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INTRODUCCIÓ

L’àmbit de l’habitatge és un dels temes més complexos degut a que 
no només ens referim a una activitat econòmica, la de la promoció 
d’edificis residencials, sinó també a un bé de primera necessitat per 
a milers de famílies catalanes. Des de l’Associació de Promotors de 
Catalunya en som ben conscients, i mostrem el nostre compromís 
amb la societat construint el 80% dels habitatges de protecció ofi-
cial fets a Catalunya en els darrers 10 anys, i proveïm de llars a les 
persones que les necessiten. 

De l’informe elaborat pel Centre d’Estudis Demogràfics (CED) per 
al Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge es desprèn que en el pe-
ríode comprès entre 2015-2030 es formaran 884.800 noves llars 
a Catalunya. D’aquestes, es restarien les que previsiblement des-
apareixeran (526.600), la qual cosa resultarien necessàries unes 
358.200 noves llars en el decurs dels 15 anys, és a dir, uns 25.000 
habitatges nous cada any. D’aconseguir aquest nivell de produc-
ció, el sector promotor i constructor català generaria més de 60.000 
llocs de treball i uns ingressos per a les arques públiques superiors 
als 1.500 milions d’euros.

La producció d’habitatges a Catalunya va clarament en increment, 
però encara ens trobem molt per sota d’aquestes 25.000 unitats 
anuals per poder atendre la demanda projectada pels experts. La 
recuperació del sector és evident i constant des del 2013, però 
fins a arribar a les quantitats previstes de necessitats de llars en-
cara queda recorregut. El baix nivell de la producció d’habitatges 
nous, amb una demanda creixent d’aquesta tipologia, fa que sigui 
necessària una producció més intensa per satisfer-la. I per això 
cal que les administracions posin a disposició sòl urbanitzable i es 
flexibilitzin aspectes de l’urbanisme per poder construir els habi-
tatges que la societat catalana necessitarà en els propers 15 anys, 
especialment en l’àmbit metropolità, on es concentra gran part de 
la població. Es fa palès doncs, la necessitat també de disposar 
d’un urbanisme àgil, flexible i adaptatiu als canvis que vindran. 

Aquestes necessitats en el mercat de l’habitatge d’estudiar no-
ves fórmules per poder ampliar el parc immobiliari han dut a què 
l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) i la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC) acordessin unir esforços i treballar 
plegades per fomentar les sinèrgies entre universitat i empresa. I 
ho fem a través d’un acord de col·laboració que contempla, en-
tre d’altres mesures, atorgar una beca per a elaborar un Treball 



de Fi de Màster de l’MBArch impartit a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC. 

En aquest  sentit, el Treball de Fi de Màster que enguany ha becat 
l’Associació se centra justament en posar de relleu un dels aspectes 
que, juntament amb d’altres mesures incentivadores de la produc-
ció d’habitatges, permetria incrementar el parc residencial a casa 
nostra: el canvi d’ús dels locals o plantes baixes dels edificis. 

Tradicionalment, l’urbanisme a Catalunya ha qualificat sempre els 
baixos dels immobles com a ús comercial, tant si els edificis són 
d’ús residencial com de terciari. Un fet que ha provocat que, en 
l’actualitat, a les nostres ciutats hi hagi molts locals tancats, men-
tre augmenta cada cop més la necessitat d’incrementar el número 
de llars en alguns indrets, ja sigui per manca de sòl on edificar o 
d’actuacions urbanístiques i, en aquest sentit, és sostenible la re-
conversió d’espais en diferents usos. És cert que alguns dels locals 
que actualment romanen tancats estaven ocupats abans de la pan-
dèmia i la crisi econòmica que va provocar -d’altres estaven tancats 
des de l’anterior crisi, la de 2008-, però hem de tenir en compte que, 
amb els canvis en els hàbits de consum que es venen produint des 
d’abans del Covid-19 és difícil que se’n recuperi l’ús al 100%.

Des del sector immobiliari fa temps que estem proposant que en 
els nous desenvolupaments s’introdueixi el “doble ús” -habitatge 
i comercial- compatible, amb l’objectiu de dotar d’agilitat al plane-
jament i poder adaptar els locals a l’ús possible en cada moment. 
També és una realitat cada cop més recurrent la compatibilitat 
entre el lloc de treball i la llar amb la consolidació del teletreball, 
especialment durant el confinament, i que va permetre que gran 
part de l’activitat econòmica seguís funcionant. I tampoc podem 
deixar de referir-nos al coliving, una nova figura habitacional que 
podria encaixar en aprofitaments de planta baixa, gràcies a la 
seva multiplicitat d’usos.

Ara com ara, el problema fonamental és la recerca de solucions 
per als baixos vacants en els eixos urbans, que perjudica la imatge 
de les ciutats i influeix negativament en la convivència ciutadana, 
degut a que, en molts casos, aquests locals tancats estan en una 
situació de deixadesa greu. La necessitat actual és la reconversió 
de tots aquests espais buits, desocupats o infrautilitzats per poder 
donar cabuda a nous usos, entre els que es troba l’habitatge i la ne-
cessitat d’aprofitar el sòl, molt escàs en el cas de les grans ciutats.

Aquest objectiu xoca frontalment amb l’aplicació de moltes nor-
mes, sovint de tipus tècnic o urbanístic, com potser el codi tèc-
nic, l’accessibilitat, la ventilació, lluminositat, còmput de densitat 
d’habitatges, règims de comunitat i divisió horitzontal, etc. 

Des del sector proposem, en el cas dels nous desenvolupaments 
urbanístics, la introducció del “doble ús” (habitatge i comercial o 
terciari) o ús compatible exceptuant si cal,  els vials principals. I pel 
que respecta als locals tancats en el casc urbà, creiem que la 
regulació hauria de permetre’n el seu ús d’habitatge quan es puguin 
assolir les condicions mínimes d’habitabilitat. Tret de l’habitabilitat, 
s’hauria de fer l’esforç necessari per superar els altres inconve-
nients legals, canviant el que sigui precís, com pot ser per exemple 
l’esgotament de la densitat de l’illa o la zona. També s’hauria de 
contemplar l’autorització d’altres usos com trasters, magatzems, o 
el coliving, entre d’altres. 

Quan les condicions d’habitabilitat mínimes siguin possibles, 
l’ús d’habitatge en barris consolidats pot ser una molt bona solu-
ció al problema d’accés. Fora bo de realitzar un exercici pràctic 
d’implantació de la mesura, tant en el supòsit d’edificació existent 
com en un planejament derivat, i veure’n els resultats.

Aquestes, i d’altres reflexions, les trobem recollides i abastament 
fonamentades en les pàgines d’aquest treball de fi de màster, en les 
quals Marc Modolell, autor de la tesina, aborda la problemàtica dels 
locals buits i la oportunitat del doble ús com a una de les diverses 
solucions efectives dirigides a pal·liar la manca d’habitatge al nostre 
país, un objectiu compartit per tots: sector promotor (públic i privat) 
administracions, i conjunt de la societat.

Barcelona, 1 de desembre de 2022

Xavier Vilajoana Eduardo
President de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de 
Catalunya (APCE)



PREfACI

El treball de recerca que es presenta a continuació és el resul-
tat del quart conveni de col·laboració entre APCE y la UPC a 
través de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB).

L’APCE proposa un tema d’actualitat per investigar, assumeix el 
finançament d’una beca de tesina industrial durant el temps que 
un estudiant del màster d’especialització, MBArch, desenvolupa 
el seu treball fi de màster (TFM), realitza un seguiment de tot el 
procés i difon el resultat.

En paral·lel, la universitat assumeix les funcions de difusió de la 
temàtica de beca proposada cada curs, l’assignació del profes-
sor amb el perfil més adient per a tutoritzar el tema designat, la 
tramitació de la inscripció dels candidats, el nomenament d’una 
comissió mixta APCE · ETSAB per a seleccionar el candidat més 
idoni, el seguiment del treball i la difusió dels resultats, interna-
ment a través dels canals de comunicació propis, i externament 
a través de la plataforma digital UPC-Commons.

Aquest model de col·laboració universitat-empresa està molt a 
prop del famós model de la Triple Hèlix (TH), que es diu triple 
perquè també hi participa el govern, i que té el seu enfoc en la 
innovació com a motor generador de riquesa. El model TH sor-
geix a la universitat empresarial dels Estats Units, a on existeix 
una àmplia tradició de col·laboració entre els entorns acadèmics 
i industrials, entre la universitat i les agències governamentals i 
entre el govern i les indústries (Etskowitz, 1989). És llavors quan 
sorgeix el concepte de “economia basada en el coneixement” 
(Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic 
-OCDE- 1996) i que es basa en les interaccions mútues entre les 
tres parts de l’hèlix: el potencial per al coneixement innovador 
(universitat), els recursos econòmics i les possibilitats de mercat 
(empresa i indústria) i les normes i incentius de les polítiques 
públiques d’innovació (govern). Incorporar al tercer membre de 
l’hèlix implica que aquest coneixement generat no serà inútil i 
que realment podrà esdevenir un generador de riquesa.

La col·laboració es basa en que totes les parts es beneficien 
per igual. En el cas que ens ocupa, i des de la perspectiva de la 
ETSAB, l’interès per formalitzar aquests tipus de beques i conve-
nis té múltiples vessants: potenciar les sinergies entre actors del 



mateix sector, apropar el món acadèmic a la realitat empresarial, 
i especialment, a les necessitats reals de la societat però, sobre 
tot, és una oportunitat per a fomentar professionals del segle XXI 
que tinguin les habilitats més demandades, precisament, per les 
pròpies empreses: creativitat, col·laboració, comunicació i capa-
citat de pensament crític (“P21”, Germaine et al. 2016). Totes 
elles requisit i conseqüència de la recerca de qualitat.

A canvi, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
ofereix els coneixements, el rigor científic i el prestigi que han 
posicionat la nostra escola al rànquing QS del 2022 (Quacquare-
lli Symonds Worls University Rankings) en la primera de l’àmbit 
espanyol, la vuitena d’Europa i la dinovena del món, destacant 
per ser la primera mundial de parla hispana. Cal indicar que 
aquesta classificació es basa en criteris de reputació acadèmica, 
reputació de l’ocupador i l’impacte de la recerca.

La importància del tema actual

Fins el moment els temes investigats arran de la col·laboració 
APCE · ETSAB han estat diversos: L’habitatge i la flexibilitat, 
les noves formes de l’habitar i pensar l’habitatge contempora-
ni; El co-living com a nova manera d’habitar i el marc normatiu 
que el regula; La industrialització i sostenibilitat als habitatges 
plurifamiliars. 

El tema actual, també d’un gran interès, planteja l’objectiu de 
reactivar i transformar les plantes baixes que actualment es tro-
ben en desús, des d’una reflexió i discussió sobre el paper de la 
planta baixa en l’espai urbà i la ciutat en general. 

