aigua de les cobertes per regar els espais verds i disminuir així el cost de

manteniment.

• Respectar una relació harmònica de la secció de carrer amb l’alçada d’edificació. Es proposen els 
següents valors orientatius:

• Cercar un emplaçament adequat i una adaptació al relleu del terreny existent .Integrar el traçat dels
carrers a l’entorn.

• Establir criteris per al tractament de l’enjardinament de les indústries, adaptant-los a les seves
necessitats: circulació de trànsit pesat,...

• Establir criteris per a les cessions de zones verdes.
• Triar la vegetació adequada per l’acompanyament del vianant.
• Diferenciar clarament el pas de vianants del d’altre tipus de mobilitat.
• Dissenyar una senyalització i retolació clara i visible.

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment i d’Ús

• Deteriorament dels elements
per acabat o manteniment
deficient.

• Absència de senyalització
horitzontal i vertical.

• Proliferació de vegetació
ruderal.

VIARI LOCAL                                                                   R - 7 (1)

Amplada de vial (m) Alçada d'edificació (m)
<8 8 (PB+1)

de 8 a 11 12 (PB+2)
>11 16 (PB+3)
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INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS

EXEMPLES I REFERÈNCIES

GRAU DE SOLUCIÓ                                          Depèn si és tracta del vial, senyalització o vegetació. 
DESPESA ASSUMIBLE PER                             Administració local.
RISC A TERCERS                                              Risc de la pròpia activitat, despreniments...

VIARI LOCAL                                                                   R - 7 (2)

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ
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INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

EXEMPLES I REFERÈNCIES

• Integració deficient en
l’entorn immediat.

• Absència de mobiliari urbà.
• Disseny de grans zones

d’aparcament, molt visibles i
sense arbrat.

• Resolució millorable de les
connexions amb la xarxa
viària i zones de càrrega.

• Manteniment deficient de les
zones d’aparcament i espais
exteriors: paviments, vegetació...

• Presència desordenada de
cartells i anuncis.

• Abandonament de les zones
alienes a l’edificació.

• Proximitats dels edificis
utilitzades com abocadors o
magatzems improvisats de
materials.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Realitzar periòdicament les tasques de conservació dels diferents elements: mobiliari urbà, vegetació,...
• Portar a terme el manteniment de les diferents àrees de la parcel·la. Evitar l’aparició de zones

marginals o abandonades.

• Establir criteris per a la configuració de la secció de vials: línia d’edificació, espai per a vianants...
• Dissenyar les àrees d’aparcament incorporant zones de lleure, mobiliari, vegetació abundant, passos

per a vianants, procurant tanmateix una bona integració en l’entorn.
• Diferenciar els usos propis de l’activitat dels vianants i vehicles.
• Seleccionar la vegetació adaptada a la zona, de baix manteniment i amb qualitats òptimes per a la

reducció dels impactes no desitjats, com als visuals o acústics
• Projectar l’enllumenat en funció de les necessitat reals, no com a reclam publicitari.

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• Establir criteris d’ubicació i tipologia dels anuncis publicitaris i rètols, per a facilitar una lectura clara del
conjunt del paisatge.

• Definir adequadament els usos diferenciats en les diferents àrees.
• Evitar l’acumulació de deixalles a les proximitats dels edificis o zones desocupades.

Recomanacions d’ús

GRAU DE SOLUCIÓ                             Depèn si és tracta dels accessos, la senyalització o la vegetació... 
DESPESA ASSUMIBLE PER                Privat.
RISC A TERCERS                                Risc en les circulacions, despreniments...

COMERCIAL GRANS SUPERFÍCIES                                 R - 9
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COMUNICACIONS

FERROVIARI R -10

RECOMANACIONS                                            ESPAIS XARXA

VIARI antic traçat R -12

XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

ÍNDEX

APARCAMENT R -11

PARCS I JARDINS                                                               R -13

R -10

R -11

R -12

R -13
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COMUNICACIONS

SOLUCIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

EXEMPLES I REFERÈNCIES

• Manca de tractament d’espais
intersticials i accessos.

• Absència vegetació
• Dotació insuficient de

mobiliari urbà.
• Il·luminació inadequada,

especialment al voltant de les
estacions.

• Zona d’aparcament mal
definida.

• Construccions
abandonades o en desús.

• Manteniment deficient del
mobiliari urbà.

• Proliferació de vegetació 
incontrolada.

• Acumulació de brutícia.

• Concentració excessiva de
serveis.

• Aparcament caòtic en les
proximitats de l’estació.

• Acumulació de deixalles.
• Aparició de camins improvisats

pels vianants.
• Vandalisme sobre els materials i 

el mobiliari. Inseguretat en 
períodes de mínima activitat.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Realitzar un manteniment periòdic de les façanes: acabats, cartells, publicitat...
• Cercar usos diferents per als edificis en desús per evitin la seva degradació
• Programar el manteniment de l’espai: reposició de material deteriorat, control de la vegetació

invasora...

• Tenir en compte les vistes des de l’exterior.
• Actuar a les vies, marges i zones de protecció per evitar l’aparició d’espais marginals.
• Utilitzar la vegetació per afavorir una adaptació a l’entorn.
• Definir els accessos i dissenyar expressament les entrades amb l’ús de paviments, vegetació...
• Estudiar estratègies per reduir el soroll i vibracions: pantalles, col·locació de les vies...

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• Mantenir l’espai endreçat per evitar l’ús indegut per a abocaments o magatzems improvisats.
• Tenir presents els recorreguts preferents dels vianants.

Recomanacions d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                        Depèn si és tracta de l’edifici, l’accés o el mobiliari urbà.
DESPESA ASSUMIBLE PER                           Administració autonòmica / RENFE.
RISC A TERCERS                                            Proximitat de les vies, despreniment d’elements alts.

FERROVIARI R -10
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XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

SOLUCIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

EXEMPLES I REFERÈNCIES

• Manca de definició i acabat de
l’espai.

• Absència d’espais de vianants.
• Il·luminació inapropiada.
• Vegetació insuficient o inadequada 

a l’entorn.
• Disseny de la xarxa de drenatge 

insuficient o inexistent.

• Presència d’elements deteriorats
pels vehicles.

• Tractament de la vegetació
insuficient o inadequat: poda mal
dirigida, reg insuficient...

• Manteniment deficient de la
senyalització horitzontal i
vertical.

• Prioritat de pas dels
vehicles sobre els
vianants.

• Aparició de camins
improvisats creats
pels vianants.

• Agressions sobre els
materials i els
elements vegetals.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Realitzar el manteniment periòdic dels elements deteriorats pels cotxes.
• Programar un manteniment adequat de la vegetació. Implantar espècies que permetin el pas dels

vehicles. Controlar la vegetació improvisada.

• Tenir en compte el vianant i els seus els recorreguts previsibles.
• Distingir les diferents zones. Implantació de mobiliari i de il·luminació apropiada.
• Utilitzar, si és possible, paviments tous.
• Implantar de mobiliari i de il·luminació apropiada. Disposar de defenses de protecció.
• Proposar espècies adequades per proporcionar ombra als cotxes i no embrutar-los. Dotar a la

vegetació amb l’espai suficient per desenvolupar-se correctament.

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• Respecte a l’espai per als vianants.
• Evitar l’acumulació de brutícia i deixalles. Fomentar l’ús de papereres.

Recomanacions d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                         Depèn si és tracta del viari, la vegetació o els elements.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local.
RISC A TERCERS                                             

APARCAMENT R -11
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XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

SOLUCIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

• Conservació del caràcter de via
urbana. Seccions exagerades o
escasses per als usos actuals.

• Absència de tractament dels
marges.

• Diferenciació insuficient dels 
usos: pas de vianants, de 
cotxes...

• Il·luminació poc apropiada.
• Manca senyalització a les cruïlles.

• Construccions abandonades
o en desús.

• Tractament inadequat de la
vegetació: podes, reg...

• Proliferació de la vegetació
incontrolada.

• Manteniment deficient en els
marges del paviment.

• Acumulació de brutícia.

• Prioritat de pas dels
vehicles sobre els
vianants.

• Acumulació de materials
de rebuig i restes d’obres
en espais residuals.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Realitzar un manteniment periòdic del mobiliari, paviment...
• Programar el manteniment de la vegetació: poda, reg...

• Definir els espais en funció dels nous usos: incorporació de mobiliari i vegetació apropiats, il·luminació
adient...

• Definir usos per espais residuals per evitar la seva degradació progressiva.
• Evitar els canvis de rasant bruscos.
• Facilitar la comunicació entre els marges.

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• Respectar els espais de pas i estada dels vianants.
• Estudiar la possibilitat d’incorporar carrils de bicicleta segregats i dobles fileres d’arbres.

Recomanacions d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                        Depèn si és tracta del viari, els cartells o el mobiliari urbà.
DESPESA ASSUMIBLE PER                           Administració local.
RISC A TERCERS                                            Circulació ràpida de vehicles en el casc urbà.

VIARI antic traçat R -12
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XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

SOLUCIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

• Manca de criteri en la
selecció de les espècies.

• Absència d’espècies en els
diferents estrats: arbustiu,
herbori...

• Il·luminació poc apropiada.
• Disseny deficient del drenatge

d’aigües.

• Tractament inexistent o
inadequat: podes mal dirigides,
regs insuficients....

• Manteniment deficient del
mobiliari urbà: fonts, jocs
infantils...

• Deteriorament de la
vegetació i mobiliari a
causa d’obres o de
vandalisme.

• Acumulació de brutícia i
proliferació de vegetació
incontrolada.

• Inseguretat en períodes de 
poca activitat.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Realitzar un manteniment periòdic de la vegetació: poda, reg...
• Intensificar el manteniment dels elements malmesos.
• Conservar els paviments de graves o sorres sense escampar...

• Afavorir els lligams de circulació de vianants i bicicletes, utilitzant per exemple corredors verds entre els
parcs i jardins urbans per establir una xarxa interconnectada.

• Adequar l’espai verd a les necessitats de l’entorn urbà més proper. Buscar superfícies dins de la trama
urbana, encara que petit. La presència de vegetació incrementa el valor de l’espai.

• Crear parcs urbans perifèrics com a espais de transició entre la zona urbana i la rural.

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• Donar prioritat a l’ús de l’espai per als nens, la gent gran i els vianants en general.
• Localitzar els usos esportius en zones concretes.

Recomanacions d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                Depèn si és tracta de la ubicació, el mobiliari urbà o la vegetació.
DESPESA ASSUMIBLE PER                   Administració local.
RISC A TERCERS                                   Ensopegades, despreniment de branques...

PARCS I JARDINS                                                               R -13
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RESIDENCIAL/COMUNICACIONS
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RESIDENCIAL / INDUSTRIAL I SERVEIS TÈCNICS

SOLUCIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

• Manca de tractament en la transició de les diferents
trames.

• Intercepció de les connexions existents.
• Existència de canvis de rasant bruscs.
• Generació d’espais residuals.
• Prioritat dels vehicles a motor respecte els vianants.
• Excessiu impacte de l’enllumenat de tipus industrial o

publicitari.
• Manca absoluta de vegetació.

• Influència dels impactes ambientals de les
indústries sobre els habitatges.

• Manteniment deficient de la senyalització
horitzontal i vertical.

• Existència de problemes d’inseguretat.
• Vandalisme sobre els elements 

d’urbanització.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment i d’Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Realitzar el manteniment periòdic del mobiliari, senyalització i vegetació.
• Manteniment de les proximitats de les edificacions residencials i industrials.
• Controlar els impactes ambientals associats a les activitats industrials.

