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Aspectes ambientals 

 Qualitat acústica 

 Qualitat de l’aire 

 Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

 Consum de sòl, paisatge i recursos naturals  

 Consum energètic 

 

Mobilitat, medi ambient i salut 
 

Efectes sobre la salut 
humana 



CAP 
- Deteriorament cognitiu 
- Ictus 
- Malalties cerebrovasculars 
- Tinnitus o sordesa 
 
COR 
- Infart de miocardi 
- Malalties cardiovasculars 
 
ARTÈRIES 
- Hipertensió 
 
ALTRES 
- Molèsties, estrés 
- Alteracions son 
- Increment mortalitat 

 
 

 
 Població exposada 



Què passa a les nostres ciutats? 



Principal repte:   necessitat de canvi modal 
 

Cotxe/moto

Resta

Què hem de fer per solucionar el problema? 



Tipologia mesures reducció de la contaminació acústica: 

 Ordenació del territori/Planejament urbanístic 

 Regulació trànsit 

 Actuar sobre les fonts emissores 

 Reducció de la transmissió del soroll 

 Incentius/mesures reglamentaris o econòmics 

 

Font: Adaptació de l’annex 5 Directiva 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental 

 



Tipologia mesures reducció de la contaminació acústica: 

 Ordenació del territori/Planejament urbanístic 

 Regulació trànsit 

 Actuar sobre les fonts emissores 

 Reducció de la transmissió del soroll 

 Incentius/mesures reglamentaris o econòmics 

 

Font: Adaptació de l’annex 5 Directiva 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental 

 



POUM: Pla d’ordenació urbanística municipal  Llei 3/2012 
d’urbanisme 

Planejament urbanístic 
derivat (PP, PE, PMU) 



Moviment de persones i 
mercaderies 

ACCESSIBILITAT Facilitat d’arribar als llocs 

Mitjans de transport amb 
menors impactes negatius 

Reducció de la necessitat de 
desplaçaments motoritzats 

MOBILITAT 

Principal criteri per aconseguir una mobilitat sostenible des del planejament urbanístic 

De la mobilitat a l’accessibilitat.... 
 



PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE 

Reducció de la distància 
mitjana de desplaçament 

Creació de proximitat 
urbana 

Canvi modal vers els 
modes més sostenibles 

Mesures d’estímul i 
dissuasió 

Quins aspectes del planejament urbanístic tenen incidència 
en la mobilitat? 



PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE 

Reducció de la distància 
mitjana de desplaçament 

Creació de proximitat 
urbana 

Elements espacials 

Canvi modal vers els 
modes més sostenibles 

Mesures d’estímul i 
dissuasió 

Elements estructurals 

Regulacions 
urbanístiques 

Quins aspectes del planejament urbanístic tenen incidència 
en la mobilitat? 



PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE 

Reducció de la distància 
mitjana de desplaçament 

Creació de proximitat 
urbana 

Elements espacials 

 Ubicació 

 Densitat 

 Barreja d’usos 

Criteris des de l’avaluació ambiental per afavorir una 
mobilitat sostenible a través del planejament urbanístic 



 Ubicació 

   

A) Distància entre el desenvolupament i els serveis bàsics  

 

B) Grau d’accessibilitat en transport col·lectiu en relació amb el volum de 

nova mobilitat generada 

 

C) Grau d’aprofitament de les infraestructures existents 



Densidad urbana 
habitantes+empleos/Ha                       

(sin áreas verdes o superfícies de 

agua)

Baja                                                                

<25 hab+empleos/Ha

Media                                                       

50-100 hab+empleos/Ha

Alta                                                                 

> 250 hab+empleos/Ha

Reparto modal

 Densitat: En sintonia amb l’avaluació del consum de sòl i el model urbà 



  Barreja d’usos: En sintonia amb l’avaluació del consum de sòl i el model urbà 

 



PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE 

Reducció de la distància 
mitjana de desplaçament 

Creació de proximitat 
urbana 

Elements espacials 

Canvi modal vers els 
modes més sostenibles 

Mesures d’estímul i 
dissuasió 

Elements estructurals 

Regulacions 
urbanístiques 

Elements estructurals 

 Viari 

 Aparcament 

 Xarxes dels modes no motoritzats 

 Xarxa de transport col·lectiu 



Escenari heretat Escenari desitjat 



  Viari 



  Aparcament 



Südstadt (Tubingen, Alemanya) 

  Aparcament 



Barri sense cotxes, Südstad (Tubingen,  Alemanya) 

Ekostaden (Malmö, Suècia) 

 Xarxes d‘itineraris dels modes no motoritzats (prioritat per vianants i bicicletes) 



Pla urbanístic de  

Curitiba (Brasil) 

  Xarxes de transport públic 



Curitiba 



PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE 

Reducció de la distància 
mitjana de desplaçament 

Creació de proximitat 
urbana 

Elements espacials 

Canvi modal vers els 
modes més sostenibles 

Mesures d’estímul i 
dissuasió 

Elements estructurals 

Regulacions 
urbanístiques 

Regulacions urbanístiques 

 Tipologia edificatòria 

 Relació entre els espais públics i privats 

 Estàndards d’aparcament fora calçada 

 



  Tipologia edificatòria  



   Relació entre els espais públics i privats 



L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic.  

Criteris i recomanacions 



Moltes gràcies! 

irene.martin@gencat.cat 