És un tema de gran actualitat. Qui no ha sentit parlar en els 
darrers mesos sobre la quantitat de locals que es troben desocu-
pats en el seu barri?. En el context actual d’emergència climàtica 
i crisis energètica en el que ens trobem, els espais construïts que 
estan tancats, buits, inhabitats, desaprofitats... són difícils de 
justificar. L’esperança rau en què es puguin transformar seguint 
les tres vessants de la sostenibilitat: social, econòmica i mediam-
biental. Socialment, aportant els usos més demandats per la so-
cietat actual: habitatge i serveis. Econòmicament, permetent el 
seu aprofitament i rendiment. Mediambientalment, perquè sem-
pre serà menys perjudicial recuperar, rehabilitar i reusar un espai 
ja existent, que construir-ne un de nou, que requerirà l’extracció 
de materials de la natura, consum energètic derivat de la trans-
formació a material de construcció, generació d’emissions de 
CO2 generades pel transport, etc.

L’estudiant Marc Modolell, de la línia d’Urbanisme del MBArch, 
va resultar guanyador de la 4ª beca APCE · ETSAB i ha desen-
volupat una recerca summament rigorosa titulada “El compromís 
urbà de la planta baixa”. 

Partint d’una contextualització de la problemàtica ha analitzat la 
planta baixa des de diverses perspectives: l’ espai urbà, la nor-
mativa urbanística i les noves dinàmiques socials. A continuació, 
ha estudiat el cas d’èxit de la ciutat de Copenhaguen, avaluant 
les estratègies amb diferent grau d’èxit, i tantejant la possibilitat 
de replicar algunes de les solucions. Per últim, ha examinat tres 
casos d’estudi: àrees concretes de Mataró, Terrassa i Vilanova 
i la Geltrú, per a finalitzar definint una sèrie de conclusions in-
novadores que ponderen en tot cas l’impacte de les actuacions 
sobre la ciutat i els seus habitants.

El Marc ha seguit totes els passos del mètode científic: 
l’observació, el reconeixement del problema, el plantejament de 
la pregunta, la inspecció de la bibliografia prèvia, la formulació 
de les hipòtesis, les prediccions, l’experimentació, l’anàlisi dels 
resultats, les conclusions i la comunicació de les troballes. I tot 
això no és cap altra cosa que innovació a través de la recer-
ca rigorosa i de qualitat o, com diu el model de Triple Hèlix, la 
innovació com a element principal de l’economia basada en el 
coneixement.

Conclusions

Arribats a aquest punt és de rigor felicitar a l’estudiant Marc 
Modolell per la seva magnífica trajectòria i la qualitat científica 
del treball de recerca desenvolupat, però també als seus tutors, 
els professors Julián Galindo i Carles Croses, que han sabut 
guiar els passos del Marc en la direcció correcta. També agrair 
a l’APCE per continuar confiant en l’ETSAB com a origen del 
coneixement innovador.

Aquestes aliances permeten a la universitat educar per a la in-
vestigació i el foment del pensament crític i permeten a l’alumne 
adquirir el coneixement necessari per a interpretar i comprendre 
les claus d’un món complex i interconnectat, el que es denomi-
na “competència global” tal i com van acunyar la doctora hono-
ris causa per la Universitat Internacional de Catalunya, Veròni-
ca Boix Mansilla, juntament amb el professor Howard Gardner, 
creador de les intel·ligències múltiples, al 2011. 

M’agradaria acabar aquí convidant a la reflexió a partir de les 
primeres línies del treball del Marc:
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“Quan algú es pregunta què defineix una ciutat, ràpidament ve 
al cap la imatge d’un carrer atapeït de gent que, segurament, 
està delimitat per uns edificis alts amb aparadors comercials 
vistosos o plantes baixes”

Com canviarà aquesta imatge mental en els propers anys?

La resposta està en les nostres mans i comença amb aquest 
treball.

Belén Onecha
Dra. Arquitecta 

Professora agregada del Departament de  
Tecnologia de l’Arquitectura de la UPC

Sotsdirectora de Patrimoni, Obres i Infraestructures de la 
ETSAB

Barcelona, 6 de octubre de 2021
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RESUM

 Quan algú es pregunta què defineix una ciutat, ràpida-
ment ve al cap la imatge d’un carrer atapeït de gent que, segura-
ment, està delimitat per uns edificis alts amb aparadors comercials 
vistosos a les plantes baixes. La majoria de les respostes, doncs, 
defineixen el que s’entén per una ciutat activa, mixta, densa i di-
versa. No obstant això, les noves maneres de viure i treballar, o 
l’auge de la digitalització en tots els àmbits de la societat, han 
qüestionat aquest model de ciutat tradicional basat en el comerç 
en planta baixa que ha inspirat la concepció de la ciutat en molts 
casos. El manteniment de l’activitat comercial en gran part dels 
teixits urbans obliga a plantejar una revisió d’un model massa bà-
sic, i pensar com es pot dinamitzar l’activitat urbana més enllà de 
situar l’ús comercial canònic en la planta baixa. 

 La present investigació, que parteix del dubte inicial sobre 
què cal fer amb els locals buits de les plantes baixes, se centra 
a descobrir quines són les possibilitats i oportunitats per donar-
los una sortida viable a llarg termini. Atesa la seva complexitat, 
l’objectiu principal és estudiar la temàtica des de tres aproxima-
cions diferents que permetin, d’una banda, obtenir-ne una imatge 
general i, per l’altra, detectar els factors determinants per reacti-
var-los. Les tres mirades són: la importància de la qualitat urbana 
de l’espai urbà i la diversificació d’usos com a peces clau en la re-
generació de la ciutat; les limitacions d’una normativa incoherent 
i poc flexible al canvi, i l’encaix dels nous usos que han aparegut 
amb la digitalització o les noves dinàmiques socials. Tanmateix, 
s’estudiarà aquest fenomen en la ciutat de Copenhaguen com a 
una quarta mirada, per ser una referència d’interès que s’adapta a 
les aproximacions anteriors.

 A partir dels coneixements assolits en el primer apartat, 
es construirà una metodologia comuna que busqui donar solu-
cions concretes a través del coneixement i diagnosi particular de 
cada cas. La finalitat principal és definir un procediment que per-
meti analitzar, a partir d’uns indicadors clars i senzills d’elaborar, 
teixits concrets que es considerin en risc de desertització comer-
cial, per tal de descobrir quines són les mancances principals i, en 
conseqüència, les propostes de millora i eines més eficients per 
combatre-ho. La metodologia s’aplicarà en tres fragments urbans 
de tres ciutats intermèdies en la Regió Metropolitana de Barcelona 
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(RMB): Mataró, Terrassa i Vilanova i la Geltrú. L’elecció d’aquests 
casos s’ha basat en la voluntat de disposar de teixits represen-
tatius del context català, per poder tenir-ne una mostra diversa i 
heterogènia, així com la possibilitat de comparar els resultats de 
l’anàlisi amb altres teixits assimilables. 

Paraules clau: Planta baixa / activitat urbana / urbanitat / esca-
la humana / mixticitat d’usos / innovació urbana / planejament 
urbanístic

Copenhaguen / Mataró / Terrassa / Vilanova i la Geltrú / Regió 
Metropolitana de Barcelona (RMB)

CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA A 
L’ACTUALITAT: COM S’HA ARRIBAT fINS AQUÍ?

 Tradicionalment, la planta baixa als centres de les ciutats 
han estat destinats principalment al comerç petit i mitjà, que ha 
tingut un paper clau en la configuració d’una ciutat mixta, diversa 
i activa. D’aquesta manera, s’ha creat una ciutat de proximitat, on 
l’ús residencial se situa a prop dels serveis. Així doncs, la protecció 
del petit comerç ha estat prioritària per a moltes administracions a 
l’hora de planificar la ciutat i redactar-ne la normativa urbanística. 
És per aquesta raó que en molts municipis hi ha regulacions que 
restringeixen altres usos en planta baixa a favor de l’ús comercial 
i de certs serveis bàsics, com a únics mecanismes per retornar a 
una forma de vida local, i a favor d’una ciutat activa a escala hu-
mana. El POUM 2003 de Terrassa n’és un exemple per restringir 
l’establiment d’entitats d’estalvis, immobiliàries o despatxos pro-
fessionals en planta baixa en certs eixos comercials, com a me-
sura de protecció del comerç de proximitat. En aquells moments, 
les administracions podien permetre’s limitar certs usos perquè la 
demanda per obrir nous negocis era molt alta.

 La tecnologia ha aconseguit endinsar-se en moltes di-
mensions de la societat actual i ha revolucionat la forma de viu-
re, treballar, divertir-se, consumir i, fins i tot, de relacionar-se. 
Per a moltes persones, l’acte de sortir a comprar, de socialitzar 
en un espai físic o anar al metge, forma part del passat. Així 
mateix, les reiterades crisis econòmiques i la climàtica han pro-
vocat un punt d’inflexió en el consum i l’ús excessiu i ineficient 
dels recursos. Totes aquestes noves dinàmiques socioeconò-
miques estan tenint un impacte directe en la manera de viure i 
utilitzar la ciutat i, també, en la configuració dels comerços exis-
tents. Aquesta nova situació cap a una disminució del nombre 
de comerços als teixits urbans consolidats, no només constata 
un canvi de model comercial, també posa en dubte el model de 
ciutat tradicional existent des de fa dècades. Els teixits urbans 
d’algunes ciutats que fins ara disposaven d’una bona salut co-
mercial, estan experimentant un fort procés de desertització en 
els últims anys, i l’arribada de la pandèmia no ha fet més que 
accelerar aquesta tendència.

 Tan sols divuit anys després que l’Ajuntament de Terrassa 
apliqués les restriccions que preveia el POUM en certs carrers, 
la mateixa administració ha revertit la mesura, conscient que el 
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Figura 1.1. Recull de titulars de l’actualitat sobre la transformació dels locals 
comercials buits. Font: Elaboració pròpia a partir de diferents fonts

 context actual dista notablement de la situació prèvia a la crisi. La 
presència del comerç a les plantes baixes va minvant, i la pressió 
que exercien certs usos d’oficina com les entitats bancàries per 
instal·lar-se en nous locals ja no existeix. Les administracions, en-

front d’un context amb moltes persianes abaixades, han preferit 
obrir el ventall a nous usos en planta baixa per intentar revertir-ho. 
El canvi de posició no és exclusiu de Terrassa. Altres ajuntaments 
com el de Mataró, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o fins i 
tot el de Barcelona també han iniciat tímidament iniciatives cap a 
la flexibilització d’usos en planta baixa per fer front a la desertitza-
ció comercial de certs teixits de les seves ciutats. La desaparició 
del teixit comercial en planta baixa és un fenomen estès arreu, i 
també grans ciutats com Amsterdam o Londres estan estudiant 
propostes en la mateixa direcció. A l’Estat espanyol, anys abans 
de la pandèmia, ciutats com Pamplona, Madrid o Saragossa ja 
havien aprovat modificacions de la normativa urbanística en la 
mateixa direcció. 