• Tenir en compte el contrast de les façanes d’edificacions industrials enfront les residencials.
• Connectar els marges del viari amb passos de vianants.
• Emprar la vegetació per a suavitzar els contrastos del paisatge ii crear noves zones.
• Adequar l’enllumenat a l’entorn i considerar el confort del vianant. Evitar la il·luminació publicitària.
• Evitar la generació d’espais residuals, que poden esdevenir marginals. 

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment i d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                                   Difícil si no es considera des d’un començament.
DESPESA ASSUMIBLE PER                                      Administració local.
RISC A TERCERS                                                      Fàcil generació d’espais insegurs.                       

EDIFICACIÓ RESIDENCIAL / EDIFICACIÓ INDUSTRIAL  R - 14



Annex: Fitxes de tractament d’impactes visuals en espais urbans 106

RESIDENCIAL/COMUNICACIONS

SOLUCIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

EXEMPLES I REFERÈNCIES

• Connexió mal solucionada
entre barris.

• Existència de canvis de rasant
bruscs.

• Generació d’espais residuals.
• Prioritat dels vehicles a motor

respecte els vianants.
• Il·luminació deficient.
• Manca de vegetació.

• Manteniment deficient de la
senyalització horitzontal i
vertical.

• Manteniment deficient de les
zones residuals.

• Prioritat als vehicles a motor.
• Contaminació acústica.
• Efectes propis d’espais

marginals: inseguretat,
vandalisme...

• Acumulació de brutícia en
racons i espais tancats pel
pas de vehicles en un espai
tancat.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Realitzar un manteniment periòdic dels elements d’urbanització.
• Mantenir un bon estat de neteja general: pintades a les parets, làmpades trencades...

• Considerar les visuals del vianant, especialment les corresponents a l’ús de passos soterrats.
• Considerar els marges que han de quedar connectats a través de passos de vianants com a conjunt

visualment llegible.
• Evitar la generació d’espais residuals que poden esdevenir marginals. 
• Tractar els murs amb solucions de bioenginyeria (incorporació de vegetació), o amb materials de

qualitat.
• Tenir cura en la il·luminació interior (dels passos) i exterior per a crear un espai més càlid.
• Procurar disminuir l’impacte acústic sobre els vianants i zones d’habitatges.

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• Concentrar el pas de les xarxes per un sol punt.
• Fomentar el respecte al vianant.

Recomanacions d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                                Difícil si no es programa des de l’inici.
DESPESA ASSUMIBLE PER                                   Administració local / Autopistes.
RISC A TERCERS                                                   Inseguretat.

EDIFICACIÓ RESIDENCIAL / AUTOPISTES                       R - 15
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RESIDENCIAL/COMUNICACIONS

SOLUCIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

EXEMPLES I REFERÈNCIES

• Transició mal resolta entre
usos diferents.

• Generació d’espais marginals.
• Il·luminació inadequada o ine-

xistent.
• Vegetació absent o poc adient

• Implantació de solucions
precàries per ocultar vistes
poc estètiques.

• Mal estat dels tancaments.
• Proliferació de vegetació

incontrolada.

• Abocaments incontrolats de
residus.

• Creació improvisada de
camins pel pas de vianants.

• Efectes del vandalisme
sobre els elements.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Mantenir els tancaments i les proteccions de seguretat en bon estat. 
• Reparar o substituir els elements d’urbanització amb la freqüència necessària.
• Portar a terme el manteniment periòdic de la vegetació. Especialment el tractament de les espècies

colonitzadores als marges i talussos.

• Actuar sobre els marges de l’àmbit per definir correctament l’espai i evitar l’aparició de zones residuals,
que poden esdevenir marginals.

• Tenir en compte les visuals sobre els espais oberts.
• Posar èmfasi en el disseny dels vials i accessos des del punt de vista del vianant.
• Procurar una il·luminació adequada en funció de l’ús corresponent.
• Cercar solucions per a la protecció acústica dels veïns i usuaris dels equipaments.

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• Evitar els abocaments i dipòsits improvisats de materials.

Recomanacions d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                             Difícil, depèn de diverses entitats.
DESPESA ASSUMIBLE PER                                Administració local, autonòmica, RENFE.
RISC A TERCERS                                                 Proximitat de zones de risc.

EQUIPAMENT LOCAL / FERROVIARI                               R - 16
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RESIDENCIAL / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

SOLUCIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

• Distinció feble dels diferents 
espais.

• Manca de tractament de les 
zones de transició entre usos 
diferents. Generació d’espais 
marginals.

• Il·luminació inadequada o 
inexistent. 

• Vegetació inexistent o poc 
apropiada: poc ombrívoles...

• Deteriorament dels elements
de senyalització.

• Manca de reposició dels 
elements malmesos pels 
vehicles.

• Poda dels arbres mal dirigida
• Brutícia i taques en el

paviment.

• Elements vegetals i
d’urbanització malmesos per
vehicles.

• Creació improvisada de 
camins pel pas de vianants.

• Existència vandalisme sobre 
els diferents elements.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Tenir cura especialment de les entrades, del perímetre i dels passos de vianants en el conjunt de 
l’aparcament.

• Realitzar un manteniment periòdic dels diferents elements i la vegetació.
• Cercar sistemes i elements de protecció per la  vegetació dels vehicles.

• Definir totalment les zones de transició de les àrees d’usos diferents per evitar la generació d’espais
residuals que poden esdevenir marginals.

• Utilitzar en la mesura del possible paviments tous, especialment en totes les superfícies que no siguin
de trànsit rodat. En la resta, procurar que els paviments no ressaltin la brutícia.

• Tenir cura en la tria dels arbres adequats així com en el marc de plantació apropiat, tenint en compte
les necessitats del trànsit de vehicles.

• La implantació d’arbusts pot servir de transició entre la secció de carrer i aparcament.

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• Pensar en el pas dels conductors com a vianants i en les seves preferències de pas.
• Claredat en la lectura dels diferents usos que hagin de compartir l’espai.

Recomanacions d’ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                                        Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                                          Administració local.
RISC A TERCERS                                                           

VIARI LOCAL / APARCAMENTS                                       R - 17
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INDUSTRIAL / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

SOLUCIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

EXEMPLES I REFERÈNCIES

• Contrast de seccions de vials i
mala transició entre usos
diferents.

• Acabat deficient dels vials.
• Manca de criteri unitari per al

disseny de la façana industrial
• Vegetació inadequada i mal

distribuïda.

• Manteniment deficient de les
façanes.

• Deteriorament progressiu dels
paviments de les voreres.

• Vegetació en estat d’abandó.
• Aparició de xaragalls a causa

de l’escorrentia mal dirigida

• Creació improvisada de
camins pel pas de
vianants.

• Presència de vandalisme.
• Sensació de inseguretat.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Controlar periòdicament la correcta canalització de les aigües.
• Reparar i substituir els elements d’urbanització amb la freqüència necessària.
• Mantenir de forma programada la vegetació, sobretot els primers anys per assegurar la seva

consolidació.

• Definir totalment les zones de transició de les àrees d’usos diferents i evitar la generació d’espais 
residuals que poden esdevenir marginals. 

• Evitar els talussos en la mesura del possible. En cas d’haver-hi, dissenyar-los evitant possibles 
problemes d’erosió.

• Definir conjuntament per a totes les edificacions industrials, les façanes i cobertes, tenint en compte
materials, colors...

• Tenir cura en la tria de la vegetació i la seva adequació a l’entorn.

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• En la mesura del possible, segregar els diferents trànsits: vehicles, bicicletes, vianants...

Recomanacions d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                                Depèn si és tracta del viari, les façanes o els talussos.
DESPESA ASSUMIBLE PER                                   Administració local.
RISC A TERCERS                                                    Circulació ràpida de vehicles.

GENERAL / VIARI GENERAL                                             R - 18
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INDUSTRIAL / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

SOLUCIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

• Contrast de seccions de vials i mala 
transició entre usos diferents.

• Afecció negativa a visuals a paratges 
emblemàtics.

• Intercepció de camins rurals. 
• Generació d’espais marginals.
• Acabat deficient de la urbanització.
• Manca de senyalització.
• Vegetació inadequada i mal distribuïda. 

• Manteniment deficient de
les façanes i cobertes.

• Aparició de xaragalls a
causa de l’escorrentia mal
canalitzada.

• Utilització de les
façanes anteriors
d’edificis com
abocadors o
magatzems de ma-
terial de rebuig.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Controlar periòdicament la correcta canalització de les aigües.
• Mantenir periòdicament la neteja dels espais oberts.
• Mantenir i substituir els elements d’urbanització i vegetació amb la freqüència necessària.

• Raonar detingudament els emplaçaments definitius.
• Estudiar els traçats alternatius dels camins interceptats, i les noves visuals que aquests generin.
• Sempre que sigui possible, mantenir els cursos d’aigua naturals i procurar mantenir-los en superfície.
• Definir totalment les zones de transició de les àrees d’usos diferents i evitar la generació d’espais 

residuals que poden esdevenir marginals. 
• Cercar les possibilitats de la vegetació per dirigir les vistes, suavitzar les zones de transició,

acompanyar determinats usos... La plantació en els marges de la zona industrial masses arbòries,
produeix un “ efecte de coixí” visual i acústic cap a la zona protegida.

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• Considerar la diversitat d’usuaris que poden compartir l’espai.
• Tenir presents els nous usos que hi puguin aparèixer.
• Evitar els abocaments i dipòsits improvisats de materials.

Recomanacions d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                                Difícil si no es considera des de l’inici.
DESPESA ASSUMIBLE PER Administració local / Privat.
RISC A TERCERS                                                   

GENERAL / ESPAIS DE PROTECCIÓ / HIDROLÒGIC R - 19/20
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XARXA D’ESPAIS PÚBLICS / XARXA D’ESPAIS PÚBLICS

SOLUCIONS GENÈRIQUES 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

• Contrast de seccions de vials i 
mala transició entre usos 
diferents.

• Passos sota les infraestructures
insuficientment dimensionats.

• Impacte visual excessiu de
talussos, tubs, canaletes...

• Acabat dels elements deficient.
• Generació d’espais marginals.
• Vegetació inadequada i mal 

distribuïda. 

• Erosió i aparició de xaragalls
a causa de l’escorrentia mal
canalitzada.

• Mal estat dels diferents
elements, especialment els
afectats pel pas de l’aigua.

• Proliferació de les espècies
forànies en detriment de les
autòctones.

• Exercici d’activitats que 
comporten un impacte 
negatiu sobre les visuals 
de més incidència.

• Abocament descontrolat de 
residus.

• Obstaculització a camins 
rurals o d'accessos a 
indrets emblemàtics.

Problemes de Projecte Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE 

• Controlar periòdicament la correcta canalització de les aigües.
• Reparar o reposar els materials tant bon punt es detecti el seu mal estat.
• Mantenir els canals de desguàs nets i sense obstacles.

• Cercar les possibilitats de la vegetació per dirigir les vistes, suavitzar les zones de transició,
acompanyar determinats usos. La vegetació lligada als cursos d’aigua ajuda a la lectura del territori. Es
pot mantenir el lligam visual del curs d’aigua a banda i banda de la carretera amb arbres de ribera.

• Aprofitar el valor de l’aigua per aconseguir un espai amb diversitat de vegetació i hàbitats.
• Preveure el cas de grans avingudes en el disseny de l’obra per evitar danys de consideració.
• Dissimular el possible de obres de drenatge i passos d’aigua.
• Fragmentar els cabals de recollida de l’escorrentia, fent més canaletes més petites.
• Mantenir sempre que sigui possible les vies d’aigua en superfície. 

