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MOTIVACIÓ I OBJECTIUS
FINALITAT DE LA COL·LABORACIÓ
• Obrir el debat sobre el PDU Metropolità a la
Regió Metropolitana de Barcelona.
• Incorporar a actors de la quàdruple hèlix, no
sempre relacionats directament amb
l’urbanisme, i a agents privats proveïdors de
serveis al territori i sotmesos a treballar sota
els paràmetres de la planificació urbanística.
• Creació de sinèrgies i per garantir la
coherència de la planificació territorial:
urbanística, estratègica, econòmica i sectorial.

OBJECTIUS DE LES SESSIONS
• Conèixer les necessitats dels diferents actors
vers el PDU Metropolità, però també respecte
altres instruments de planejament, com
principalment el Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona
• Conèixer els conflictes i reptes que sorgeixen i
es plantegen per la complexitat creixent del
territori i la interacció dels interessos de les
diferents parts i sectors.
203 entitats
proposades

185 entitats
convocades

METODOLOGIA
5 SESSIONS
PRESENCIALS

1 FORMULARI
EN LÍNIA

1. Quin dels camps d’actuació o projectes de la teva
organització consideres que te relació amb l’urbanisme
i per tant amb el PDUM?
2. Què necessites del PDUM? Quines han de ser les
condicions físiques i infraestructurals (infraestructures
necessàries) per poder fer front als reptes, necessitats i
oportunitats del teu sector a escala metropolitana?

3. Què creus que caldria tenir en compte perquè el PDU
establis les millors condicions possibles perquè es pugui
portar a terme l’activitat de la teva organització?
4. Pots identificar àmbits o àrees d’oportunitat que teniu
detectades i amb quina vocació (transformar -canvi
d’ús-, preservar -intensificar- o generar -usos fins ara
no contemplats i que seria desitjable promoure-)?

DESCRIPCIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS
SESSIONS
PRESENCIALS

5
SESSIONS

79
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44
ENTITATS

Persones assistents per sessió segons gènere
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MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT

8
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DESCRIPCIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS
FORMULARI
EN LÍNIA

Del 03/09
al 12/12 de
2019

44
PERSONES

34
ENTITATS

MAPA
D’ACTORS

SÍNTESI RESULTATS

TENDÈNCIES GLOBALS I LOCALS
URBANITZACIÓ

Concentració
urbana i
densificació.

Saturació de les
Canvis en les
Nòmades digitals
xarxes viaries i
formes de treball + Teletreball
d’infraestructures

REGENERACIÓ
URBANA

Diversificació i
mistificació
d'usos.

Increment de
proporció
residencial serveis.

Demandes
cíviques per
espai urbà de
qualitat.

EMPOBRIMENT

Segregació
territorial

Diversificació de
l'exclusió
residencial

L'habitatge com
inversió

Emergència
habitacional

GOVERNANÇA
I GESTIÓ
PUBLICA

Dèficit de la
capacitat de
gestió publica.

Divergència
entre municipis

Planejament
publico-privat

EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA

Transició
energètica i
adaptació al
canvi climàtic

Connectivitat
ecològica i
agricola

Consciència i
reconeixement
social

Transició
metabòlica
agrària

DISRUPCIÓ
TECNOLÒGICA

Transformació
digital i
automatització

Digitalització dels Gestió de la
fluxos de
innovació i de les
recursos.
dades

SOCIETAT DEL
CONSUM

Consum
conscient i
comerç local

Economia
circular, social i
solidaria.

Malbaratament
alimentari

Gestió de residus

VISIÓ DE
GÈNERE I
FEMINISME

Urbanisme de
gènere

Espai públic
segur

VISIÓ
HOLÍSTICA DE
LA MOBILITAT

Xarxes flexibles
de transport

Micromobilitat

Transport
intermodal

Explorar les
cures a nivell
territorial

Com a resultat de les sessions de socialització s’han obtingut
aportacions pel que fa a tendències globals i locals. Per
aquesta presentació s’han seleccionat les més rellevants.