 En paral·lel, i en un moment que l’accés a l’habitatge supo-
sa un dels principals problemes de la societat, les administracions 
cerquen frenèticament generar més oferta. La majoria d’aquestes 
actuacions, doncs, busquen resoldre la desertització comercial tan 
sols permetent més presència de l’ús residencial en planta baixa, 
però de forma genèrica i arreu, sense valorar l’impacte a llarg ter-
mini que pot tenir en el model de ciutat mixta i activa. Una ciutat 
únicament residencial té el risc de convertir-se en un sumatori de 
zones monofuncionals simplificades i provocar, així, distanciament 
dels usos i una mobilitat excessiva. La simplificació de la complexi-
tat de l’ecosistema urbà, així com la renúncia a una ciutat sostenible 
i d’escala humana, pot agreujar encara més la desertització de les 
plantes baixes i continuar allunyant els serveis de la població. La 
crisi sanitària de la COVID-19 ha permès redescobrir la importàn-
cia de disposar d’un ecosistema urbà saludable i actiu, que posi 
l’accent en la vida local i per a les persones.

El restabliment de la ciutat diversa i multifuncional de l’Europa 
dels ciutadans és, per tant, un projecte econòmic i social  

per al qual la qualitat de vida no representa un  
luxe sinó un tret essencial.

(Unió Europea, 1990)

 Finalment, la complexitat del context actual requereix una 
revisió més profunda del model de planificació contemporani de 
la ciutat. El planejament basat en la zonificació per a usos es-
tàtics i invariables en el temps es mostra obsolet davant d’un con-
text que avança cada vegada més cap a espais i usos flexibles, 
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multifuncionals, temporals i, en definitiva, canviant i en constant 
transformació. Moltes administracions són conscients que les re-
gulacions vigents no responen a les necessitats actuals, i com una 
normativa massa rígida es veu sobrepassada per la realitat so-
cial del moment. El repte actual està a buscar un encaix de totes 
aquestes situacions en la ciutat existent i intentar crear normatives 
que s’anticipin a possibles nous canvis. En definitiva, teixits que 
han de ser resilients, precisament en un moment que les causes i 
conseqüències dels reptes plantejats sovint van més enllà de les 
competències del planejament.

Figura 1.2. Recull d’alguns locals comercials tancats en diverses ciutats 
catalanes

INTRODUCCIÓ A LA TEMÀTICA:  
OBJECTIUS I HIPòTESIS

 El canvi d’hàbits de la societat en els últims anys ha tingut 
efectes en l’abandonament de les plantes baixes, especialment 
en aquells teixits que no formaven part de l’estructura comercial 
principal. Aspectes com la globalització, l’aparició de més centres 
comercials a la perifèria i, sobretot, el comerç en línia, han rellevat 
els centres urbans com espais de referència de l’activitat urbana i 
econòmica. Aquesta nova realitat obliga a revisar el model de pla-
nificació urbana fins ara, amb un present canviant i un futur incert. 
En vista de la complexitat de la temàtica, l’objectiu principal de la 
present investigació és, doncs, estudiar-la des de diferents punts 
de vista per trobar una sortida a les plantes baixes abandonades 
més enllà del comerç i, d’aquesta manera, restituir a la ciutat el 
seu paper de dinamitzadora de l’activitat urbana.

 La desaparició de l’activitat comercial té una repercussió 
directa en l’experiència urbana de les persones, ja que l’espai urbà 
es torna més hostil. Com afirma Jan Gehl, un espai sense cap 
atractiu es converteix en un espai únicament de pas, sense cap in-
terès per estar-hi (2006). La reestructuració de la planta baixa de 
la ciutat no es pot entendre sense tenir en compte la relació que es 
genera amb l’espai públic immediat. Com plantegen diferents re-
ferents teòrics, la importància rau en la influència de la configura-
ció del límit entre l’esfera privada i la col·lectiva —l’encontre entre 
l’edifici i l’espai obert— a l’hora de regenerar una planta baixa i un 
espai urbà que es troben inactius (Alexander et al, 1977; Gil Ló-
pez, 2007: Gómez, 2016). En aquesta mateixa direcció caminen 
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els estudis de John Montgomery (1998) i del grup d’investigadors 
neerlandès The City at the eye level (Karssenberg, H.; Laven, J., 
2012), que condicionen la qualitat urbana d’un espai a la definició 
d’aquest com a un “lloc”, a través de les característiques que se-
ran explicades en la present investigació. Es planteja, per tant, la 
hipòtesi que la configuració arquitectònica i urbanística de 
la ciutat —i, en definitiva, de l’espai urbà— condiciona la di-
namització de l’activitat, l’experiència urbana i la definició de 
“lloc urbà, que té com a conseqüència directa la reactivació 
de les plantes baixes. Aquesta investigació es proposa, també, 
descobrir quins són els factors clau que determinen si la ciutat 
és activa i atractiva, i d’aquesta manera reivindicar la importància 
de la qualitat urbana en la regeneració de la ciutat existent i en la 
configuració dels nous creixements urbans.

 Certes intervencions urbanes dels darrers setanta anys 
han perdut l’escala humana a la ciutat. Les distàncies, les dimen-
sions dels edificis i l’espai públic no han estat pensats per ser 
caminats, i no han estat capaços de generar espais identificables 
i vius, de manera que han deixat de ser el suport de la interacció 
social i de l’activitat econòmica. La nova ciutat, massa gran i mas-
sa homogènia, no ha permès el diàleg entre l’edifici i l’espai pú-
blic, i ha donat peu a espais impersonals que juguen en contra de 
l’activitat urbana. Kevin Lynch descriu que “la llegibilitat —la crea-
ció d’una identitat—, és la qualitat essencial per a l’organització 
espacial” (1960). El treball es proposa demostrar la importància 
de recuperar l’escala humana com a factor clau per a la trans-
formació de la ciutat, així com retornar a espais singulars i 
amb caràcter propi.
 Durant anys, la ciutat tradicional s’ha concebut com un bi-
nomi entre plantes baixes comercials i plantes superiors residen-
cials, que permetia la mixtura d’usos buscada per a una ciutat ac-
tiva i saludable. En conseqüència, alguns planejaments generals 
de les principals ciutats catalanes han tendit a protegir l’ús comer-
cial a la planta baixa, amb el criteri òptim del context en què es tro-
bava, però que ha donat peu a una sobrerepresentació d’aquest 
ús en teixits que no disposaven de les condicions per convertir les 
intencions de la normativa en realitat. La situació actual és molt 
diferent, i no només ha quedat qüestionat el model de ciutat basat 
en l’ús comercial en si, també ha posat en dubte si l’aposta a un 
sol ús dominant i a unes tècniques urbanístiques actuals massa 
simplificades són suficients davant d’una realitat més complexa i 
més diversa (Ezquiaga, 2016). És possible proposar la hipòtesis 

que l’homogeneïtzació dels usos no permet reactivar els locals 
comercials perquè no permet al teixit urbà ser resilient i versàtil 
davant d’una situació en constant evolució. A través de referents 
com Mathhew Carmona (2021) o Carles Crosas i Eulalia Gómez 
(2020), la voluntat d’aquest treball és argumentar les virtuts d’un 
teixit diversificat, fins i tot amb usos residencials: posar en relleu 
que l’ús residencial ben resolt i obert a la interacció i la convivència 
també pot ser generador d’urbanitat. La ciutat del segle XX i XXI 
ha crescut al voltant de potents nuclis antics majoritàriament co-
mercials, però els nous teixits no han estat capaços d’aconseguir 
el mateix dinamisme. A més, aquests teixits, que el treball anome-
na “espais indeterminats”, és on es concentra el nombre més gran 
de locals buits i a on la cura i tractament de l’espai públic ha estat 
gairebé inexistent en les últimes dècades. Més enllà dels teixits 
purament comercials o purament residencial, aquesta investigació 
també buscarà reivindicar el paper dins de la ciutat d’aquests 
espais indeterminats, com a teixits d’oportunitat per a la mix-
ticitat urbana i, també, per la seva necessària transformació 
en llocs urbans.
 Tot i que les noves dinàmiques socials han posat en dubte 
el model comercial existent, també han donat peu a nous usos 
que les normatives actuals no recollien i que, a la vegada, neces-
siten trobar un encaix en la ciutat. El cohabitatge, el cotreball, els 
espais de logística per a mercaderies o els aparcaments per a 
bicicletes són nous usos que comencen a tenir un pes important 
en la societat, però la seva implantació a la ciutat resulta més 
complexa, ja que no hi ha figures normatives explícites que els 
regulin. El present treball busca explicar com la rigidesa de la 
normativa vigent no permet adaptar les plantes baixes a les 
noves dinàmiques socioeconòmiques, i en suposa un impe-
diment en la reactivació. Tanmateix, i com s’ha comentat amb 
anterioritat, la complexitat del context actual requereix una revisió 
més profunda del model de planificació contemporani de la ciutat, 
que ha quedat obsolet. El planejament basat en la zonificació 
per a usos estàtics i invariables en el temps és incoherent da-
vant d’un context que avança cada vegada més cap a espais 
i usos flexibles, multifuncionals, temporals i, en definitiva, 
canviants i en constant transformació.
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ESTRUCTURACIÓ I METODOLOGIA  
DEL TREBALL

 La investigació s’estructura en dos blocs diferents però 
complementaris, i conté, a més, un apartat conclusiu conjunt 
dels dos. Per poder analitzar el fenomen i entendre els factors de 
rellevància que determinen la desertització comercial de la plan-
ta baixa, primer és necessari contextualitzar-lo. En vista d’una 
temàtica tan extensa i multidisciplinària, el primer bloc consis-
teix en una aproximació des de diferents mirades, que perme-
ten construir una base de coneixement prou consistent, àmplia 
i transversal. La investigació es fonamenta en referents teòrics 
reconeguts en la disciplina urbanística, com Jan Gehl, Jane Jac-
obs, Christopher Alexander o David Mangin, així com en investi-
gacions acadèmiques i articles. Aquestes mirades s’estructuren 
en quatre àmbits principals de treball, que coincideixen amb els 
apartats del primer bloc:

1. La planta baixa com a espai urbà:
Aquest apartat aborda la temàtica des de la revitalització de la 
vida urbana com a mecanisme per reactivar les plantes baixes 
desocupades. La finalitat és detallar quins són els paràmetres 
determinants que defineixen la configuració arquitectònica i 
urbanística d’un espai atractiu i actiu. També, la diversificació 
dels usos en planta baixa i la seva interacció amb l’espai urbà 
i l’experiència urbana.

2. La planta baixa des de la normativa urbanística:
L’objecte de l’apartat és demostrar les incoherències d’un 
sistema obsolet en un context dinàmic amb la valoració críti-
ca del planejament vigent, els seus mecanismes i tècniques 
d’aproximació a la realitat com la zonificació i regulació d’usos, 
i les principals limitacions que la normativa estableix envers els 
canvis de tendència i model de la ciutat.