Recomanacions de Projecte

Recomanacions de Manteniment

• Controlar els abocaments il·legals des de la carretera.

Recomanacions d’Ús

GRAU DE SOLUCIÓ                                                  Difícil si no es considera des de l’inici.
DESPESA ASSUMIBLE PER                                    Carreteres. 
RISC A TERCERS                                                     Risc sobre els conductors.

VIARI GENERAL / HIDROLÒGIC                                        R - 21
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TRACTAMENT DEL SÒL I CANVIS DE NIVELL

PAVIMENTS EN ÀREES DE VIANANTS
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TRACTAMENT DEL SÒL I CANVIS DE NIVELL

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

PAVIMENTS EN ÀREES DE VIANANTS                          E - 1(1)

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Embassaments d’aigua.
• Barreres arquitectòniques.
• Obstacles diversos.
• Absència de juntes de dilatació.
• Descoordinació entre juntes de ma-

terials diversos.
• Vores inexistents i unions deficients

amb diferents paviments.
• Esquerdes i trencaments per causes

diverses (accés de vehicles a les
voreres, moviments, etc.).

• Peces trencades i sense subjecció

• Reposició amb peces dife-
rents de l’original.

• Absència de reposició de
peces.

• Variacions de paviment que
enrasen la cota de la vorera.

• Presència de restes
d’ancoratges d’elements
suprimits.

• Materials envellits.
• Neteja deficient.
• Presència de taques.

• Ocupació abusiva per
vehicles estacionats.

• Acumulació de residus
no recollits.

• Ocupació per bastides,
tanques o material
d’obra.

• Ocupació per elements
comercials (expositors,
terrasses de bars, etc.).

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

• Dissenyar les àrees de vianants tenint present els següents aspectes:
• Funcionalitat. Adequar a l’ús el format i secció de les peces per tal d’evitar trencaments.
• Zones de gir. La torsió afecta les peces. 
• Subministrament de tapes de registre. Es preferible encaixar les tapes amb peces senceres.
• Canvis de direcció. Evitar l’ús de peces tallades de dimensions petites perquè habitualment 

acaben desprenent-se.
• Exposició. Els paviments de color perden intensitat amb la radiació solar i l’exposició a la 

intempèrie.
• La pluja. Garantir l'evacuació de l’aigua dels paviments mitjançant el disseny dels pendents

adequats.
• Persones amb poca mobilitat. Evitar barreres arquitectòniques de mobilitat o visió en paviments 

i elements urbans. 
• Vehicles. Protegir físicament les voreres de la invasió de vehicles.
• Itineraris. Assegurar els límits de l’àrea pavimentada i protegir els itineraris de vianants en 

relació a les obres, amb tanques segures i senyalitzades adequadament.
• Característiques locals. Utilitzar paviments segons les tipologies locals. Definir l’estil del 

municipi per a aquests paviments (mantenir l’homogeneïtat amb pocs materials o 
l’heterogeneïtat amb molts materials).

• Seleccionar el material coneixent l’ocupació de les zones de vianants (aquestes poden ser ocupades 
per camions, grues, etc) :

• Paviments de pedra natural: Evitar les peces excessivament grans (màxim recomanable
20x40) i amb gruixos suficients ( al voltant dels 7 cm).

• Fomentar la utilització de les peces de formigó, llambordes(10x20x8) o lloses (20x40x8).
• Assegurar la bona subjecció de les peces:

• Controlar la composició dels morters mitjançant el laboratori de control de qualitat.
• Evitar la circulació de vehicles abans del temps natural d’adormiment.
• Col·locar les peces a truc de maceta i no a l’estesa.

• Planificar les actuacions de reparació i manteniment i adequar els materials de projecte a les seves
possibilitats de restitució.

• Netejar sistemàticament els embornals per garantir-ne la seva funció.
• Utilitzar paviments amb durabilitat adequada a les condicions d’ús i climatologia local.
• Prohibir les acumulacions de materials a les voreres.
• Evitar l’estacionament incontrolat de vehicles.
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TRACTAMENT DEL SÒL I CANVIS DE NIVELL
PAVIMENTS EN ÀREES DE VIANANTS                          E - 1(2)

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

APROXIMACIÓ DE COSTOS

Habituals:
• Paviments continus: asfalt, formigó.
• Paviments en peces: formigó, pedra natural, pedra artificial, etc.

Orientatívament, el cost de les solucions de menor a major és:
• Asfalt (negre) / formigó (gris) / peces de formigó / peces de pedra artificial / peces de pedra natural

GRAU DE SOLUCIÓ                                     Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                    Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS                    Instal·lacions, accessos a edificacions, locals.
RISC A TERCERS                                              Principalment risc d’accidents pels vianants.

Solucions constructives

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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TRACTAMENT DEL SÒL I CANVIS DE NIVELL

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

PAVIMENTS TOUS                                                            E - 2(1)

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Embassaments d’aigua.
• Solcs no previstos per a l’evacuació d’aigua.
• Evacuació deficient per manca de pericons tipus sorrenc
• Pèrdua de cota de nivell del paviment per mala

escorrentia.
• Producció de pols en èpoques seques.
• Material poc net amb restes vegetals o barreja de terres.
• Absència de peces de vora que delimitin el paviment.
• Elements fixos que sobresurten del pla un cop assentat

el paviment.

• Pèrdua de rasants d'evacuació d’aigua.
• Escorrentia deficient.
• Deformacions del sauló per l’ús intens

(per exemple: a l’entorn del mobiliari) o
inadequat (circulació de vehicles,
animals, passos inadequats, etc).

• Pèrdua de cota de nivell del paviment
d’acabat.

• Brutícia, manca d’eliminació de
vegetació espontània. Dificultat de
neteja.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d'Ús

• Dissenyar els paviments tous considerant les següents recomanacions:
• Base i subbase de paviments compactats i amb pendents adients.
• Gruixos mínims de paviment que garanteixin les cotes de nivell d’acabat.
• Àrees pavimentades amb saulons permeables que permetin mantenir el drenatge natural del

terreny, admetin una gamma àmplia de multiplicitat d’usos, i siguin una alternativa econòmica al
sòl vegetal per a la correcta plantació d’arbrat. Els saulons permeables no han de produir pols a
l’hivern ni a l’estiu i han de tenir garantida la penetració de l’aigua i el seu aireig.

• Àrees de sauló petites i amb perímetre emmarcat amb peces de vora.
• Acumulació de l’aigua fins a la seva absorció pel terreny per evitar la pèrdua de material

mitjançant l’utilitació d’elements de límit perimètrics (desnivell o peça de vora).
• Evacuació de l’aigua excedent mitjançant desguassos de cota superior al sauló o parterres de cota

inferior per assegurar al màxim la recuperació de l’aigua al subsòl.
• Considerar la funcionalitat final dels paviments perquè hi ha paviments que acumulen calor.
• Aprofitar les varietats de colors i tipus de granulats disponibles per a millora estètica del paisatge 

urbà.
• Escollir el material considerant les següents recomanacions:

• Material seleccionat, garbellat i net.
• Control de les fraccions de fins i d’argila per tal d’evitar que s’hi generi fang quan plou.
• Utilitzar els arbres per al traçat geomètric de l'evacuació d’aigua. Si es preveuen recorreguts de

circulació de l’aigua aquests han de ser de material dur per evitar la formació de solcs.
• Utilització de paviments granulats amb materials reciclats com ara la ceràmica triturada, vidre

triturat o àrids reciclats.
• Assegurar la reposició i neteja periòdica de materials i definir un pla de manteniment.
• Evitar l’ús de sauló per a àrees amb circulació de vehicles pesats (ni als circuits de vehicles dins els

parcs).
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TRACTAMENT DEL SÒL I CANVIS DE NIVELL
PAVIMENTS TOUS                                                            E - 2(2)

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

APROXIMACIÓ DE COSTOS

GRAU DE SOLUCIÓ        Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                          Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS              Trobades a nivell amb altres elements.
RISC A TERCERS                                           Risc d’accidents dels vianants.

Solucions constructives

EXEMPLES I REFERÈNCIES

Habituals:
• Paviments: graves, còdol de riu, sauló, terres, àrids reciclats, pedra volcànica, etc.

Orientatívament, el cost de les solucions de menor a major és:
• Terres/ graves/ còdol de riu/ sauló/ material reciclat/ àrids lleugers tipus arlita o d’origen volcànic
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TRACTAMENT DEL SÒL I CANVIS DE NIVELL

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

ILLETES                                                                           E - 3 (1) 

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Composició de sòl inadequada per a la
vegetació, drenatge o aireig.

• Pendents que dificulten la fixació de la
vegetació o dels recobriments i el seu
manteniment.

• Absència de reg o instal·lació poc adequada.
• Absència de peces de vora i protecció.

• Circulació de persones que eliminen el verd i
compacten el sòl.

• Manteniment no adequat a les especificacions
del projecte.

• Brutícia deguda als gossos.
• Absència de reposició de la vegetació.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d'Ús

• Garantir el drenatge natural del terreny. Per exemple, afavorir la retenció horitzontal de l’aigua en la
zona verda, per a la seva penetració en el terreny i evitar l’erosió i formació de solcs i assegurar que
l’aigua d’escorrentia no es perdi a les àrees pavimentades.

• Disposar d’una xarxa de reg eficient, correctament disposada, que eviti el malbaratament de l’aigua i la
pèrdua per evaporació.

• Planificar els treballs de manteniment per assegurar el bon estat i aspecte de les espècies vegetals.
• Evitar els treballs que perjudiquin l’encoixinament de terra vegetal, les arrels o els mecanismes de

reproducció natural de les espècies.
• Restaurar parterres perduts i sistemes de reg superficial que hagin estat interromputs.
• Evitar la acumulació de residus i excrements de gossos.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

APROXIMACIÓ DE COSTOS

GRAU DE SOLUCIÓ                                Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                   Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS      Instal·lacions.
RISC A TERCERS                                    Risc d’accidents dels vianants.

Solucions constructives

Habituals:
• Acabat pavimentat: peces de formigó, pedra natural, pedra artificial.
• Acabat amb vegetació.

Orientatívament, el cost de les solucions de menor a major és:
• Vegetació / peces de formigó / vegetació + peces de formigó / pedra artificial / pedra natural.
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TRACTAMENT DEL SÒL I CANVIS DE NIVELL
ILLETES                                                                            E - 3(2) 

EXEMPLES I REFERÈNCIES



Annex: Fitxes de tractament d’impactes visuals en elements urbans 120

TRACTAMENT DEL SÒL I CANVIS DE NIVELL

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

CALÇADES I AREES D’APARCAMENT                               E - 4

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Existència de buits i clots.
• Assentaments dels paviments.
• Paviments poc absorbents del

soroll.
• Pintures de senyalització

lliscants.
• Senyalització poc clar o

insuficient.
• Trobades amb elements de les

instal·lacions.

• Renovació del paviment sense
previ esclarissat (augment del
gruix, pèrdua de diferenciació
amb les voreres i pèrdua total o
parcial d’elements d’urbanit-
zació com reixetes, rigoles o
tapes).

• Existència de clots.
• Pintures de senyalització

desgastades i poc visibles.

• Aparcaments incontrolats.
• Ocupació de l’espai  de 

circulació per elements 
d’obres.

• Absència de senyalització i 
proteccions adequades a 
les obres.

• Acumulació de residus.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

• Assegurar un disseny adequat. Per aconseguir això cal:
• Utilitzar paviments amb aglomerats drenants, absorbents acústics.
• Utilitzar mecanismes de pavimentació i urbanització que redueixin la velocitat de circulació.

• Exemples: desnivells d’entrada a les àrees ambientals, canvis de color, posició de
l’arbrat, reducció de l’àmbit dels carrils, etc.

