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8 CONCLUSIONS 
 
Finalment es dóna pas a l’enumeració de les principals conclusions que han sorgit en el 
desenvolupament de l’anàlisi realitzat  en els capítols anteriors: 
 

- La mobilitat sostenible és una voluntat d’acció que necessita l’esforç i 
l’aplicació unànime de la resta de països. És una concepció molt recent que 
precisa ser estudiada i enfocada pel major nombre d’autors possibles, i a la 
vegada cal que sigui participada per la societat. 

 
- El marc legal vigent que regula la sosteniblitat i la mobilitat no és suficient per 

aconseguir resultats  substancials dins dels nuclis urbans. De moment, és de 
caire molt generalista però a la vegada exclusiu, doncs només regula les zones 
per les què ha estat redactat. És necessari un marc legislatiu Europeu que 
estableixi les bases i les Directives d’obligat compliment per tots els països 
membres, i així formar un front comú i en xarxa amb el mateix objectiu. 

 
- Els Plans Directors de Mobilitat Urbana redactats fins a l’actualitat són un clar 

exponent de la necessitat de  canvis dins l’estructura viaria dels nuclis urbans. 
L’adaptació en molt casos excessiva de l’estructura urbana als nous mitjans de 
transport i a les necessitats de la societat actual ha fet que les nostres ciutats 
estiguin concebudes per atraure el major número de negocis i inversions, però  
hem deixat de banda la funció residencial i  la concepció més important 
d’aquesta: permetre que les persones puguin viure i relacionar-se en condicions 
segures i confortables. 

 
- Els Plans Directors de Mobilitat Urbana han de ser suficientment flexibles 

perquè no existeixi un únic model d’anàlisi. És imprescindible per cada 
municipi: ciutat o poble, o territori  que el vulgui desenvolupar reconèixer i 
analitzar  les pròpies característiques urbanístiques, socials, econòmiques i 
mediambientals i a partir d’aquests resultats adaptar una  metodologia específica 
per corregir els diferents aspectes que dificulten i de vegades impedeixen el 
desenvolupament d’un model de mobilitat  sostenible. Solament d’aquesta 
manera es pot produir un canvi integral amb resultats eficients. 

 
- Les iniciatives que actualment es porten a terme en algunes ciutats són  pioneres, 

i s’emmarquen dins d’un context on la voluntat de canvi i desenvolupament és 
predominant. La legislació és molt recent i és en aquests primers casos en els 
que es realitzen les interpretacions més determinants i  es despleguen  les  
metodologies que fan escola.   

 
- Caldria, en la mesura del possible, propiciar i facilitar les eines científiques i 

tècniques i els mecanismes administratius per realitzar el Pla de Mobilitat 
Urbana propi de cada ciutat de la manera més eficient. És en aquesta tessitura, 
on s’ha donat la principal rellevància d’aquesta tesina,  on a través de l’anàlisi 
del cas de l’Hospitalet, s’ha entrat en el coneixement d’aquesta complexitat.  
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- La ciutat de L’Hospitalet de Llobregat en el marc del pla Hospitalet 2010,  ha 
incorporat i integrat en el concepte de creixement urbà la mobilitat sostenible, és 
a dir, que tota planificació ha de comportar un estudi d’avaluació per minimitzar 
i  adequar totes les afectacions negatives que la mobilitat pot comportar als seus 
ciutadans i al medi ambient urbà. Aquesta voluntat tan pionera s’ha anticipat al 
desenvolupament de la llei catalana i la redacció del seu pla s’ha efectuat dins 
d’un marc legal incomplert i per tant, no segueix el model estàndard de redacció 
i estudi que s’ha proposat després de l’aprovació de la llei . 

 
- La concepció principal del Pla de Mobilitat de l’Hospitalet es basa en la 

classificació funcional de la xarxa viària, que conté un esquema similar al que es 
va proposar en el Pla General Metropolità del 1973.  

 
- El Pla de Mobilitat de L’Hospitalet estudia en profunditat la xarxa viària i 

estableix una classificació jeràrquica dels carrers, i així analitza les diferents 
activitats que s’hi desenvolupen.  Aquesta jerarquia és a nivell general ja que 
engloba tots els barris dins d’un mateix conjunt i, això permet establir una escala 
d’importància horitzontal dins de la ciutat. 

 
- El Pla de Mobilitat de L’Hospitalet, com a figura legal, es defineix com un Pla 

Específic. Aquesta tipificació és deguda a què no s’han desenvolupat els 
elements necessaris que s’exigeixen els protocols de desenvolupament dels  
Plans Directors de Mobilitat actuals. Seria interessant que aprofitant la voluntat 
de canvi de la ciutat, s’acabés de completar el Pla actual, i així poder tancar un 
cicle que porta més de 10 anys obert, però que per altra banda ha significat una 
proposta pionera. 

 
- El concepte de sostenibilitat s’ha de promoure des de l’origen, des de  les 

actuacions bàsiques que es duen a terme a la ciutat, tenint en compte que el medi 
urbà  està en continu procés de transformació i canvi de les infraestructures i 
elements urbanístics i arquitectònics que el  conformen.  

 
- Cadascuna de les actuacions que es duguin a terme, ha de contenir una regulació 

en el principi de la sostenibilitat, ja sigui: des de la proposta, la gestió, els 
materials que s’utilitzin, les tècniques d’execució o les diferents afectacions que 
poden repercutir  sobre la ciutadania. En aquest sentit, propostes com la 
d’Hospitalet  han d’encoratjar  noves vies de recerca,  cap a l’elaboració de 
materials que des del projecte fins a l’actuació respectin l’entorn social i 
ambiental i s’hi integrin, amb una coexistència satisfactòria a la planificació de 
les nostres ciutats. 

 
 
 
 
 
 
 
 