3. La planta baixa i les noves alternatives d’usos:
El punt següent descriu alguns dels nous usos apareguts en 
les últimes dècades, amb la voluntat de recollir les principals li-
mitacions normatives, però també la seva repercussió positiva 
en la ciutat consolidada. El resultat és una imatge general de 
les noves modalitats per constatar que és possible implemen-
tar-les a la planta baixa de la ciutat.

4. La planta baixa en altres contexts:
Copenhaguen (Dinamarca) és un referent en el món de 
l’arquitectura pel que fa a innovació urbana, al tractament de 
l’espai públic i a la qualitat en el disseny de l’espai urbà. La 
voluntat d’aquest apartat, doncs, és descobrir instruments in-
novadores de la normativa danesa que puguin servir com a 
referència per a aquesta investigació, tant pel que fa a la regu-
lació dels usos en l’àmbit general com a la configuració de la 
planta baixa i el paisatge urbà en particular. 

 L’execució d’aquest primer bloc ha constatat la necessitat 
d’abordar la temàtica des d’un punt de vista pràctic, que permeti 
fer una diagnosi i una contextualització realista de la situació. És 
per aquesta raó que el segon pas de la investigació consisteix 
en el desenvolupament d’una metodologia creada específicament 
per a aquest treball, per analitzar i diagnosticar els fragments dels 
diferents teixits urbans dels casos d’estudi —Mataró, Terrassa i 
Vilanova i la Geltrú— des d’una mirada conjunta, en què cada 
cas és presentat com un recull independent, en escrit i gràfica-
ment. Encara que la procés emprat serà explicat en més detall en 
l’apartat pertinent, la voluntat és poder definir un model metodo-
lògic que permeti ser extrapolable a altres teixits concrets en risc 
de desertització, com a mecanisme per cercar solucions i, també, 
propostes concretes de millora. Aquest mètode s’ha definit a partir 
d’uns indicadors clars i senzills d’elaborar —extrets a partir de les 
conclusions del primer bloc—, per tal de descobrir quines són les 
mancances principals i poder definir les propostes de millora i les 
eines més eficients per combatre-ho. La informació s’ha obtingut 
gràcies a la investigació acadèmica i a les dades obertes sobre 
l’àmbit en estudi, així com a entrevistes a experts i un treball de 
camp directe.
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APROXIMACIÓ AL TEMA
Quatre apartats des de diferents mirades

BLOC I
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0. DEfInICIó DE COnCEptEs

EL CONCEPTE DE “PLANTA BAIXA”

 Generalment, l’espai públic s’ha interpretat com allò que 
és col·lectiu, mentre que les edificacions i el seu interior, com allò 
que és privat, una concepció dicotòmica de la ciutat que ve de 
lluny. Al dret de l’antiga Roma, per exemple, la res publica es de-
finia com allò que no era propietat de ningú i que, per tant, era de 
tots. La res publica era l’antítesi de la res privata (Gibert, 2022). 
S’entén, doncs, que l’espai públic era el que no estava construït, 
el buit resultant del ple, el fora resultant d’un perímetre; el dins. 
Una separació física que, a la vegada, suposava una separació 
intel·lectual, funcional i, en definitiva, cultural.

 Especialment a la ciutat densa i consolidada, aquesta se-
paració la marca la façana, el límit tangible que separa ambdós 
espais, l’interior i l’exterior. I és precisament la planta baixa la que 
actua com el punt d’accés i d’intercanvi entre aquests dos mons 
indissolubles. La realitat, però, resulta més complexa que les as-
sociacions més elementals del que és buit i del que és ple, del 
que és públic i del que és privat. I la història constata que hi ha 
situacions en què la frontera entre l’espai públic i l’espai privat es 
dissol i l’activitat la traspassa.

EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE DE 
“PLANTA BAIXA”
 Històricament, les ciutats me-
dievals naixien de la confluència 
entre dos camins, que suposava el 
punt de màxima accessibilitat per 
als comerciants. De petites cons-
truccions efímeres unes al cos-
tat de les altres, a la cruïlla entre 
dues carreteres, es va passar a 
un conjunt d’edificis permanents i 
vies d’accés que conformaven els 
nuclis de població i d’activitat. Les 
plantes baixes i l’espai del carrer 
eren majoritàriament comercials, 
en ser el centre de la compravenda 

i d’intercanvi de productes, on vida, 
treball i comerç tenien lloc simultà-
niament (van der Werf, Zweerink i 
van Teeffelen, 2012, p. 37-47). Així 
doncs, el carrer no era tan sols la via 
d’accés, era l’escenari d’intercanvi 
entre habitants, on la planta baixa 
tenia un paper protagonista com a 
espai d’interacció entre vida social i 
econòmica, i la façana es convertia 
en quelcom més que l’attrezzo de 
l’activitat urbana. Els edificis, doncs, 
orientats a l’espai públic per neces-
sitat, i uns nuclis, les ciutats, dimen-
sionats per a distàncies caminables.

 Un dels grans canvis ra-
dicals en la concepció de la ciutat 
van donar-se arran de la Revolu-
ció Industrial a mitjan segle XIX. 
Les noves modalitats de mobilitat 
relacionades amb el ferrocarril i la 
navegació van generar centres de 
producció fora del teixit medieval. 
L’equilibri entre vida, treball i comerç 
interaccionant simultàniament en un 
mateix espai començava a difumi-
nar-se. La desaparició progressiva 
dels gremis com a tals també va 
conduir cap a l’extinció del taller fa-
miliar en planta baixa. 

 Amb la producció fora de 
l’equació, les plantes baixes i les 
façanes van abandonar el seu 
caràcter productiu per convertir-se 
tan sols en l’aparador del comerç. 
Així doncs, el carrer es convertia en 
un espai de passeig i d’exhibició, 
un nou escenari per mostrar-se a la 
societat. Es reivindicava la bellesa 
del paisatge urbà, un espai de con-
templació i no únicament funcional, 
com havia estat fins ara. Prova n’és 
l’aparició del concepte flâneur de 

Figura 1.4. Botigues i trànsit a Londres. 
Font: van der Werf, Zweerink i van Tee-

ffelen, 2012, p. 37 (Cheapside, 1831)

Figura 1.5. Carrers de Londres, 1800  
(Época Victoriana).
Figura 1.6.  
Gran via de Madrid als anys 70. 

Font: Arxiu Regional Comunitat de 
Madrid
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Baudelaire, que Walter Benjamin definia també com l’“espectador 
urbà”. Naixien els primers bulevards a les grans ciutats, com el 
Passeig de Gràcia de Barcelona, amb grans voreres i aparadors 
llampants. Encara que tímidament, a Anglaterra apareixien teixits 
dins la ciutat consolidada únicament residencials, fins i tot en plan-
ta baixa, i en tots els estrats de la societat. De les cases victorianes 
del Londres benestant als barris obrers retratats a les novel·les de 
Charles Dickens, però sempre accessibles a un centre de ciutat 
que continuava tenint escala humana. Una tendència que va mar-
car el camí cap a noves formes urbanes monofuncionals, com la 
ciutat jardí d’Ebenezer Howard, que a Catalunya van anar arribant 
més tard. La forma urbana de les ciutats i els seus usos han expe-
rimentat considerables transformacions des de llavors, tenint en 
compte que el veritable canvi d’escala ha esdevingut amb el boom 
de l’automòbil a mitjan segle XX.

Sovint s’ha valorat la centralitat 
dels teixits, donant lloc a  

districtes econòmics, financers 
o industrials centrals que,  

amb la presència de l’important 
nombre de treballadors  

que necessiten, sostenien una 
oferta comercial, d’oci i  

de restauració variada en mol-
tes ciutats. Aquesta alteració 

fonamental (provocada per les 
noves dinàmiques socials com 
la digitalització) de la depen-
dència entre lloc, persones 
i serveis en moltes ciutats i 

eixos comercials tradicionals, 
ja fa dècades que s’havia vist 

alterat en gran manera per 
l’anterior tecnologia disruptiva: 
el cotxe i l’urbanisme basat en 

l’automòbil.

(Carmona, 2021)

 La irrupció del vehicle privat a la ciutat va provocar un 
canvi d’escala en la concepció del teixit urbà i, per tant, en les ma-
neres de viure de la societat. El cotxe va permetre arribar a indrets 
inaccessibles del territori per a la gran majoria de la població, i 
va donar la possibilitat de viure a kilòmetres del lloc de treball. 
La ciutat ja no tenia únicament una escala local, sinó una escala 
metropolitana. L’equilibri en un mateix espai simultani entre vida, 
treball i comerç va acabar desapareixent per donar peu a una ciu-
tat de teixits monofuncionals, amb noves formes urbanes com les 
urbanitzacions (espai domèstic), els polígons industrials (espai 
productiu) o els centres comer-
cials (espai comercial). Tanma-
teix, l’espai públic va deixar de 
ser carrer per passar a ser viari, 
un espai de pas, i no un espai 
per estar (Torres, 2020). Tots 
aquests canvis van conduir a la 
disminució de l’espai públic, la 
reducció de voreres o places, 
on els nous teixits no van re-
nunciar a la capacitat de gene-
rar espais identificables i vius i, 
en definitiva, a l’escala humana.

 Les iniciatives dels 
últims anys per regenerar el 
centre de la ciutat com a espai 
d’activitat urbana, de convivèn-
cia i d’intercanvi social i econò-
mic han apostat per mantenir 
un model que mira a la ciutat 
medieval amb nostàlgia. Al llarg 
dels últims segles, la ciutat, tant 
l’existent com la de nova crea-
ció, ha demostrat ser capaç 
d’adaptar-se a les exigències 
de cada època. L’actualitat ens 
situa en un nou moment de can-
vi, en vista de la constatació que 
el model de consum ha canviat, 
i obliga a plantejar solucions que 
vagin més enllà de la simple re-
cuperació de la situació anterior. 
L’aposta per un model basat úni-

Figura 1.7. Cinc imatges de la serie  
artística de ‘Vider Paris’

Font: Nicolas Moulin (1999)
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cament en el comerç en planta baixa es mostra obsolet, i cal reivin-
dicar la necessitat d’una diversificació d’usos que permeti a la ciutat 
ser més resilient en un futur cada vegada més incert, i que trobi un 
equilibri entre totes les escales dins del teixit urbà. En qualsevol 
cas, la ciutat no es pot permetre prescindir de la planta baixa com a 
espai d’interacció socioeconòmica, i acabar complint la distòpia que 
Nicolar Moulin (1999) retratava a la seva sèrie artística de Vider Pa-
ris (París buit). En un moment, a més, en què la pandèmia ha posat 
encara més de manifest la necessitat de recuperar una ciutat que 
torni a posar l’escala humana com a prioritat, per tenir espais més 
amables, més saludables i, per tant, més actius i de proximitat.

Si la vora de l’edifici cau, llavors l’espai mai es convertirà en un 
lloc viu (...) l’espai es convertirà en un lloc per passar-hi de llarg, 

no en un lloc per estar-hi.