• Utilitzar pintures amb coeficient de fregament semblant al paviment, especialment per senyalar
els passos de vianants.
• Evitar barreres arquitectòniques en les unions de les àrees de vianants i les calçades.
• Evitar la col·locació de les tapes de registre coincidint amb les línies de rodolament. Situar-les
preferiblement sobre junta de neoprè.
• Augmentar les àrees d’escossell per mantenir l’absorció natural del terreny.
• Compactar adequadament la base per evitar assentaments.

• Utilitzar materials de bases i subbases amb granulat reciclat.
• Evitar l’alteració de rasants en la reposició de paviment.
• Protegir i assenyalar adequadament les obres.
• Garantir l’aparcament ordenat i respectuós amb les àrees de vianants, parades d’autobús o àrees de

circulació.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ
GRAU DE SOLUCIÓ                                         Complex.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               Instal·lacions, rasants d’altres paviments.
RISC A TERCERS                                             Risc d’accidents, ensopegades, lliscades, etc.

APROXIMACIÓ DE COSTOS

• En funció de la tipologia de trànsit suportat, la secció del paviment serà diferent.

Solucions constructives
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TRACTAMENT DEL SÒL I CANVIS DE NIVELL

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

ESCALES, RAMPES I CANVIS DE NIVELL                    E - 5 (1)

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Murs acabats sense tractament estètic adequat.
• Defectes de drenatge i conseqüents problemes d’humitat.
• Talussos amb fortes pendents de difícil manteniment, afavoridors de

processos erosius.
• Disseny, tramat, dimensionat i pendents d’escales i rampes inadequats.
• Embassaments d’aigua.
• Barreres arquitectòniques.
• Baranes i proteccions inexistents o poc adequades.
• Unions amb paviments deficientment resoltes.

• Trencament de peces.
• Vandalisme, pintades.
• Acumulació de brutícia.
• Abandó d’espais i

racons de trànsit
escàs.

Problemes de Projecte i Execució

Problemes de 
Manteniment i d'Ús

• Atendre les normatives vigents per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en quant al dimensionat
de graons, tramades de graons o rampes i replans intermedis i baranes, especialment quan aquests
elements es trobin dins de recorreguts de vianants sense rutes alternatives.

• Complementar en la mesura que sigui possible les escales amb rampes integrades al projecte
arquitectònic.

• Marcar visualment les arestes dels graons per facilitar-ne la seva visualització.
• Col·locar embornals correguts a la base d’escales i rampes per evitar embassaments.
• Considerar especialment el drenatge posterior dels murs per evitar humitats i pressions excessives.
• Estabilitzar els talussos i terraplens amb armadures internes i vegetació entapissant o enfiladisses.
• Facilitar la plantació d’enfiladisses o altra vegetació resistent a la base, les juntes i la coronació dels 

murs.
• Utilitzar materials resistents al desgast i antilliscants.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

GRAU DE SOLUCIÓ                                         Mig, en funció del cas.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               Depèn de la relació amb els altres elements de viabilitat.
RISC A TERCERS                                             Principalment caiguda de persones.

APROXIMACIÓ DE COSTOS

Habituals:
• Formigó in situ i asfalt.
• Peces prefabricades: formigó, pedra artificial i pedra natural.

Orientatívament, el cost de les solucions de menor a major és:
• Escales: formigó in situ / peces de formigó / pedra artificial / pedra natural/ rampes: asfalt (negre) /

formigó / peces de formigó / pedra artificial / pedra natural/ canvis de nivell: formigó / peces de formigó /
pedra artificial / pedra natural

Solucions constructives
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TRACTAMENT DEL SÒL I CANVIS DE NIVELL
ESCALES, RAMPES I CANVIS DE NIVELL                    E - 5 (2)

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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VEGETACIÓ
ARBRES                                                                            E - 6(1)

• Espècies inadequades.
Arbres poc vistosos.

• Densitat de plantació
excessiva que dificulta el
desenvolupament de l’arbre.

• Tipus d’escossell poc
apropiat, habitualment
excessivament petit.

• Presència de diferents
espècies en una mateixa
alineació.

• Problemes fitosanitaris que
porten a la defoliació de l’arbre
o a la secreció de substàncies
(melissa del pugó).

• Esporgues salvatges que
deixen l’arbre sense fulles.

• Escassa consideració del port
natural de l’arbre.

• Reg insuficient.
• Brutícia en els escossells.

• Impactes de vehicles
(entrades garatges,
aparcaments, accidents...).

• Vandalisme (trencament de
branques, etc.).

• Pas de serveis per
l’escossell o les branques de
l’arbre.

• Utilització com a suport de
pancartes, llums
nadalenques i altres
objectes i ornaments.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

• Seleccionar les espècies en funció de:
• Climatologia (temperatura, pluviometria, humitat i vents).
• Tolerància a la contaminació.
• Exposició (sol,ombra) i orientació (nord, sud).
• Opcions de reg.
• Manteniment. Per norma general es preferible concebre arbredes que no necessitin podes

regulars de reducció de copa.
• Funcionalitat (pantalles visuals, pantalles contra el vent, pantalles acústiques, generació

d’ombra, bosquines, acompanyament de les vistes, direcció de les vistes, etc.).
• Característiques estètiques (tipus de port, fullatge interessant o amb colors vius a la tardor,

floració espectacular, fruits vistosos, escorça decorativa, etc.).
• Adequar la densitat de plantació a l’espècie proposada i a l’efecte desitjat. Per exemple, es pot

proposar una densitat més elevada per tenir un millor efecte d’entrada amb una previsió d’aclarida
posterior, o bé es pot plantar una densitat superior a la habitual de l’espècie, per aconseguir arbres més
prims i alts i desproveïts de fulles en la part baixa.

• Evitar que l’arbrat envaeixi els espais d’ús ciutadà. Aquesta contenció es pot dur a terme, si és precís, 
amb les podes necessàries, però bàsicament amb la selecció d’espècies de desenvolupament limitat a 
l’espai disponible.

• Realitzar la plantació de l’arbrat d’alineació dels carrers preferiblament a la banda d’aparcament perquè 
allunya l’arbrat de la façana, evita la invasió de la servitud del vianant i permet que l’arbre es projecti 
sobre la zona de trànsit rodat.

• Evitar preferiblement l’arbrat en mitjanes de menys de dos metres i rotondes de menys de 6 m de 
diàmetre.

• Inventariar, classificar i estudiar els espais arbrats de la ciutat: ubicació, extensió, accessos, usos, 
dotacions i carències.

• Confeccionar un inventari de les espècies existents, amb ubicació, descripció de l’estat actual i 
realització de revisions periòdiques.

• Tenir present la importància del manteniment com a eina disuassioria  del mal ús.
• Evitar les situacions d’emergència que generen respostes cares a mig termini, com a fruit de la 

improvisació.
• Seguir la forma natural de l’espècie o varietat en la poda de formació.

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE
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VEGETACIÓ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

ARBRES                                                                            E - 6(2)

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

APROXIMACIÓ DE COSTOS

• Mantenir un tronc únic, de manera que cada espècie i varietat redueixi espontàniament el seu eix a una
alçada concreta, i així, obrir la copa.

• Podar les branques baixes per aconseguir una “alçada lliure sota copa”.
• Revisar periòdicament els arbres adults a l’hivern per detectar les branques mortes o les que creixen en

una direcció indesitjada.
• Respectar les normes correctes de poda per evitar processos de podriment.

Els problemes de l’arbrat són conseqüència, habitualment, d’una planificació deficient de les feines de
manteniment.

Coníferes:
• En general, fins a tres anys en planter i repicat tenen un preu baix. A partir dels quatre anys el preu

s’incrementa amb l’alçada.

Arbres de fulla caduca:
• Cost variable en funció de:

• L’espècie: són generalment més econòmics els arbres de ràpid desenvolupament (per
exemple pollancre, etc.) enfront dels de lent ( per exemple: olivera, alzina, etc.).

• El subministrament: els arbres servits a arrel nua són sempre més econòmics (pot ser fins a un
20-35 % del preu), però tenen més risc de no sobreviure, especialment quan l’espècie té un
tamany gran.

Exemples: Plan de Gestión Integral del Arbolado y de la Malla Verde (Segovia).
Plan Director de Arbolado (Segovia).

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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VEGETACIÓ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

ARBUSTOS                                                                      E - 7 (1)

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

APROXIMACIÓ DE COSTOS

• Espècies inadequades a l’emplaçament.
Arbustos poc vistosos.

• Escassa utilització d’arbustos en els espais
verds.

• Col·locació d’arbustos en primera línia que
oculten la resta de vegetació.

• Sistemes de reg inadequats.
• Masses arbustives que poden generar

zones ocultes i problemes de seguretat
ciutadana.

• Pèrdua de floració deguda,
per exemple, a esporgues
fora de temps.

• Defoliació o secreció de
substàncies (melissa del
pugó) degudes a
problemes fitosanitaris.

• Reg inadequat.
• Acumulació de brutícia

sota la massa arbustiva.

• Vandalisme.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

• Seleccionar  les espècies en funció de:
• Climatologia (temperatura, pluviometria, humitat i vents). 
• Tolerància a la contaminació. 
• Exposició (sol,ombra) i orientació  (nord, sud).
• Opcions de reg i manteniment . 
• Funcionalitat (pantalles visuals, pantalles contra el vent, pantalles acústiques, generadora 

d’ombra, bosquines, acompanyament de les vistes, dirigir les vistes, etc.).
• Característiques estètiques (tipus de port, fullatge interessant o amb colors vius a la tardor, 

floració espectacular o en època interessant, els fruits, branques decoratives, etc.).
• Adequar la densitat de plantació a l’espècie proposada i a l’efecte desitjat.
• Considerar les possibilitats dels arbustos en el disseny de l’espai verd: fons escènics, ocultació, divisió

d’espais, diversitat de colors al llarg de l’any en el fullatge, floració o fructificació, etc.
• Confeccionar un inventari de les espècies existents, amb ubicació, descripció de l’estat actual, i 

planificació de revisions periòdiques.
• Evitar les solucions improvisades.

Els problemes dels arbustos són conseqüència, habitualment, d’una planificació deficient de les feines de
manteniment

Existeix una gran varietat d’espècies i condicions de venda.

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE
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EXEMPLES I REFERÈNCIES

VEGETACIÓ
ARBUSTOS                                                                      E - 7 (2)
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VEGETACIÓ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

ENTAPISSANTS I VIVACES                                                  E - 8

• Selecció d’espècies inadequades:
desenvolupament pobre o
exagerat.

• Proposar entapissants en zones
de trepig.

• Acumulació de brutícia i
fulles en zones de
entapissants.

• Proliferació de males herbes
de difícil eliminació.

• Reg inadequat.
• Pèrdua de floració degut, per

exemple, a esporgues fora
de temps.

• Trepig indiscriminat.
• Vandalisme.

Problemes de Projecte i Execució Problemes d'Ús

EXEMPLES I REFERÈNCIES

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

APROXIMACIÓ DE COSTOS

Els problemes dels entapissats i vivaces són conseqüència, habitualment, d’una planificació deficient de
les feines de manteniment o d’un emplaçament erroni.

Existeix una gran varietat d’espècies i condicions de venda.