CONCEPTES RECURRENTS

REPTES

OPORTUNITATS

SÍNTESI RESULTATS

PROPOSTES D’ESTRATÈGIA
16 propostes

Estratègia
FUTUR
PREFERIBLE

11 propostes

8 propostes

Innovació

Anticipació

Sessions de
socialització PDU
Metropolità

The Three Ps of Foresight Thinking. The Foresight Guide.
Predicting, Creating, and Leading in the 21st Century
By John M. Smart and the Foresight U and FERN teams.

PROPOSTES D’ESTRATÈGIA
FUTUR
PROBABLE

FUTUR
POSSIBLE

FUTUR
PREFERIBLE

8 propostes, per exemple:

11 propostes, per exemple:

16 propostes, per exemple:

➢ Definir nous instruments per a la
gestió de la infraestructura verda i
alinear-se amb polítiques existents.
➢ Planejament urbanístic del territori
metropolità tenint en compte
criteris d’accessibilitat, capacitat i
qualitat de la xarxa actual i futura de
transport públic.
➢ Visió de futur dels reptes
ambientals: emergència climàtica i
pèrdua de biodiversitat.

➢ Recuperar l’espai públic ocupat per
vehicles aparcats.
➢ Model energètic i funcional del
territori metropolità.
➢ Visió sistèmica de recursos com les
dades.
➢ Incrementar el parc d’habitatge
públic dotacional, adaptar el parc
existent i generar models de
cohabitatge.

➢ Model d'ús del territori metropolità
pròxim, compacte, interconnectat,
flexible i que afavoreixi l’equilibri i
reconnexió de diferents models
productius.
➢ Consolidar una xarxa d’infraestructura
integrada amb el seu entorn i adaptada
a les demandes i canvis de l’àmbit
metropolità i europeu.
➢ Visió transversal del gènere i de la
sostenibilitat ambiental i social en tot el
pla.

A l’informe de síntesi del procés de participació amb agents de la RMB sobre l’Avanç del PDU
Metropolità es recull la totalitat de propostes resultants de les sessions de forma detallada.

PROPOSTES D’URBANISME
ELEMENTS
ESTRUCTURANTS
Infraestructures
de mobilitat
➢ 2n túnel de Collserola i 3r
túnel de Barcelona per a
Rodalies (Castelldefels i
Badalona).
➢ Accés ferroviari al port.

Serveis
metropolitans

ÀMBITS DE
DESENVOLUPAMENT
Actuacions al
sòl consolidat

Àmbits o
sectors

➢ Espais d’aparcament públic
d’alta capacitat dins i fora de la
ciutat.

➢ Ordenació comuna de les
àrees logístiques i els polígons
d’activitat econòmica.

➢ Parc logístic de trencament i de
distribució per al repartiment
d’última milla.

➢ Actuacions urbanístiques
d'escala metropolitana de
qualitat en serveis.

➢ Ús de l’espai públic com a
centre logístic proper a nodes
de transport.

➢ Recuperació d'espai públic.
➢ Finançament dels processos
de millora urbana.
Rehabilitació i adequació
d'habitatge en sòl urbà
consolidat.

Reserves
de sòl
➢ Reserves de sòl per a transport públic,
habitatge i cicles de la matèria.

Aquestes propostes s’han seleccionat com a exemples i
conformen només una part de la totalitat d’aportacions
resultat de les sessions

➢ Revisar les afectacions actuals per
sistemes que no s’han assolit.

PROPOSTES D’URBANISME
REGULACIÓ
URBANÌSTICA
Estàndards
➢ Coeficients d'edificabilitat al sòl
disponible de l'àmbit metropolità.
➢ Exigir mesures d'eficiència
energètica en la normativa
edificatòria.
➢ Regularitzar/eliminar les
disconformitats urbanístiques.

GOVERNANÇA
Usos i
intensitats

➢ Densificar els teixits urbans en
funció de la seva capacitat.

➢ Reequilibrar els beneficis i
càrregues en l’àmbit
metropolità.
➢ Unificar criteris i actuacions
entre municipis.

➢ Equilibrar els usos de la ciutat
mixta, dels espais agraris i
naturals.
➢ Especialització funcional del
territori.

➢ Glossari de conceptes

Aquestes propostes s’han seleccionat com a exemples i
conformen només una part de la totalitat d’aportacions
resultat de les sessions
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