(Alexander, Ishikawa i Silverstein, 1977, p. 753)

1. La pLanta baIxa COM a EspaI urbà

 El centre de la ciutat tradicional sempre ha estat un teixit 
més atractiu per al comerç i l’activitat a planta baixa que els nous 
creixements o els barris perifèrics. Les raons són diverses -i, 
sovint, conegudes-, com el seu paper clau com a nucli cultural i 
econòmic, els monuments, edificis patrimonials i espais que for-
men part de l’imaginari col·lectiu, però també per la seva centrali-
tat i accessibilitat. A més, el comerç sempre ha estat present a la 
ciutat tradicional, adaptant-se i reinterpretant-se al llarg dels anys, 
mentre que als nous creixements l’activitat s’ha hagut de crear 
des de zero, una tasca més complicada i lenta. Tot i això, la cons-
trucció d’un teixit actiu, tant econòmic com urbà, també depèn de 
factors que tenen a veure en la manera d’experimentar la ciutat, 
on l’arquitectura i, en conseqüència, l’espai urbà, agafen una in-
fluència rellevant.

La planta baixa pot representar tan sols el 10% de l’edifici,  
però determina el 90% de la contribució de l’edifici a 

 l’experiència del seu entorn.

(Karssenberg, Laven et al, 2012, p. 16)

 La planta baixa resulta ser la part més important de l’edifici 
des del punt de vista de la ciutat, ja que se situa a l’altura de la 
vista i és, per tant, condicionant de l’experiència que tenen els ciu-
tadans, veïns i usuaris de l’espai. Així doncs, la planta baixa d’un 
edifici té un compromís urbà amb la ciutat, i la configuració de la 
façana determina com és i quina relació s’hi estableix. Jane Jaco-
bs (1961), reconegut personatge de la segona meitat del s. XX, ja 
definia la importància dels fronts actius per tal d’aconseguir ciutats 
més amables, segures i, en definitiva, més humanes. Si un carrer 
és amable i té activitat, serà segur, ja que genera control social 
i, per tant, generarà encara més activitat. La pregunta és, però, 
què defineix si un front és actiu. Seria un error caure en la sim-
plificació que es determina tan sols per la seva qualitat estètica, 
si és bonic o lleig. La planta baixa no és tan sols un decorat, així 
que tampoc és només paisatge urbà. Aquesta investigació entén 
per front atractiu aquell que és capaç de condicionar l’experiència 
humana de manera que afavoreixi la interacció i captivi a la gent a 
quedar-se i estar-se. Uns fronts i, per tant, uns locals, que acom-
panyen i dinamitzen l’activitat urbana més enllà dels seus límits 
físics. Així doncs, la planta baixa deixa de ser un element tan sols 
de l’espai privat i passa a ser l’espai de transició i de mediació 
amb l’espai públic. Un front actiu és aquell que estableix un diàleg 
entre les activitats de la planta baixa amb l’espai públic, a través 
d’obertures generoses i d’accessos amables i permeables, per 
exemple (Wallwork, 2018). L’ús de la planta baixa no ha de ser 
necessàriament un comerç o un bar, el paradigma de l’activitat ur-
bana, ja que la rellevància està en com es dona l’activitat i no tant 
l’activitat concreta. Per contra, els fronts inactius, aquelles plantes 
baixes tancades en si mateixes amb murs cecs, reixes o vidres 

Figura 1.8. Diagrama sobre els conceptes bàsic de l’espai urbà.
Font: Karssenberg, Laven et al, 2012, p. 16
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tintats, són l’antítesi de la urbanitat. Jan Gehl (2006) defensa que 
la ciutat tradicional ha estat construïda per edificis urbans, és a dir, 
aquells que van obrir-se cap a l’espai públic i que, encara que en 
un principi ho fossin per necessitat (p. 29), ara, aquesta condició 
ha estat clau de la seva adaptació als canvis i, en conseqüència, 
de la seva supervivència. 

 Tot i tenir edificacions modernes, degudament equipades, 
amb locals més grans i a preus més assequibles, la majoria dels 
teixits recentment construïts no acaben d’aconseguir crear una 
experiència urbana atractiva que incentivi l’activitat econòmica. 
Les noves maneres de creixement durant el segle passat i el pre-
sent han perdut l’escala humana, renunciant, per tant, a la cons-
trucció de la ciutat. No es tracta de simplificar que tot el nou ur-
banisme no funciona, ni tampoc tractar la ciutat tradicional des de 
la nostàlgia. Bona part dels nous creixements dels últims anys no 
funcionen, no per la seva condició de nous, sinó per la tendència 
majoritària que hi ha hagut en oblidar la relació entre edifici i espai 
públic, creant fronts més aviat inactius i tancats a l’espai públic. 
Manuel de Solà-Morales (2009), defineix la separació intel·lectual 
de l’arquitectura i l’urbanisme com una de les causes:

Així doncs, es configuren dos mons nous que es reparteixen  
el pastís de la ciutat: els arquitectes que fan els edificis  
i els urbanistes que fan l’espai públic. (...) Aquest fet em  

sembla malament des del punt de vista cultural. (...)  
La separació entre arquitectura i espai públic -separació 

intel·lectual, professional, pràctica en l’execució, funcional, etc.- 
suposa per a l’arquitectura renunciar a acompanyar la  

configuració de la ciutat i deixar que l’espai públic es defineixi 
com un objecte autònom. Aquesta divisió entre l’espai públic i 

l’arquitectura és causa i efecte de la soledat en què l’arquitectura 
es col·loca, i en com l’arquitectura abandona la ciutat.

(Manuel de Solà-Morales, 2009)

 El funcionament de la ciutat depèn del retrobament de la 
planta baixa amb l’espai públic i, per tant, del retrobament entre 
arquitectura i urbanisme. La planta baixa i l’espai públic passen a 
ser part d’un mateix sistema que funciona en harmonia, i per tant, 
s’ha d’entendre com un tot. La configuració de l’espai urbà reper-
cuteix directament en com el vianant el percep i, per tant, en el seu 
comportament. S’entén per espai urbà (‘the city at the eye level’ 

de la figura 1.8) precisament 
l’espai on es dona aquesta 
harmonia. És quelcom que 
va més enllà de l’espai pú-
blic en si, que inclou també 
la planta baixa, la façana i el 
front, així com la relació, in-
teracció i interdependència 
entre tots ells. La reactivació 
i transformació de les plantes 
baixes passa indubtablement 
per entendre quines qualitats 
arquitectòniques de la planta 
baixa i quines qualitats ur-
banístiques de l’espai públic 
són determinants en la gene-
ració de l’activitat urbana. En 
altres paraules, què genera 
urbanitat. El teixit tradicional 
no funciona perquè sigui tradicional, sinó perquè és ciutat i perquè 
és urbà i és humà. Teixits que, per tant, han estat concebuts des 
de l’escala humana.

Rehabitar les plantes baixes és, en part, una estratègia per re-
vitalitzar els carrers estenent cap a ells la riquesa de les activi-
tats interiors, sovint, contagiant el caràcter domèstic i diluint, en 

definitiva, els límits amb el que és públic.

(Projecte Rehabitar, 2010, p. 2)

 Les activitats que es desenvolupin a les plantes baixes, 
doncs, són una peça clau en el correcte desenvolupament de la 
vida urbana. Sovint s’ha concebut -i així ha quedat reflectit a la 
normativa- que tan sols és possible aconseguir activitat urbana 
quan la planta baixa és comercial, al ser els negocis que més 
vianants atrauen i els que més interacció entre planta baixa i es-
pai públic creen. Suposa, però, un tòpic que no té en compte la 
complexitat de la realitat actual. Si la tendència actual continua, 
el comerç físic seguirà desapareixent, i es fa impensable i invia-
ble seguir apostant per aquest ús com a única garantia d’activitat 
urbana. Aquesta dinàmica obliga a pensar i proposar altres usos 
per a la planta baixa més enllà del comerç i la restauració, que 
aconsegueixen diversificar-la. Els nous models de viure, treba-
llar i consumir també han donat peu a noves tipologies d’usos i 

Figura 1.9. Imatge de la sèrie artística ‘Facades’.
Font: Zacharie Gaudrillot-Roy
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negocis, com el cohabitatge o el cotreball; així com la recupera-
ció d’antics negocis que semblaven història del passat, com les 
cases-taller. A més, la diversificació d’usos passa també per la 
vitalitat dels espais, entesa com la capacitat d’atraure més perso-
nes i més activitats diferents, que dona noves oportunitats per a 
altres maneres de gaudir l’espai i durant més hores al dia. No es 
tracta d’una qüestió únicament de quantitat sinó de qualitat, ni de 
confondre activitat amb soroll i multitud. La qualitat urbana porta, 
en sí, qualitat de vida.

 El model de ciutat mediterrània s’ha recolzat en un espai 
públic actiu i concorregut, l’espai on el ciutadà viu i conviu. Tanma-
teix, el seu èxit no s’ha basat únicament per tenir aquests espais, 
sinó perquè aquests s’han convertit en llocs que formen part de 
la identitat de la ciutat. Cada ciutat i poble de Catalunya té un es-
pai públic principal que representa la veritable centralitat i que és 
capaç de generar activitat i urbanitat. Segons Kevin Lynch (1960), 
una imatge eficaç requereix, principalment, la identificació d’un 
objecte, el que implica distingir-se respecte a les altres coses, el 
seu reconeixement com entitat separable. 

 Distingir i, per tant, recordar un espai només és possible 
si criden l’atenció, aquells que són atractius. Tot i això, la plaça de 
la vila, del mercat o de l’església no són tan sols els espais físics 
al voltant d’un edifici emblemàtic, sinó que acaben convertint-se 
en els espais de reunió i de referència, on es duen a terme les 
activitats d’intercanvi socials, culturals o econòmics, i signifiquen 
alguna cosa més que la concepció física o l’acumulació d’activitat. 
Així doncs, la imatge d’un espai influeix en l’experiència de l’espai 
urbà, on la urbanitat no és tan sols una experiència visual, sinó 
que també és una experiència emocional (Karssenberg, Laven et 
al, 2016. p. 28).

El coneixement que un individu té d’una ciutat està en  
funció de la capacitat d’imatge de l’entorn urbà, és a dir,  

de la mesura en què els components de l’entorn urbà causen 
una forta impressió a l’individu. A la vegada, la ‘imagiabilitat’ 
(imageability) està influenciada per la llegibilitat de la ciutat:  
el grau en què els diferents elements de la ciutat -camins,  

límits, districtes, nusos, punts de referència...- estan organitzats 
en un patró coherent i reconeixible. En reunir informació  
sobre aquests elements, l’individu crea tant una imatge  

de ciutat com un marc de referència.