• Seleccionar  les espècies en funció de:
• Climatologia (temperatura, pluviometria, humitat i vents). 
• Tolerància a la contaminació. 
• Exposició (sol,ombra) i orientació  (nord, sud).
• Opcions de reg i manteniment. 
• Funcionalitat (pantalles visuals, pantalles contra el vent, pantalles acústiques, generadora 

d’ombra, bosquines, acompanyament de les vistes, dirigir les vistes, etc.).
• Característiques estètiques (fullatge interessant o amb colors vius a la tardor, floració 

espectacular o en època interessant, fruits, etc.).
• Adequar la densitat de plantació a l’espècie proposada i a l’efecte desitjat.
• Considerar les possibilitats dels entapissats i vivaces en el disseny de l’espai verd: diversitat de colors

al llarg de l’any en el fullatge, floració o fructificació, etc.
• Confeccionar un inventari de les espècies existents, amb ubicació, descripció de l’estat actual, i 

planificació de revisions periòdiques.
• Evitar les solucions improvisades.

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE
Problemes de Manteniment
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VEGETACIÓ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

GESPES                                                                                 E - 9

• Selecció inadequada de les
espècies.

• Plantació de gespes poc
rústiques en zones de trepig.

• Plantació de gespa en zones
d’ombra i sota els arbres.

• Disseny inadequat del reg.

• Dificultat per segar talussos de
fort pendent.

• Dificultat per segar mitjanes
estretes en vies ràpides.

• Problemes per l’aparició de fongs
(esgrogueïment, clapes...) i de
talps (terra descoberta, bonys).

• Reg inadequat.
• Excés de palla a la gespa per

problemes d’aireig.

• Vandalisme en els
elements de reg de les
gespes (aspersors...).

• Residus de gossos.
• Generació de clapes per

problemes de compac-
tació del terreny.

• Trepig continuat que
genera camins
espontanis.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment Problemes d'Ús

• Plantejar la necessitat real de gespa en la zona en projecte. La gespa té un manteniment molt costós
no només per la sega sinó també per la necessitat d’aigua, adobs, tractaments, etc.

• Seleccionar les espècies de gespa en funció de:
• Clima (temperatura, pluviometria i humitat).
• Tipus de sòl
• Resistència al trepig.
• Exposició (sol, ombra).

• Estudiar els recorreguts preferents dels usuaris i utilitzar de materials adequats per evitar la proliferació
de caminets.

• Confeccionar un inventari de les zones de gespa recollint també les necessitats de manteniment.
• Revisar periòdicament. Això permet dur a terme un manteniment global més eficaç que és el principal 

problema del mal aspecte de les gespes.
• Evitar les solucions improvisades.

APROXIMACIÓ DE COSTOS

La plantació de gespa té un cost baix. La principal despesa és originada per les necessitats de
manteniment posterior.

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE
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XARXES DE DISTRIBUCIÓ

• Absència de planificació de
l'ús del subsòl.

• Descoordinació entre les
diverses companyies que
utilitzen el subsòl urbà.

• Invasió de l’àmbit de l’arbrat i
conseqüent deteriorament del
verd urbà.

• Dificultat en la inspecció i
registre.

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

SOTERRADES                                                                    E - 10

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE
Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d'Ús

• Descoordinació de les obres de manteniment i reparació amb la
resultant alteració constant de les voreres.

• Tanques de protecció de les obres inadequades (poc estables,
insegures i mal senyalitzades).

• Tapes de registre en condicions deficients(col·locació o enrasat
amb el paviment deficient, material trencat o deteriorat).

• Dificultats de registre de les galeries de servei (pes i volum de les
peces de registre i ocupació de la vorera amb aquestes peces).

• Informació gràfica del pas d’instal·lacions errònia o poc precisa.

• Planificar l'ús del subsòl urbà.
• Dimensionar les voreres atenent no només a l'ús dels vianants o les característiques del barri, sinó al

volum d’instal·lacions soterrades que han de suportar, i a la necessitat d’independència de l’espai per a
l’arbrat.

• Reclamar la documentació “as built” després de les intervencions en el subsòl, per tal de controlar la
situació en futures operacions de manteniment.

• Coordinar la instal·lació de xarxes de les diverses companyies. Una possibilitat són les solucions
enregistrables com les galeries o les caixes d’instal·lació.

• Coordinar les operacions de manteniment entre les diverses companyies per evitar la reiterada
ocupació de l’espai viari per reparació o manteniment. En aquest sentit, els sistemes informàtics de
combinació d'informació gràfica amb programes de dades, poden simplificar aquesta planificació i
coordinació.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ
GRAU DE SOLUCIÓ                                         Complex.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Companyies.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               Altres instal·lacions soterrades.
RISC A TERCERS                                             Inferior a les aèries.

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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• Implantació inadequada: cablejat desor-
denat, alçada insuficient, etc.

• Absència de criteris estètics i de composició.
• Ocupació de façanes.
• Ubicació poc apropiada.
• Heterogeneïtat de models.

XARXES DE DISTRIBUCIÓ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

AÈRIES                                                                               E - 11

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE
Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d'Ús

• Manteniment deficient del cablejat aeri i de façana.
• Manteniment deficient d’escomeses o caixes de

registre en façanes, que genera un impacte estètic
negatiu i situacions d’inseguretat i risc per a les
persones.

• Presència de línies fora de servei sense retirar.

• Donar preferència a les xarxes de distribució soterrades.
• Planificar l'ús de l’espai aeri urbà.
• Coordinar el traçat de les línies de distribució.
• Exigir que el projecte de traçat i de les seves modificacions contingui amb precisió les dades de les

façanes i la ubicació de les caixes de registre.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

GRAU DE SOLUCIÓ                                         Complex.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Companyies.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               Façanes, carrer.
RISC A TERCERS                                             Risc per a les persones.

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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PUNTS DE SERVEI

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

PALS                                                                                    E - 12

• Ubicació inadequada en les voreres que
genera problemes de visió i pas.

• Fixació deficient o insuficient.
• Material inadequat a l’entorn.
• Tensors de subjecció desprotegits i poc

visibles.
• Deficiència dels elements de suport i fixació

dels equips al pal.

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE
Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d'Ús

• Presència de pals fora de servei.
• Envelliment material que genera podriment o

oxidació.
• Utilització per adherir publicitat.
• Agressions vandàliques.

• Ubicar els pals en emplaçaments adequats, evitant destorbar el pas de vianants i la visibilitat.
• Afavorir les instal·lacions soterrades o adossades a les façanes.
• Adequar l’alçada del pal a la ubicació i la funcionalitat.
• Utilitzar i assegurar proteccions adequades: galvanitzat en calent, utilització de pintures que

s’adhereixen al suport, etc.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

APROXIMACIÓ DE COSTOS

Depèn del tipus:
• pal (6-8-10 m)
• columna (6-8-10 m)
• bàcul (3-4-6 m)

• Materials habituals:
•Acer galvanitzat, acer galvanitzat pintat, acer galvanitzat pintat en calent i fosa.

• Orientatívament, el cost de les solucions de menor a major és :
• Fosa / acer galvanitzat / acer galvanitzat pintat en calent / acer galvanitzat pintat

GRAU DE SOLUCIÓ                                         Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               Instal·lacions.
RISC A TERCERS                                             Risc de despreniment d’elements en alçada.

Solucions constructives
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PUNTS DE SERVEI

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

ELEMENTS D’IL·LUMINACIÓ                                        E - 13 (1)

• Ubicació inadequada en les voreres que genera
problemes de visió i pas.

• Ubicació inadequada per al correcte rendiment
de la lluminària (per exemple entre l’arbrat viari).

• Contaminació lumínica, enlluernaments.
• Escassetat de llum, poca densitat, zones

fosques.
• Problemes d’oxidació a la base i de fixació al

paviment.
• Colors de llum diferents en zones adjacents o en

la mateixa zona.
• Disseny i material inadequat per a la ubicació.

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE
Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d’Ús

• Envelliment material: podriment o oxidació,
pintura aixecada, etc.

• Presència de pals fora de servei.
• Absència de reparació o substitució de làm-

pades, lluminàries o tapes de registre.

• Considerar els diferents requisits a a acomplir per aquest elements:
• Ubicacions:

• Respectar l’espai de vianants (veure fitxa E-16, recomanacions per al mobiliari urbà).
• Funcionals:

• Assegurar la percepció de l’espai, el reconeixement de persones i l’orientació.
• Reforçar la seguretat a l’espai viari mitjançant senyalització i il·luminació de monuments.

• De sostenibilitat:
• Evitar la contaminació lumínica i l’enlluernament a l’àmbit de l’edificació.
• Fomentar l’estalvi energètic mitjançant làmpades eficients i lluminàries d’alt rendiment.

• Projectar la llum cap a la direcció que interessa, no en totes direccions perdent eficiència.
• Realitzar el manteniment i reposició eficientment.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

APROXIMACIÓ DE COSTOS

• Variables: làmpades: incandescents, fluorescents, halogenurs, vapor de mercuri, vapor de
sodi.

lluminàries: projectors d’alta (grans àrees), fanals (voreres), balisa (llum baixa).

• Orientatívament, el cost de les solucions de menor a major és :
• Incandescent / fluorescents / halogenur / vapor de mercuri / vapor de sodi.

És un cost relatiu ja que també cal considerar la durabilitat (cicle de vida de la làmpada) i l’eficiència
lumínica (habitualment inversa al cost).

GRAU DE SOLUCIÓ                                         Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               En cas de substitució, els paviments.
RISC A TERCERS                                             Especialment els vianants. 

Solucions constructives
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PUNTS DE SERVEI
ELEMENTS D’IL·LUMINACIÓ                                        E - 13 (2)

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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PUNTS DE SERVEI

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

CABINES DE TELÈFON, ARMARIS D’INSTAL·LACIONS I BÚSTIES              E - 14

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Dotació insuficient.
• Ubicació inadequada per al pas i la visibilitat.
• Problemes d’oxidació a la base.
• Excessiva intervenció a les voreres.
• Poca integració en l’entorn.

• Insonorització deficient de les cabines.
• Dificultat d’ús en alguns models per a dis-

minuïts físics.
• Vandalisme.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d’Ús

• Planificar una dotació suficient d’acord a les necessitats de la població (en barris perifèrics solen
mancar i és on més se solen necessitar).

• Ubicar aquests elements considerant les mides de les voreres, la visibilitat i el pas de vianants (veure
fitxa E-16, recomanacions per al mobiliari urbà ).

• Buscar la coordinació entre companyies per unificar i reduir les intervencions a les voreres.
• Seleccionar i ubicar els models de cabines donant prioritat a l'accés de persones amb mobilitat reduïda

i a la insonorització.
• Buscar integració en els armaris d’instal·lacions. Algunes alternatives poden ser:

• Agrupar armaris d’instal·lacions.
• Ocultar els armaris d’instal·lacions amb vegetació,etc.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ
GRAU DE SOLUCIÓ                                          Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                             Administració local /companyies.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS
RISC A TERCERS

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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PUNTS DE SERVEI

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

CONTENIDORS                                                              E - 15 (1)

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Ubicacions inadequades en voreres, envaint
l’espai del vianant.

• Dimensionat de contenidor en desacord amb la
freqüència de recollida.

• Deficiències de disseny en quant a la integració
estètica del contenidor.

• Perillositat de les operacions de descàrrega i
ubicació o reposició.

• Espais per a contenidors de recollida selectiva
insuficient o no assenyalat.

• Presència de bosses i altres residus en les
immediacions dels contenidors.

• Neteja insuficient.
• Respecte insuficient a la zona marcada al

paviment per a la ubicació del contenidor.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d'Ús

• Dissenyar la dotació i volum dels contenidors de manera proporcional al servei de recollida. Cal revisar
periòdicament el funcionament de la relació dotació/recollida (Per exemple amb sensors als
contenidors).

• Seleccionar un disseny per als contenidors que faciliti la integració en la ciutat, preferiblement amb
colors foscos i poc estridents, formes equilibrades i materials resistents.