(Kevin Lynch, 1960)

 D’aquesta manera, la 
finalitat de crear espais reco-
neixibles no significa conver-
tir tots els espais de la ciutat 
en llocs icònics, resultaria 
impossible i, a la vegada, in-
eficaç. La ciutat, doncs, s’ha 
de conformar per llocs atrac-
tius i familiars arreu; espais 
amables per on els individus 
vulguin passar, i no només 
perquè hi hagin de passar, si-
guin comercials, residencials 
o sense una especificació cla-
ra. Espais que es transformin 
en llocs, llocs de referència i 
d’identitat, reconeixibles i fa-
miliars per a tots els usuaris, 
tant veïns com visitants; i que, 
en definitiva, tinguin ‘sentit de 
lloc’ (sense of place).  

 Així doncs, retornant a l’inici sobre la qüestió del per-
què la ciutat tradicional funciona, la resposta té molt a veure 
amb l’encert d’haver estat capaç de crear sentit de lloc a tra-
vés de fronts i espais públics atractius i reconeixibles, amb una 
gran diversitat d’oportunitats i activitats. Segurament, la renún-
cia de l’urbanisme contemporani de l’espai públic com a espai 
d’intercanvi ha conduït a construir espais sense identitat, i els 
individus ni se’ls han sentit com un espai familiar i reconeixi-
ble. Lluny de profunditzar en temes sociològics o culturals, més 
aviat en comprendre la importància de la identitat dels llocs, des 
de la influència que l’arquitectura i l’urbanisme en l’assoliment 
d’aquesta experiència. John Montgomery (1998) defensava pre-
cisament que els espais urbans que funcionaven i que, per tant, 
generaven urbanitat, eren aquells que eren llocs urbans, en un 
equilibri entre forma, activitat i imatge. A través de la reinterpre-
tació del seu model, aquest apartat abordarà la temàtica des de 
la revitalització de la vida a l’espai urbà com a mecanisme per 
reactivar les plantes baixes desocupades, a través de la forma 
(condició física de l’espai), l’activitat i ús (diversitat i vitalitat) i la 
imatge (llocs identificables i llegibles); les tres condicions indis-
pensables per a construir i dissenyar un espai urbà de qualitat i, 
en conseqüència, un lloc urbà capaç de generar urbanitat.

Figura 1.10. Reinterpretació del diagrama del 
concepte ‘place’ de John Montgomery.  
Font: Montgomery, 1998.
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El disseny urbà tracta sobretot de crear llocs (place-making),  
on els llocs no són només un espai específic, sinó totes les  

activitats i esdeveniments que el fan possible.

(Peter Nichanan, 1988. p. 33)

1.1. fOrMa
La configuració arquitectònica de La pLanta baixa i deLs 
fronts atractius

 Com s’ha avançat anteriorment, la forma de la planta baixa 
dels edificis són una peça fonamental en la concepció de l’espai 
urbà, en ser el punt d’unió i articulació entre l’interior i l’exterior. 
Jan Gehl (2006) assenyala que la qualitat dels fronts depèn de 
l’experiència que l’usuari té de l’edifici i el carrer, en el sentit de les 
decisions —sovint inconscients— per les quals els usuaris escullen 
estar-se en un lloc més estona, entrar a una botiga o simplement 
mirar i familiaritzar -se amb una façana. D’aquesta manera, un front 
actiu i, per tant, atractiu, no es refereix a un front que concentra 
molta activitat i flux de persones, sinó a la qualitat de l’activitat que 
es dona, especialment en clau temporal i de velocitat.

 Així doncs, per a Jan Gehl, els fronts més atractius són 
aquells que aconsegueixen reduir el ritme en el qual les persones 
caminen per un carrer, giren la mirada cap a l’edifici o fins i tot 
arriben a aturar-se i desenvolupar una activitat trivial com con-
versar, comprar, trucar o simplement creuar mirades. Gehl busca 
demostrar que hi ha factors en la mateixa arquitectura que ho fan 
possible i per això, en el seu estudi ‘Public spaces and public life, 
Stockholm’ (1990), determina unes categories de fronts segons 
l’impacte positiu que generen a l’activitat i a l’experiència urbana 
(vegeu figura 1.12). De manera resumida, les categories es defi-
neixen a partir de les següents condicions de l’arquitectura:

• El ritme d’obertures de la planta baixa cap a l’espai públic, que 
també té a veure amb l’escala de les edificacions. Com més 
petita sigui la parcel·la, més vertical serà la proporció d’una 
façana i, per tant, més heterogeni i atractiu serà el front. Tenir 
més ritme i accessos multiplica les oportunitats de contacte 
entre la planta baixa i els vianants.

• El grau de transparència de la façana, entenent que, com més 
transparència hi hagi millor connexió s’establirà entre l’interior 
i exterior.

• La interacció que els usos en 
planta baixa poden tenir amb 
l’espai públic. L’oportunitat que 
tenen certs negocis, com bo-
tigues de menjar, d’exposar 
part de la seva activitat cap a 
l’exterior.

• La riquesa de l’experiència sen-
sorial i la varietat d’arquitectures 
i usos. La qualitat estètica del 
front és important en tant que la 
bellesa transforma un espai en 
més amable, però no s’entén 
com un factor determinant.

 La investigació de ‘La in-
fluència de la configuració del límit 
públic-privat. Paràmetres de dis-
seny’ (2007) del professor Tomás Gil 
López de la Universitat Politècnica 
de Madrid, busca establir uns parà-
metres quantificables que permetin 
determinar la qualitat urbana dels 
fronts en qualsevol ciutat. A més, la 
concreció dels tres paràmetres de 
configuració ha partit dels diferents 
estudis teòrics anteriors -com els de 
Jan Gehl, però també d’altres com 
Jane Jacobs o Christopher Alexan-
der-, fet que posa en relleu la capa-
citat d’aquest estudi per ser una eina 
de rellevància en la definició del que 
necessiten els fronts per ser atrac-
tius. Així doncs, la present investi-
gació ha cregut pertinent utilitzar-los 
com a referència per determinar la 
qualitat urbana dels fronts atrac-
tius, per la seva voluntat, també, de 
sintetitzar les tesis anteriors sobre 
aquesta mateixa la temàtica. Encara 

Figura 1.11. Les cinc categories de 
 fronts de façana de Jan 
Gehl. Font: Gehl, 1990.
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que la majoria d’estudis, inclòs aquest, se centren únicament en la 
configuració arquitectònica i no tenen en compte la tipologia d’ús 
de l’interior, sí que acostuma a haver-hi una correlació entre front 
atractiu i front comercial. Tot i això, la present investigació busca 
demostrar que és possible aconseguir fronts actius amb usos més 
enllà del comerç, i que els tres paràmetres de Gil López poden ser 
igualment reinterpretats en tota classe d’usos: 

1. ritme: 
Aquest paràmetre s’emmiralla de la categoria de Jan Gehl que rep 
el mateix nom, i fa referència a la importància del ritme d’accessos 
dels edificis cap a l’espai privat. A major nombre d’entrades, ober-
tures i portes cap a l’exterior, més contacte i interacció entre els 
dos àmbits. Encara que no sempre resulta ser així, es parteix de 
la base que un major nombre d’unitats edificatòries o parcel·les, 
significarà un major nombre d’accessos i obertures, ja que com a 
mínim en necessitaran una per accedir. Així doncs, un major nom-
bre d’accessos acabarà significant una major diversitat d’edificis, 
de façanes i d’estils arquitectònics i, per tant, una major diversitat 
d’usos, activitats i de relacions entre interior i exterior. Un ritme 
de façanes de proporcions verticals i esveltes, aconsegueix una 
major concentració d’activitats en un mateix espai, a diferència de 
llargues façanes d’una sola propietat, que les dispersen, i el trans-
formen en un espai avorrit i impersonal. “Així, el ritme d’oportunitat 
que s’ofereixen és crucial per a la riquesa de l’experiència del via-
nant” (Jan Gehl, 2006).

2. permeabilitat:
“Mesura la interrelació entre l’espai 
públic i el privat (...) la major o menor 
facilitat que té el vianant per perce-
bre, durant el seu recorregut, l’espai 
interior privat des de l’espai públic” 
(Gil López, 2007, p. 29). Per tal de 
poder-ho quantificar, Gil López ho 
divideix en dos paràmetres:

• La permeabilitat visual entesa 
com el grau de transparència 
de la façana. Així doncs, es té 
en compte la superfície de vi-
dre o material transparent del 
front, entenent que un major 
grau de transparència permet 
establir contacte entre activitat 
i possible client, però també 
eixample la visió d’amplitud de 
l’espai públic i influeix en la per-
cepció i riquesa de l’experiència 
urbana. Algunes ciutats com 
Amsterdam, Nova York o Ber-
lín, tenen regulacions especí-
fiques per assegurar un nivell 
de transparència a les façanes 
especialment en carrers princi-
pals1 En altres ciutats, fins i tot 
existeixen regulacions per as-
segurar una transparència mí-
nima en vestíbuls o perímetres 
d’edificis residencials, i evitar 
així reixes opaques o murs de 
vegetació iguals en tot el carrer. 
Suposa, també, una manera 
d’evitar trencar la continuïtat de 
l’activitat i l’aparició de fronts in-
actius i murs cecs precisament 
allà on serien més negatius.

Figura 1.12. Paràmeters de configuració. Font: Gil López, 2007

Figura 1.13. Representació del ritme

Figura 1.15. Imatge de permeabilitat 
física en una botiga. Font: Newscom

Figura 1.14. Imatge del ritme de façanes 
a Steigereiland, Ijburg (Amsterdam). Font: 
Zoetnet (Flickr)

1 Normativa Nova York: New York Policy Section 37-34  
(https://zr.planning.nyc.gov/node/18184?stripped)
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• La permeabilitat física —la inte-
gració—, entesa com la capacitat 
dels interiors de traspassar la seva 
activitat cap a l’exterior, i a on es di-
fumina el límit entre què és privat i 
què és públic. Segurament les imat-
ges més recurrents són restaurants 
amb terrasses al carrer o botigues 
de menjar amb els productes expo-
sats, ja que són els negocis comer-
cials les plantes baixes que més 
necessiten atraure clients que pas-
sen caminant per l’exterior. No obs-
tant això, la qüestió d’integració no 
significa únicament atraure a entrar 
al local, significa establir una relació 

entre l’exterior i interior que generi una percepció d’hospitalitat 
i familiaritat de l’espai urbà. Així doncs, la integració amb 
l’espai també pot ser aconseguida per altres usos, i trobar 
l’equilibri amb la percepció de falta de privacitat o inseguretat 
que pot donar-se.

La contemplació de l’acció és un incentiu per a l’acció en sí. 
Quan és possible veure l’interior dels espais des  

del carrer, el món de les persones s’amplia i s’enriqueix,  
hi ha més entendiment. Neix la possibilitat de la comunicació,  

de l’aprenentatge.