• Col·locar els contenidors en emplaçaments que no entorpeixin el pas dels vianants.
• Considerar les diferents alternatives als contenidors en superfície:

• Contenidors soterrats:
• Ocupen poc espai en superfície però cal disposar de sòl per al soterrament.
• Es redueixen els impactes ambientals (Olors, soroll d’abocament de vidres i escalfament

a l’estiu de les deixalles).
• Ofereixen major seguretat anti-vandalisme i per impactes de vehicles.
• Cost pot ser fins a tres vegades superior als contenidors de superfície.

• Recollida pneumàtica amb plantes de centralització i selecció als barris
• Es redueix la intervenció municipal ja que s’executa a través d’empreses de gestió.
• Es redueixen els impactes ambientals, a més dels esmentats per als contenidors

soterrats, s’afegeix l’eliminació dels vehicles de recollida i la consegüent producció de
soroll, olors i contaminació).

• Cal disposar d’emplaçaments de serveis per a les centrals als barris.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ
GRAU DE SOLUCIÓ                                         Complex.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local, empresa contractada.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               
RISC A TERCERS                                             

APROXIMACIÓ DE COSTOS

•Variables: Contenidors soterrats
Contenidors pneumàtics. 

Solucions constructives
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PUNTS DE SERVEI
CONTENIDORS                                                              E - 15 (2)

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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MOBILIARI URBÀ - GENERAL                                           E - 16

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Disseny i materials inadequats a la funcionalitat.
• Disseny del mobiliari inadaptat a persones amb discapacitat.
• Materials poc adequats per a la resistència a les agressions de la

intempèrie i al vandalisme.
• Fixacions inadequades i excessivament dèbils o fortes

(impossibiliten la retirada per al manteniment a taller).
• Dotació escassa o excessiva.
• Ubicació errònia per l’emplaçament, la posició o l’agrupació.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d’Ús

• Ajustar la dotació a la demanda prevista i analitzar el resultat.
• Seleccionar un disseny d’element d’acord amb la funcionalitat prevista.
• Seleccionar el material atenent la durabilitat, la resistència a la intempèrie, el vandalisme i als sistemes

habituals de neteja i manteniment (detergents forts a, aigua a pressió, etc).
• Seleccionar l’emplaçament considerant:

• La necessitat de preservar àmbits de pas de vianants. En la taula següent es presenta amplades
orientatives.

• Agrupar els elements iguals o amb diferents funcions que permeti optimitzar l’ús i minimitzar les
intervencions a la via pública.

• L’ús de l’element: facilitat d’accés de la població (papereres), necessitat d’assolellament o
d’ombra (bancs).

• Utilitzar fixacions sòlides del mobiliari a la urbanització que resisteixin les empentes de persones o els
impactes de vehicles i que alhora permetin la seva retirada per a manteniment o reparació.

• Mantenir, en qualsevol cas, un criteri homogeni en quant a disseny, material i emplaçament en tota la
zona d’intervenció.

• Reparar i substituir els elements de mobiliari trencats o avariats amb celeritat, doncs poden ser causa
de danys a les persones. La manca de manteniment o l’abandó d’elements deteriorats també condueix
a situacions de degradació progressiva.

• Absència de substitució o
reparació d’elements
deteriorats i, conseqüentment,
riscos de danys a les persones.

• Deteriorament per vandalisme.

Elements
grans

Elements
puntuals

• Preservar 1,80 m de la línia de façana a
l’element de mobiliari urbà.

• Respectar un pas entre l’element i la
calçada de 0,40 m

• Preservar 1,40 m de la línia de façana a
l’element de mobiliari urbà. En cas que això
no sigui possible es preferible adossar
l’element a la façana.

• Respectar un pas entre l’element i la calçada
de 0,40 m

• Preservar 2,40 m de la línia de façana a
l’element de mobiliari urbà.

• Respectar un pas entre l’element i la
calçada de 0,60 m

• Preservar 1,80 m de la línia de façana a
l’element de mobiliari urbà. En cas que això
no sigui possible es preferible adossar
l’element a la façana.

• Respectar un pas entre l’element i la calçada
de 0,60 m

Elements de mobiliari prescindiblesElements de mobiliari imprescindibles
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MOBILIARI URBÀ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

BANCS I TAULES                                                          E - 17 (1)

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Disseny i material inadequat al tipus d’usuari (ergonomia
deficient, absència de protecció posterior), a la ubicació i zona
climàtica (materials d’alta conductivitat tèrmica).

• Dotació insuficient, en especial en parades d’autobús, àrees
d’estada o joc, etc.

• Emplaçament erroni (assolellament, humitat, vent, afectació a
les vistes, zones amb pendent).

• Agrupació errònia.
• Acumulació d’aigua en superfície.
• Encastament que dificulta la reparació en taller o, pel contrari,

fixacions poc efectives.

• Manca reparació o substitució
d’elements deteriorats.

• Deteriorament per vandalisme.
• Problemes amb les fixacions als

paviments.
• Absència de repàs de l’acabat

de protecció exterior del
material.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d’Ús

• Assegurar una dotació suficient en parcs i zones de lleure. Les taules a les àrees d’oci afavoreixen
activitats alternatives com els jocs de taula, el pícnic, la reunió...

• Seleccionar el disseny del mobiliari (alçada, respatller, braços) d’acord amb l’usuari previst (per
exemple gent gran, nens petits, etc).

• Seleccionar el material atenent a la durabilitat i inèrcia tèrmica. Escollir materials de poca inèrcia
tèrmica, com fusta pintada o emprimada, o plàstics reciclats.

• Ubicar en funció de les condicions de l’emplaçament (assolellament a l’hivern, ombra a l’estiu, vistes i
protecció del vent) i de la funcionalitat prevista (agrupacions que permetin la reunió i la isolació, previsió
d’espai per a cadires de rodes, etc.).

• Instal·lar aquests elements amb ancoratges que permetin la seva retirada puntual per a reparació i
manteniment, utilitzant fixacions adequades al tipus de paviment.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ
GRAU DE SOLUCIÓ                                         Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               Els paviments.
RISC A TERCERS                                             

APROXIMACIÓ DE COSTOS

Habituals
• Fusta, metàl·lics, pedra natural, pedra artificial, formigó prefabricat i materials reciclats.

Orientatívament, el cost de les solucions de menor a major és :
• Metàl·lics/ fusta (pintats-envernissats) / formigó prefabricat / pedra artificial / reciclats / fusta resistent a

la intempèrie (tipus teca) / pedra natural.

Solucions constructives
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MOBILIARI URBÀ
BANCS I TAULES                                                          E - 17 (2)

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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MOBILIARI URBÀ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

PAPERERES                                                                  E - 18 (1)

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Dotació escassa o excessiva considerant la demanda
(població, accessibilitat, relació amb el comerç generador
de residus).

• Emplaçament erroni perquè dificulta el pas o l'accessibilitat.
• Disseny inadequat (materials poc durables o de fàcil

agressió, fragilitat, oxidació, dificultat de buidat,
transparència que deixa els residus a la vista, caiguda
d’objectes per la malla del material utilitzat, retenció d’aigua
de pluja,etc.

• Fixació inadequada (ancoratges dèbils).

• Debilitat dels ancoratges i dels
materials, que afavoreix les
actuacions vandàliques.

• Dificultat de buidatge i neteja.
• Freqüència de recollida insuficient.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d'Ús

• Coordinar la dotació i capacitat del model escollit en les diferents zones de la ciutat en funció de la
demanda i la freqüència de la recollida.

• Seleccionar el tipus de papereres atenent a:
• Durabilitat a la intempèrie i resistència al vandalisme.
• Material i transparència adequat al tipus de residu esperat.
• Facilitat i seguretat de buidatge i manteniment.
• Possibilitat d’integració conjunta amb altres elements de mobiliari urbà.
• Característiques de l’emplaçament:

•Papereres de paret (adequades quan l’ample de la vorera no admet l’element exempt).
•Papereres de peu.
•Papereres de cos sencer.

• Col·locar les papereres on es preveu major demanda. Per exemple:
• Llocs de concentració de vianants.
• Zones d’espera.
• Comerç de consum ràpid.

• Buscar la repetició en la ubicació per facilitar-ne la localització. Per exemple a banda i banda dels 
passos de vianants.

• Realitzar revisions periòdiques de l’estat de conservació, reposant els elements deteriorats.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ

GRAU DE SOLUCIÓ                                         Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               Els paviments.
RISC A TERCERS                                            
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MOBILIARI URBÀ
PAPERERES                                                                  E - 18 (2)

APROXIMACIÓ DE COSTOS

Habituals:
•Metàl·liques, fusta, plàstic, plàstic reciclat.

Orientatívament, el cost de les solucions de menor a major és :
• Metàl·liques senzilles/ plàstic / plàstic reciclat / metàl·liques de més bon disseny /  fusta
(sempre dependrà del disseny)

Solucions constructives

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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MOBILIARI URBÀ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

FONTS                                                                            E - 19 (1)

APROXIMACIÓ DE COSTOS

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Absència o dotació insuficient.
• Regulació inadequada de la pressió que dificulta l’accés,

especialment per als nens o persones amb mobilitat reduïda.
• Dispositiu de tancament de fàcil trencament i conseqüent pèrdua

d’aigua.
• Recollida de l’aigua que produeix esquitxos i embassaments.
• Paviment del voltant inadequat.

• Absència d’aigua.
• Permanència d’elements tren-

cats o deteriorats.
• Brutícia i residus abocats.
• Embussaments en

l'evacuació.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d'Ús

Fonts d’aigua per consum:
• Seleccionar el tipus de font atenent a:

• Posició del broc que faciliti l’accés de nens i disminuïts.
• Pressió regulada per evitar els esquitxos.
• Disseny de la recollida que eviti els esquitxos.
• Evacuació de l’aigua canalitzada per al reg de parterres i escossells o per als jocs infantils.
• Materials d’execució sòlids, resistents, inoxidables i el màxim de monolítics.

• Regular la sortida de l’aigua amb claus de pas o pedals de tancament automàtic que siguin manejables
per els nens.

Fonts decoratives:
• Controlar la brutícia, l’abocament de residus i la depuració de l’aigua en fonts amb circuits tancats

d’aigua.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ
GRAU DE SOLUCIÓ                                         Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               Els paviments depenent del model.
RISC A TERCERS                                             

Habitual
• Fosa pedra natural, pedra artificial (poc freqüent).

• Els costos depenen del model:
(no s’han valorat les fonts com a elements decoratius)

Solucions constructives
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MOBILIARI URBÀ
FONTS                                                                            E - 19 (2)

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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MOBILIARI URBÀ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

ELEMENTS DE SEPARACIÓ I PROTECCIÓ pilons i baranes E - 20 (1)

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Absència de baranes de protecció. 
• Dissenys inadequats (ineficàcia, possibilitat de trepar o de 

traspassar).
• Materials inadequats: per oxidació, per secció dèbil de 

l’elements, etc..
• Debilitat enfront els impactes dels vehicles.
• Ubicació errònia dels elements de separació (per

estretament de les voreres o generar dificultats de pas als
vianants).

• Fixacions deficients.

• Absència de fixació.
• Alteració de la forma original

(verticalitat) per impactes.
• Alteració del color original.
• Oxidació.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d'Ús

• Seleccionar els pilons amb alçades suficients per assegurar la visibilitat des del vehicle (de 0,60 a 0,90
m).

• Dissenyar les fixacions dels pilons per poder ser elàstiques. Així s’evita un defecte freqüent, ja que la
duresa dels materials d’aquests elements és superior a la dels paviments i davant d’un impacte, sol
cedir el paviment.