(Alexander, Ishikawa i Silverstein, 1977, p. 692)

 Com descriu Christopher Alexander, la permeabilitat, per 
tant, no és únicament una condició sobre l’aspecte estètic de la 
façana. La importància de generar permeabilitat de l’interior amb 

l’exterior té a veure amb la capacitat d’establir relacions amb els 
usuaris de l’espai, i construir un sentit de confiança i pertinença 
entre les persones i els espais on viuen. Enfront de murs cecs i 
hostils a l‘activitat, una façana amable que permeti traspassar el 
seu perímetre.

3. Irregularitat:
 Es refereix a la capacitat que té l’arquitectura per enri-
quir el front a través de la seva diversitat. Per exemple, a tra-
vés de tècniques com generar porxos, columnates, espais de 
llindars o reculades de la façana cap a l’interior quan hi ha un 
accés, per tal de donar profunditat i gruix al límit entre planta 
baixa i espai públic. En altres paraules, generar espais de tran-
sició entre l’interior i l’exterior, amb la finalitat de permetre crear 
situacions quotidianes a les portes d’una casa o d’una botiga. 
El paràmetre de Gil López mesura la relació entre l’increment 
de la longitud del límit en planta baixa i la longitud del tram/ca-
rrer, entenent que, a més longitud de façana, més plegament i, 
en conseqüència, més oportunitats de crear espais de contacte 
entre les activitats o les persones. En definitiva, es refereix a 
la capacitat de la vora entre l’espai públic i la planta baixa de 
crear situacions on estar i interactuar. 

Aquestes irregularitats sobre el pla de façana dibuixen una 
frontera ambigua entre uns edificis i uns carrers inseparables, 

que es toquen i es barregen. (...) En moltes ocasions, la frontera 
entre edifici i carrer, l’espai de socialització, queda a cobert o a 
l’interior. És igualment el lloc d’encreuament de mirades, de fer 

els altres partícips d’individualitats i particularitats.

(Gómez, 2016, p. 15)

Figura 1.16. Imatge del Federal Café 
de Madrid.Font: Naked Madrid

Figura 1.17. Gradients del paràmetre de transparència.Font: Gil López, 2007 Figura 1.18. Representació de la irregularitat.
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 Eulàlia Gómez, en la seva tesi 
“Comerç, ciutat. Paisatges arran 
de terra” (2016), ressalta la impor-
tància de la irregularitat —que de-
fineix també com la rugositat de 
la façana— en la configuració del 
paisatge de carrer. Segons Gómez, 
per exemple, les porxades són es-
pais de socialització i constructores 
d’escenes de carrer (p. 96). Els di-
ferents plegaments i excepcions, 
els rètols de llum, les mateixes por-
xades, les marquesines, la mate-
rialitat i textura i, en definitiva, les 
anècdotes de la façana, són el que 
defineixen l’experiència dels usua-
ris i influeixen com aquest paisatge 
és concebut. La rugositat no és, per 
tant, una qüestió de transparències 
i confort, sinó també de distàncies i 
mides (p. 253). 

 Per una altra banda, la irregula-
ritat ha de permetre incloure a tots 
els usuaris i tenir en compte les se-
ves capacitats, no pot transformar-
se, doncs, en barreres físiques per 
a discapacitats o gent gran, i que li-
mitin la participació activa de l’espai 
públic a una part dels usuaris.

Ritme, permeabilitat i irregularitat:

 Així doncs, són diferents factors 
els que influeixen en la configura-
ció del pla vertical de l’espai urbà. 
La ciutat, sobretot l’existent, no 
serà capaç de crear espais urbans 
on s’aconsegueixi assolir tots els 

paràmetres anterior. És en la seva complementarietat, d’espais 
urbans amb diferents graus d’urbanitat i repartits equitativament, 
que permetran tenir un teixit urbà saludable i atractiu. A més diver-
sificació i heterogeneïtat de fronts, doncs, més atractiva serà una 
ciutat. Sovint, algunes plantes baixes estan formades per mate-
rials completament transparents, però si es converteix en un front 

Figura 1.19. Porxada de la  
Plaça Reial, Barcelona.

Figura 1.20. Cases unifamiliars amb 
pati al front, Mataró.

monòton i sense accessos o interacció amb l’espai urbà, no crea-
ran un ambient atractiu que convida a estar, entrar i participar. La 
intenció, doncs, és obtenir, en la mesura del possible, un equilibri 
entre els tres paràmetres i, d’aquesta manera, tenir la majoria de 
fronts atractius en una ciutat, com a mètode per reactivar la planta 
baixa. No es tracta de fer edificis i carrers per separat, és la inte-
racció entre els dos el que genera vida, i només funcionaran quan 
aquesta interacció es doni.

 Diversos teòrics —entre ells Jane Jacobs (1961) o Andrew 
Alexander Price (2013)— defensen la diversitat d’arquitectures 
com a garantia d’una ciutat més amable, activa i atractiva, i utilit-
zen el concepte de la Granularitat (Granuality). Aquest concepte 
fa referència a la dimensió de les partícules; si un element es for-
ma a partir de partícules petites d’un material, s’anomenarà gra fi 
(fine-grained), i si és conformat per partícules grans, s’anomenarà 
gra gruixut (coarse-grained). Així doncs, en urbanisme, es refereix 
a la dimensió en la qual es formen les unitats edificatòries i, en 
certa manera, la parcel·lació. Jane Jacobs es referia al fet de tenir 
blocs de mançanes petits com una de les maneres d’incentivar la 
vida urbana, el comerç en tots els carrers i, en definitiva, la busca-
da mixticitat i diversitat urbana. Els blocs petits permeten a l’usuari 
escollir entre diferents itineraris per arribar a un mateix lloc que, 
junt amb la multiplicació d’accessos i d’arquitectures que genera el 
gra fi, es multipliquen les possibilitats d’implantació dels negocis al 
multiplicar-se el nombre d’espais públics amables i humanitzats.

Els blocs llargs aïllen als usuaris d’un carrer dels del següent. 
Aquest aïllament redueix la capacitat dels qui viuen en aquests 

carrer per recolzar conjuntament els comerços.

(Jacobs, 1961)

 

Figura 1.21. Imatges del concepte de bloc gran i bloc petit de Jane Jacobs. Font: 
Jacobs, 1961.
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En diverses ocasions, l’urbanisme 
global i globalitzat dels últims 
anys ha tendit a construir nous 
desenvolupaments en “gra 
gruixut” i en grans blocs, a causa 
d’unes dinàmiques de l’economia 
que condueixen cap a una escala 
dels projectes cada vegada més 
grans. Aquesta situació provo-
ca l’aparició de més murs cecs 
i més fronts inactius, amb grans 
blocs d’edificis que suposen una 
barrera física per a la continuïtat 
de l’activitat de la ciutat, i que 
acostuma a exagerar la pèrdua 
d’escala humana. Malgrat això, 
el debat no hauria de girar tan 
sols entorn de la dimensió de la 
parcel·lació d’una ciutat, per la di-
ficultat de canviar aquestes dinà-
miques, però també, perquè les 
grans peces també són neces-
sàries. Edificis com escoles, hos-
pitals, cinemes, museus o certs 
negocis necessiten grans peces 
que, a vegades, poden arribar a 
ocupar una illa sencera. El debat 
hauria de girar, doncs, en com 
aconseguir els beneficis del gra-fi 
fins i tot en grans peces. En altres 
paraules, com multiplicar el nom-
bre d’accessos i obertures en un 
edifici d’un sol ús per trencar la 
monotonia dels fronts cecs. Així 
doncs, la qüestió resulta en com 
aquests edificis s’implanten a la 

ciutat i com aquests aconsegueixen generar activitat urba-
na, independentment de l’ús o la dimensió d’aquest. Aquesta 
adequació del gra fi en grans peces és el que Prince (2013) 
anomena com a gra-fals (faux-grained) i que, en definitiva, 
suposa la necessària mixticitat d’usos a la ciutat, fins i tot a les 
grans peces. No resulta un concepte nou, sobretot perquè la 
ciutat existent ja ha estat formada per aquestes formes abans 
de ser subjectivades.

Figura 1.22. Imatge de la façana de 
l’Illa Diagonal. Font: GRC Studio.

Figura 1.23. Imatge de la planta baixa 
de l’Illa Diagonal. Font: GRC Studio.

 L’edifici de l’Illa Diagonal de Barcelona és un clar exemple 
d’un edifici que evita comportar-se com una gran peça aïllada a la 
ciutat sense renunciar a convertir-se en una important centralitat 
urbana. Tot i ser una gran peça de 400 m de llarg, la planta baixa 
busca dimensionar-se a l’escala del vianant a través de la con-
tinuïtat urbana amb el seu entorn, i multiplica els accessos i els 
locals que es relacionen cap a l’exterior, al perímetre de l’edifici. A 
més, la irregularitat de la seva façana transmet més sensació de 
profunditat i diversitat i enriqueix l’experiència urbana. També hi 
ha exemples on aquest efecte s’aconsegueix forçant la mixticitat 
d’usos que tenen necessitats diferents, on la planta baixa conserva 
l’escala urbana desitjada i les plantes superiors contenen els usos 
majoritaris. Per exemple, a Copenhaguen es dona el cas d’un edi-
fici d’aparcament de vehicles que divideix la planta baixa en locals 
per a activitats terciàries. Sense anar més lluny, l’edifici de l’Escola 
Pia de Mataró, una gran peça situada a la plaça principal de la 
ciutat, barreja els usos docents a les plantes superior amb usos 
comercials a la planta baixa, i així genera activitat urbana en tot el 
seu perímetre. En definitiva, és possible dotar d’escala urbana la 
majoria de la ciutat construïda, si es té en compte l’existència de 
la mixticitat urbana i la diversitat de situacions en el moment de 
planificar-la. La finalitat última hauria de ser retornar al gra fi, però 
no respecte a la reducció de la parcel·la sinó en la conceptualitza-
ció del front. Reduir, així, l’aparició de fronts inactius i definir, per 
tant, noves identitats i nous itineraris que reactivin la vida urbana 
i, en conseqüència, les plantes baixes.

La configuració urbanística de L’espai púbLic,  
un espai per estar

L’espai públic és el lloc on més vegades se’t convida  
a canviar d’opinió.

(Francesc Muñoz, 2022)

 En molts dels teixits de les ciutats, el carrer ha quedat 
condemnat a un simple espai de circulació i de pas, negant-li 
qualsevol possibilitat de ser un espai de relació i d’intercanvi. En 
definitiva, se li ha negat la possibilitat de ser espai públic. Mentre 
l’asfalt per al vehicle privat cada cop es feia més gran i el dis-
seny urbà del carrer prioritzava les lògiques del trànsit rodat, els 



El compromís urbà de la planta baixa / 4948 / MBArch: Beca APCE-ETSAB 2022

BLOC IBLOC I

vianants es veien abandonats en 
voreres cada vegada més estretes. 
La Figura 1.25 de la dreta, una foto-
grafia d’un carrer de Mataró, podria 
haver estat feta a qualsevol ciutat: 
una vorera estreta, sense vegeta-
ció urbana ni espais d’ombra, on en 
prou feines es pot fer res més que 
circular. Si el punt anterior recollia 
les característiques que definien les 
qualitats del pla vertical de l’espai 
urbà —el front de la planta baixa—, 
el següent punt recollirà les del pla 
horitzontal, és a dir, les qualitats 
que ha de tenir el carrer, la vorera i 
l’espai públic per generar urbanitat. 
És precisament al límit de l’espai 
públic, generalment la vorera, on 
sorgeixen la majoria de funcions 
urbanes, ja que és on es dona la 
interacció directa amb la façana i la 
planta baixa. 