• Seleccionar materials resistents a la intempèrie i a l’impacte de vehicles i que requereixin poc
manteniment.

• Situar de manera preferent els elements de separació a les calçades i no a les voreres. Respectar
qualsevol de les separacions recomanades de manera genèrica per al mobiliari urbà.

• Protegir els desnivells bruscos amb baranes d’alçada suficent, que garanteixin la seguretat, la
resistència i dificultin l’escalada, adaptades a les persones amb mobilitat reduïda, i amb un ancoratge
adequat davant de les empentes horitzontals.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ
GRAU DE SOLUCIÓ                                         Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               Els paviments depenent del model.
RISC A TERCERS                                             

APROXIMACIÓ DE COSTOS

Habituals:
• Pilons: fosa , pedra natural, pedra artificial, material reciclat.
• Baranes: acer, acer inoxidable, vidre, fusta.

Orientatívament, el cost de les solucions de menor a major és :
• Pilons: pedra artificial / material reciclat / fosa / pedra natural 
• Baranes: acer / fusta / acer inoxidable / vidre

Solucions constructives
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MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS DE SEPARACIÓ I PROTECCIÓ pilons i baranes E - 20 (2)

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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MOBILIARI URBÀ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

JOCS INFANTILS                                                           E - 21 (1)

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Deficiències en el disseny que generen perillositat (arestes,
caigudes lliures, materials oxidables, elements mòbils
pesants, paviments durs...).

• Absència de límits i senyalització de la zona de jocs.
• Ubicació inadequada, provocant manca d’assolellament a

l’hivern i exposició excessiva a l’estiu.
• Ubicació en llocs apartats dels habitatges o al mig d’àrees de

pas.
• Fixacions i unions deficients.
• Manca de protecció del soroll de la via pública o de la

contaminació, i presència d’embassaments per deficiències
dels paviments.

• Absència de substitució o reparació
d’elements en mal estat.

• Corrosió dels elements metàl·lics.
• Estat inadequat dels sorrals

(brutícia i manca de sorra).
• Problemes de compactació de

paviments que originen embas-
saments.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d'Ús

• Escollir el mobiliari de jocs infantils atenent:
• Seguretat dels nens.
• Durabilitat dels materials en front de la intempèrie i el vandalisme.
• Colors.
• Accessibilitat dels adults a qualsevol de les seves parts en cas d’auxili.
• Que els elements comptin amb plànols indicant les distàncies de seguretat que requereixen, 

instruccions de muntatge i manteniment, i fotografies.
• Dotar-los d’elements verds de protecció de soroll i contaminació.
• Dimensionar els fonaments d’aquests elements i disposar-los amb una profunditat suficient.
• Utilitzar paviments tous per reduir l’impacte de les caigudes.
• Ubicar-los prop de les àrees residencials i de lleure.
• Protegir les àrees infantils de l’accés dels gossos.
• Enriquir els jocs infantils habituals, amb jocs d’aigua, cistelles de bàsquet, àrees aptes per a patins, de

terra batuda per a botxes, bitlles, etc.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ
GRAU DE SOLUCIÓ                                         Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               Els paviments depenent del model.
RISC A TERCERS                                             Seguretat dels nens.
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MOBILIARI URBÀ
JOCS INFANTILS                                                           E - 21 (2)

APROXIMACIÓ DE COSTOS

Habituals:
• Fusta, metàl·lics, plàstics, materials reciclats.

Orientatívament, el cost de les solucions de menor a major és :
• Plàstics / metàl·lics / reciclats / fusta (pintats-envernissats) / fusta resistent a la intempèrie (tractaments 

especials)

EXEMPLES I REFERÈNCIES

Solucions constructives
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MOBILIARI URBÀ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

JARDINERES                                                                 E - 22 (1)

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Dimensionament inadequat amb escàs volum
per plantar espècies grans.

• Materials inadequats que s'oxiden o trenquen
amb facilitat.

• Quan s’utilitzen com elements de separació
poden provocar l’estretor de les voreres i
generar dificultats de pas als vianants.

• Debilitat davant l’impacte dels automòbils.

• Facilitat de trencament.
• Tendència a patir agressions. És l’element verd

que més agressions pateix. Per exemple: les
plantes es poden arrencar fàcilment, s’utilitza per
seure, s’hi aboquen líquids, etc.

• Acumulació de brutícia en la superfície.
• Absència de manteniment.

Problemes de Projecte i Execució Problemes de Manteniment i d'Ús

• Escollir el tamany de la jardinera en funció de :
• Per a espècies d’escàs desenvolupament en formació lliure i mitjà amb poda de reducció de

capçada regular, mínim de 90 cm de terra més 10 cm de grava al drenatge.
• Per a espècies de desenvolupament mitjà en formació lliure i gran amb poda de reducció de

capçada regular, mínim de 1,20 cm de terra més 10 cm de grava de drenatge.
• No es recomanen espècies de desenvolupament gran en formació lliure.

• Escollir el disseny i el material de la jardinera atenent:
• Resistència a la intempèrie i a temperatura extremes.
• Resistència a l’impacte de vehicles.
• Resistència al vandalisme.
• Facilitat de manteniment.
• Adequació del sistema de drenatge
• Espècie vegetal:

• Evitar espècies extremadament atractives perquè sovint són arrencades.
• Considerar que les espècies d’ombra tenen un creixement baix i necessiten molta

aigua.
• La grandària de la jardinera.

• Emplaçar la jardinera d’acord amb les necessitats d’assolellament de l’espècie vegetal.
• Considerar l’elevat manteniment (reg manual i freqüent, extracció de brutícia, etc).
• Considerar que aquest element sovint s’utilitza per a una doble funció: com a contenidor d’elements

vegetals i com a element de protecció o separació. En aquest cas, assegurar que la jardinera no ha de
variar la ubicació pel pes elevat o la dificultat de moviment.

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ
GRAU DE SOLUCIÓ                                         Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               Si els paviments són fixes.
RISC A TERCERS                                             
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MOBILIARI URBÀ

APROXIMACIÓ DE COSTOS

Habituals:
• Pedra artificial, fusta tractada per l’exterior, fosa.

Orientatívament, el cost de les solucions de menor a major és :
• Pedra artificial / fusta / fosa.

EXEMPLES I REFERÈNCIES

Solucions constructives

JARDINERES                                                                 E - 22 (2)
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MOBILIARI URBÀ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

ESCOSSELLS                                                                      E - 23

• Seleccionar el tamany de l’escossell adequat a l’espècie vegetal:
• 1 m2 com a mínim per a un arbre.
• 36 cm x 36 cm com a mínim per a un arbust.

• Seleccionar el disseny de l’escossell considerant que un bordó més alt que el paviment afavoreix que
l’aigua de pluja s’escorri per les voreres.

• Seleccionar el material de l’escossell atenent la seva integració paisatgística.
• Emplaçar els escossells respectant les amplades de pas dels vianants. En cas d’escossell obert

respectar, si és possible, l’amplada mínima de vorera lliure de 1,80 m i en cas d’escossell tancat (amb
tapa) 1,80 m.

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Espai insuficient per a la grandària de l’arbre.
• Problemes de compactació de la terra que originen embassaments i dificulten l’aprofitament de l’aigua

per part de l’arbre.
• Emplaçament inadequat, desgastat i parcialment trencat.
• Emplaçament inadequat, constituint una barrera arquitectònica.
• Acumulació de brutícia.

Problemes de Projecte i Execució, de Manteniment i d’Ús

APROXIMACIÓ DE COSTOS

Habituals:
• Res (buit del paviment), peces de formigó, peces de pedra natural, platina metàl·lica, reixa de fosa,

reixes d’acer galvanitzat, material reciclat, material granulat.

Orientatívament, el cost de les solucions de menor a major és :
• Res / peces de formigó / platina metàl·lica / reixes d’acer galvanitzat / material granulat / material

reciclat / reixa de fosa.

EXEMPLES I REFERÈNCIES

Solucions constructives

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I DE GESTIÓ
GRAU DE SOLUCIÓ                                         Senzill.
DESPESA ASSUMIBLE PER                            Administració local.
IMPLICACIÓ D’ALTRES ELEMENTS               Els paviments.
RISC A TERCERS                                             Actua com barrera arquitectònica.



Annex: Fitxes de tractament d’impactes visuals en elements urbans 151

SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA                                              E - 24 (1)

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Elecció tipogràfica inadequada.
• Dimensions arbitràries de les lletres (excessivament grans o petites).
• Incoherència entre l'estil de les fletxes direccionals, els pictogrames i la tipografia.
• Disseny inadequat dels espais entre lletres, paraules i línies.
• Composicions i filetatge poc acurat.

• Assegurar la claredat en la lectura de la informació viària. Per aconseguir això cal:
• Utilitzar lletres de caixa alta i baixa, preferentment helvètica, d’acord amb les convencions
internacionals. Les diferències visuals que estableixen els pals ascendents i descendents, el punt
de la i llatina, les caplletres, etc., faciliten la distinció d’uns signes alfabètics d’uns altres i, per
tant, a llegir-ne la informació més ràpidament.
• Vigilar el cos i la grandària de la lletra, amb l’interlletratge o espai entre lletres i amb interlínia o
espai entre línies.
• Escollir lletres esveltes perquè són més llegibles a distància. Les més regulars són les que el
gruix del pal equival a la cinquena part de l’alçada de la lletra. Cal no oblidar el paper
especialment dinàmic que, en llegendes breus, pot jugar-hi la lletra cursiva.
• Tenir present l’experiència científica, que determina que una lletra de 7 cm d’alçada és visible a
50 m.
• Primmirar l’interlletratge i la interlínia pintant les lletres blanques sobre un fons fosc.
• Escollir els colors adequats. Els més indicats per a les lletres blanques són els foscos, amb
preferència treballats amb una part de negre. La funció psicofísica de la visió determina que els
elements lluminosos (blancs o clars) situats sobre un fons fosc es dilaten, fent-se més visibles,
que no pas a l’inrevés (elements foscos sobre un fons lluminós).
• Vigilar la composició del missatge.
• Assegurar que els pictogrames, com les lletres, compleixen les convencions internacionals.

• Dimensionar adequadament els suports. Poden establir-se mides diferents en funció de les diverses
informacions: obligatòries, facultatives, opcionals, informatives, etc.

• Escollir materials resistents a la climatologia i el vandalisme. Els més adequats són els ferros esmaltats
al foc i els aluminis anoditzats així com determinades tècniques reflectores i fluorescents, per raons
òbvies.

• Ubicar la senyalització perquè faciliti una informació visible, orientadora i acurada.

Problemes de Projecte i Execució, de Manteniment i d’Ús
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SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ
SENYALITZACIÓ VIÀRIA                                              E - 24 (2)

Un pannell indicador ben dissenyat es distingeix per petits
detalls:

• l'elecció d'una bona tipografia de pal sec (la branca
tipogràfica típica d'aquest tipus de servei informatiu),

• l’espaiat suficient entre lletres, el gruix òptim
relacionat, a més, amb el gruix de les fletxes
direccionals.

• l'encert en l'elecció d'un blau intens i sobri sobre el
qual la informació en blanc hi destaca
inconfusiblement.

Tots aquests petits detalls els poden identificar a la imatge
de l’esquerra.

EXEMPLES I REFERÈNCIES

Aquest pannell indicador mostra un ús intel·ligent de les
diferents versions d'una mateixa lletra (en aquest cas el pal
sec preceptiu), és a dir, negra, seminegra i fina. La negra,
més visible, fa referència a la població més propera, la
fina, menys visible, a la més llunyana i la seminegra, a la
intermitja.
El tractament del filetatge indica una voluntat, no només
decorativa, sinó també expressiva de les funcions pròpies
de separació i compartimentació.
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SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

SENYALITZACIÓ DE CARRERS                                   E - 25 (1)

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Barreja indiscriminada de tipografies.
• Utilització sistemàtica de lletres majúscules, de lectura incòmoda.
• Poc contrast de color entre el suport i les lletres.
• Tipografies inadequades, inferiors als 7 cm d'alçada.
• Suports inadequats i amb materials poc funcionals.
• Composicions de les lletres al suport poc acurades.

• Assegurar la claredat en la lectura de la informació viària. Per aconseguir això cal:
• Vigilar el cos o la mida de la lletra, amb l’interlletratge o espai entre lletres i amb interlínia o

espai entre línies.
• Utilitzar lletres minúscules perquè faciliten la lectura. Les diferències visuals que estableixen

els pals ascendents, el punt de la i llatina, les caplletres, etc., ajuden a distingir uns signes
alfabètics d’uns altres i, per tant, a llegir-ne la informació més ràpidament.

• Utilitzar les lletres esveltes. Les més regulars són les que el gruix del pal equival a la cinquena
part de l’alçada de la lletra. I no cal oblidar el paper especialment dinàmic que, en llegendes
breus, pot jugar-hi la lletra cursiva.

• Considerar que una lletra de 7 cm d’alçada és visible a 50 m. És una distància prou gran com
per prescriure’n la norma de no sobrepassar-la en cap programa de senyalització de carrers.

• Utilitzar les lletres blanques amb els fons foscos, preferentment treballats amb una part de
negre. La funció psicofísica de la visió determina que els elements lluminosos (blancs o clars)
situats sobre un fons fosc es dilaten, fent-se més visibles que no pas a l’inrevés (elements
foscos sobre un fons lluminós).

• Dissenyar les plaques amb mesures discretes. Poden establir-se mides –o cossos– diferents
en funció de les diverses informacions: carrer, avinguda, plaça o passatge (categoria
intermèdia), nom del carrer, avinguda, plaça o passatge (categoria principal), informacions
culturals o històriques (categoria secundària), etc.

• Dissenyar el format d’acord amb l’element que incorpora. Les lletres han de respirar
còmodament, amb un marge per dalt i pels costats igual, almenys, a l’alçada de la lletra, imajor
a la part inferior, per tal de corregir la percepció visual que les faria veure, instintivament,
caigudes.

• Escollir materials resistents a la climatologia i el vandalisme. Els metalls i les pedres en totes llurs
variants i els materials sintètics més acreditats (poliuretans, metacrilats, resines i pretesats) així com
determinades tècniques constructives (el formigó, l’encofrat...) o d’acabats (els ceràmics, lacats,
sorrejats i esmaltats...) són aconsellables.

Problemes de Projecte i Execució, de Manteniment i d’Ús
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SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ
SENYALITZACIÓ DE CARRERS                                   E - 25 (2)

Sempre que hi hagi una raó que justifiqui
mantenir elements preexistents (un nucli
antic, per exemple), es preferible optar per
mantenir els mínims.
En aquest cas, per exemple, s’han eliminat
les lletres majúscules, la tipologia barroco-
romàntica de l'estil de les lletres i
l’homologació de tota la informació, amb una
mateixa lletra d'una mateixa mida. Únicament
s’ha mantingut el tipus de suport.

EXEMPLES I REFERÈNCIES

Es aconsellable evitar, com a l’exemple superior,
utilitzar els fanals com a suport de senyals i, per
tant, organitzar el grup de senyals en una altra
estructura autònoma.
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SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

SENYALITZACIÓ COMERCIAL                                          E - 26

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Sobredimensionament de les lletres.
• Gran varietat de tipografies.
• Expansió dels rètols, colors i elements decoratius fora dels buits de les façanes.
• Integració inadequada de les lletres i les mesures dels suports.
• Colors estridents.

EXEMPLES I REFERÈNCIES

• Assegurar la regularitat i claredat de les lletres, colors i suports.
• Vigilar el disseny de formes i estils de les lletres, amb els cossos o mides, amb els interlletratges o 

espais entre lletres i amb les interlínies o espais entre línies. Per exemple, la retolació d'establiments 
amb lletres majúscules asseguren un equilibri en la composició del rètol molt superior al de les lletres 
minúscules.

• Dissenyar els suports amb mesures discretes. Poden establir-se mides –o cossos– diferents en funció 
de les diverses informacions: carrer, avinguda, plaça o passatge (categoria intermèdia), nom del carrer, 
avinguda, plaça o passatge (categoria principal), informacions culturals o històriques (categoria 
secundària), etc.

• Establir els tipus suports publicitaris permesos (cartellera, opi, etc)
• Escollir materials resistents a la climatologia i el vandalisme.
• Fixar els emplaçaments dels suport publicitaris admesos (mitgeres, tanques d’obra, coronació

d’edificis,etc).

Problemes de Projecte i Execució, de Manteniment i d’Ús
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SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

INFORMACIÓ MUNICIPAL I PUBLICITÀRIA                      E - 27

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Informació municipal heterogènia en formats, colors, tipografia, etc.
• Els formats (tipografia i composició) no transmeten els valors estètics i cívics que se'n dedueix de la

informació municipal a Suïssa, Anglaterra, Suècia, Alemanya, etc.
• La forma del ban és poc atractiva.
• La informació municipal no es diferencia prou de la informació publicitària.
• La publicitat al carrer és excessiva i la regulació dels espais que ha d’ocupar és inadequada.

EXEMPLES I REFERÈNCIES

L'elecció dels colors també pot
tenir una funció comunicativa. A
la imatge superior, el fons fosc
(que fa les lletres més visibles)
s'ha dedicat a les plaques
principals, mentre el fons clar
(que fa les lletres menys
visibles) es dedica a les
plaques d'informació secun-
dària. L'elecció d'una tipografia
de pal sec (helvètica), el detall
de jerarquitzar la informació
segons mides de lletres
sensiblement diferents, l'espaiat
generós entre lletres i, la banda
lateral que conté informació
complementària (fletxes
direccionals i catego-ries),
arrodoneix un planteja-ment
funcional i estèticament
remarcable.

La imatge superior mostra
una informació pública
remarcable per la capacitat
expressiva, i també
diferenciadora pel disseny.
L'ús eficaç del fons blau fosc
(que, a més, simbolitza el
mar, protagonista de la zona)
amb els missatges en blanc i
l'ús també del llenguatge
dels pictogrames, dels
elements corporatius de
l'emissor del missatge (lo-
gotips i símbols) i dels colors
amb funcions identificadores,
són un exemple harmònic.

Un bon plantejament per
assegurar el reconeixement
ràpid de la informació
municipal és la
sistematització. La ma-teixa
tipografia, la mateixa
estructura compositiva, els
mateixos colors bàsics, els
mateixos formats, etcètera.
Cal tenir present que els
missatges públics muni-
cipals, com més s'as-
semblin entre ells, més es
diferenciaran dels altres
que omplen la ciutat.

• Veure fitxes E-24 a E-26.

Problemes de Projecte i Execució, de Manteniment i d’Ús
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OBRES EN L’ENTORN URBÀ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

FAÇANES                                                                            E - 28

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Bastides ocupant gran part de la vorera, mal senyalitzades i sense proteccions dels muntants en planta
baixa.

• Despreniments de partícules, pols i aigua sobre els vianants.
• Absència de proteccions horitzontals (viseres de pas).
• Tendals o lones de protecció en mal estat o brut.
• Fuites d’aigua en les connexions a la xarxa de suministrament.
• Acumulació de brutícia a la vorera.
• Desorganització en l’amuntegament del material, les eines, etc.
• Contenidors o taulons envaint la vorera.

Problemes de Projecte i Execució, de Manteniment i d’Ús

• Fixar i estancar, en planta baixa,  les proteccions col·lectives de tendals, lones, etc.
• Recomanar l’ocupació total amb anuncis publicitaris de les lones de les bastides. A més, en edificis 

singulars o d’interès històric/cultural reproduir en la lona la façana.
• Controlar l’estat de les escomeses provisionals de l’obra.
• Senyalitzar els espais de vorera ocupats per la bastida.

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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OBRES EN L’ENTORN URBÀ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

CARRERS                                                                            E - 29

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Ocupació de la vorera obstaculitzant el pas dels vianants.
• Desnivells que generen barreres arquitectòniques.
• Absència de protecció a les rases.
• Acumulació de material a les voreres i les calçades.
• Ocupació de l’espai d’aparcament de vehicles.
• Absència de senyalització a l’obra.
• Fuites d’aigua en les connexions a la xarxa de suministrament.
• Acumulació de brutícia a les plantes baixes.
• Vegetació malmesa per:

• Trepig i circulació de maquinària.
• Acumulació de materials i residus.
• Impermeabilització dels sòl.
• Alteració de les arrels.

Problemes de Projecte i Execució, de Manteniment i d’Ús

• Protegir de manera contínua les rases i zones en obres.
• Col·locar els materials d’obra en zones de càrrega-descàrrega o d’aparcament públic.
• Afavorir la coordinació entre les diferents companyies de serveis quan s’han de realitzar obres al carrer

per al pas d’instal·lacions i així evitar la proliferació de rases obertes.
• Evitar tallar el pas als vianants creant recorreguts alternatius protegits amb tanques.
• Controlar les escomeses provisionals d’obra.
• Protegir les àrees de vegetació amb tanques fixes, o en cas d’arbres aïllats, encerclar-los rodejant

completament la zona de les arrels (superfície sota la capçada més de 2 m). Protegir també la part
aèria contra possibles danys mecànics.

• Prohibir l’abocament a la zona radical dels arbres (escossells).
• Evitar l’obertura de rases en la zona radical dels arbres. Evitar tallar els arrels per sobre dels 3 cm de

diàmetre.
• Fer passar les canalitzacions, si es possible, sota el nivell radicular.

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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OBRES EN L’ENTORN URBÀ

RECOMANACIONS GENÈRIQUES 

ÀREES GRANS                                                                   E - 30

DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE

• Presència de tanques d’obra en mal estat i deteriorades.
• Absència de tendals de protecció a les tanques d’obra. Això provoca que la pols arribi al carrer.
• Invasió de la vorera pels accessos de la maquinària a l’obra.
• Fixació i ubicació deficient dels elements de protecció col·lectiva dels edificis que provoquen un

impacte visual negatiu i una sensació de inseguretat.
• Fuites d’aigua en les connexions a la xarxa de subministrament a l’inici de l’obra.
• Vegetació malmesa per:

• Moviments de terra (buidatges o formació de terraplens).
• Deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels.

Problemes de Projecte i Execució, de Manteniment i d’Ús

• Integrar la tanca de l’obra a l’entorn.
• Definir els recorreguts i accessos de la maquinària a l’obra per evitar la degradació dels espais públics

adjacents.
• Netejar de restes o sobrants de materials la maquinària abans de sortir al carrer.
• Assegurar les mesures de seguretat i salut a l’obra.
• Controlar la càrrega dels camions per evitar caigudes de material.
• Controlar l’estat de les escomeses provisionals d’obra.
• Protegir les àrees de vegetació amb tanques, o en cas d’arbres aïllats, encerclar-los rodejant

completament la zona de les arrels (superfície sota la capçada més de 2 m). Protecció també de la part
aèria contra possibles danys mecànics.

• Prohibir l’abocament a la zona radical dels arbres (escossells). 
• Evitar el recobriment amb terres a distàncies inferiors a 1m del tronc dels arbres. 

EXEMPLES I REFERÈNCIES
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