 La situació reflectida a Figura 1.25, és contrària a tot 
l’exposat anteriorment, ja que elimina qualsevol possibilitat de 
diàleg amb la planta baixa i, per tant, la possibilitat de reactivar 
les plantes baixes. Per tal de poder interactuar amb el front de 
façana, per molt atractiu i actiu que sigui, és necessari caminar 
a una certa distància d’aquest. Si l’única circulació possible per 
al vianant és la paral·lela a la façana i a pocs centímetres d’ella, 
es condemna a l’espai a ser tan sols un lloc de pas i de circula-
ció. Mentre que aquesta pot ser la lògica principal dels vehicles 
rodats, es mostra contrària als moviments sinuosos i trivials que 
acostumen a tenir els humans a l’espai públic quan desenvo-

lupen activitats més enllà de la circulació. Com s’ha tractat en 
punts anteriors, la planta baixa repercuteix directament a la qua-
litat urbana del carrer, ja que propicia la vida i a l’activitat urbana. 
Si els locals tanquen, l’edifici es torna hostil a l’espai públic, i 
condemna que qualsevol altra activitat urbana i econòmica des-
aparegui. El carrer passa a ser un espai de pas i perd el seu pa-
per d’espai d’intercanvi social i econòmic. Tanmateix, la situació 
en l’altre sentit també és possible; un espai públic poc atractiu 
pot desincentivar l’activitat en planta baixa. Són diversos els ex-
perts que proposen retornar al carrer la seva condició d’espai 
públic i polifuncional, per tal que es deixi de concebre només 
com a una infraestructura viària.

 El professor Agustín Hernández (1995), en el seu treball 
sobre la tipificació d’alguns carrers de Madrid, dividia la vorera en 
bandes segons les funcions mínimes que hauria de transcórrer-hi 
i, a la vegada, uns mínims d’amplada en cadascuna d’aquestes 
bandes. Tomás Gil López (2007), recupera i reinterpreta aquestes 
bandes per determinar, en certa manera, quin hauria de ser l’ideal 
de vorera que influenciï positivament a la generació d’urbanitat de 
l’espai urbà:

Figura 1.24. Vorera estreta  
d’un carrer de Mataró.

Figura 1.25. Representació de la visibilitat des de diferents punts del carrer.

Figura 1.26. Diagrama de les tres franjes proposades. Font: Gil López (2007)
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1. banda servidora: 
Suposa l’espai de contacte amb l’interior de la planta baixa, en 
ser la més propera i la que, per tant, té més capacitat de generar 
sinergies entre ambdues realitats. És en aquest espai on s’ha de 
permetre estar i aturar-se, on es produeixen les diferents activitats 
de socialització i de comunitat, així com les activitats més trivials 
com mirar un aparador o familiaritzar-se amb una façana.

2. banda de pas: 
És l’espai de la vorera destinat a la circulació i al pas, l’acció míni-
ma que es considera que ha de tenir un viari. La majoria de carrers 
en l’actualitat tan sols contemplen la vorera per a aquest ús, però 
desatenen que també és espai públic i que totes les altres accions 
també formen part dels mínims exigibles al carrer. La falta d’espai 
per a les altres bandes no permet la diversitat d’accions i activitats.

3. banda d’esmorteïment:
Si hi ha suficient espai, aquesta banda és l’espai que permet la 
instal·lació de mobiliari urbà, arbrat, files d’aparcament o exten-
sions dels usos de planta baixa, com les terrasses dels bars. La 
qualitat d’aquesta banda, per la seva condició esmorteïdora, pot 
anar variant en dimensió i acollint diferents activitats, sense tren-
car la unitat conceptual del carrer, i és la que caracteritza els ca-
rrers en funció de les seves necessitats particulars. suposa, tam-
bé, l’espai transitiu entre la vorera i la calçada i el que pot resultar 
més flexible. Durant els mesos de pandèmia de la COVID-19, mol-
tes ciutats arreu del món, inclosa Barcelona i altres ciutats cata-
lanes, van ocupar part de la calçada amb mobiliari urbà temporal 
per traslladar-hi part de les activitats de la vorera, el que podria 
interpretar-se com una banda d’esmorteïment. La pandèmia va 
permetre obrir el debat sobre la importància de tenir espais de 
qualitat a la ciutat. L’objectiu principal era tenir una banda de pas 
més ample i així poder garantir la distància social, però també 
buscava reequilibrar l’espai públic destinat al trànsit rodat. Així 
doncs, no deixava de ser un intent de dotar als carrers d’espais 
per estar, utilitzat tant per veïns com per als negocis de l’entorn. 

 En el mateix estudi d’Hernández (1995) abans citat, es 
recull també com l’excessiva amplada d’un carrer dificulta la con-
cepció de l’espai com a una unitat, a la vegada que trenca l’escala 
humana i la capacitat de convertir-se en un espai amable i fàcil-
ment identificable per l’usuari. Hernández establia el límit entorn 
dels vint-i-cinc metres d’ample, que utilitzava com un paràmetre 
més per definir la qualitat urbana d’un carrer. És complicat dotar 

d’activitat urbana vies de grans di-
mensions, i tan sols és possible quan 
hi ha un gran nombre d’activitats o 
quan aquests espais s’identifiquen 
com centralitats urbanes. Aquest 
podria ser el cas de la part alta de 
la Diagonal de Barcelona, per exem-
ple, que crea un espai urbà actiu grà-
cies a l’atracció per polaritat de dife-
rents elements significatius —com El 
Corte Inglés o l’Illa Diagonal abans 
citada— que connecten les plantes 
baixes a un gran espai de passeig. 
És difícil imaginar, però, que aques-
ta concentració d’activitats es pugui 
donar en barris perifèrics de nova 
creació amb grans vies desertes i 
amb una gran superfície d’espai co-
mercial a planta baixa per omplir. 

 En els últims anys, diver-
ses administracions han eliminat la 
priorització del trànsit rodat a través 
de la transformació dels carrers en 
plataformes úniques per a vianants, 
especialment en teixits com centres 
històrics i comercials, una part de la 
ciutat que ja havia estat concebuda 
des de l’escala humana i amb edi-
ficis oberts a l’espai públic. Encara 
que la majoria han estat exitoses i 
han repercutit indubtablement a fa-
vor de la qualitat de vida, la reduc-
ció de la contaminació i la seguretat 
viària, és difícil pensar que aquestes 
actuacions puguin ser reproduïbles 
en altres teixits urbans menys actius 
i de manera generalitzada. La ciutat 
és una quelcom més complex, on 
conviuen multitud d’actors, multitud 
de modalitats de transport i multitud 
d’escales. L’objectiu, per tant, és tro-
bar un equilibri de convivència entre 
tots ells i difuminar, sempre que sigui 

Figura 1.28. Projecte de pacifica-
ció a Filadèlfia. Font: Tim Barnes, 
Shifhtspace

Figura 1.27. Pacificació d’un carrer  
de Nova York. Font: Hayden Clarkin, EIT
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possible, la sobrerepresentació d’un sol actor. Les artèries viàries 
són tan importants com les plataformes úniques, i aquesta situa-
ció no hauria de ser contradictòria a la recuperació de l’escala 
humana i l’activitat urbana del carrer. 

 En un estudi recent sobre l’impacte econòmic de la pea-
tonalització a les principals ciutats espanyoles (Yoshimura et al, 
2022), una de les conclusions més rellevants és l’augment sig-
nificatiu de vendes a les botigues situades en aquells carrers on 
hi havia hagut una peatonalització recentment, i especialment 
significatiu en carrers de ciutats petites i mitjanes. A més, aquest 
impacte econòmic positiu era més important on els usos majori-
taris eren cafeteries o restaurants, i també on la densitat de co-
merços era més elevada. D’aquesta manera, l’estudi constata 
que hi ha una relació entre la configuració de l’espai públic amb 
l’increment d’activitat urbana i econòmica, una hipòtesi repetida 
al llarg d’aquesta investigació. No obstant això, en entorns de 
comerços més locals, o amb més presència d’oficines o serveis, 
l’impacte econòmic positiu de la conversió en zona de vianants 
era menor. Aquesta última conclusió de l’estudi és especialment 
rellevant, ja que introdueix la idea que la classe d’usos en la planta 
baixa és determinant, també, per la configuració de cada espai 
urbà concret. 

1.2. aCtIVItat I Ús
La diversitat d’usos com a mecanismes per generar més i mi-
LLor activitat

 Fins a aquest punt, la present investigació ha recollit els 
paràmetres físics, tant arquitectònics com urbanístics, que influïen 
en la concepció de l’espai urbà, sense tenir en compte què pas-
sava a l’interior de la planta baixa. En aquest apartat s’abordarà 
com els diferents usos, i la combinació diversa d’aquests, modifica 
l’experiència urbana. Es presenta, per tant, un altre concepte clau 
com és la necessària diversificació i mixticitat de les activitats i 
dels usos.

La simple veritat és que la combinació i mixtura d’activitats, no 
d’usos separats, és la clau per l’èxit dels espais urbans.

(Montgomery, 1998)

 Quan es pregunta què configura una ciutat, es tendeix 
a pensar en trames denses, edificis alts de pisos petits i plantes 
baixes comercials. La ciutat sembla resumir-se en el binomi ‘co-
mercial a planta baixa’ i ‘residencial a plantes pis’, i a on es creu 
que tots els altres usos —industrials, d’oficines o de serveis— es 
releguen als afores del teixit urbà. La planificació a través de la 
zonificació de l’últim segle, un concepte que serà descrit en el 
següent apartat, ha tendit a l’especialització dels teixits en una 
sola funció, proliferant els districtes financers, polígons industrials, 
centres comercials o urbanitzacions aïllades. Ha quedat consta-
tat, però, que aquesta forma de creixement de la ciutat condueix a 
fer menys accessibles la majoria dels serveis per una gran part de 
la població, a un augment dels desplaçaments obligats individuals 
i a un consum excessiu dels recursos. Lluny d’aquesta realitat, la 
ciutat consolidada sempre s’ha mostrat més diversa i mixta en els 
seus usos, i les preexistències trenquen la idea preconcebuda so-
bre el bon funcionament de la zonificació per paquets homogenis. 

 En termes econòmics, l’estratègia de diversificar una eco-
nomia significa augmentar la varietat de serveis que ofereix una 
empresa, amb l’objectiu de no dependre d’una única tipologia de 
producte i ser menys vulnerable davant d’una possible crisi en 
aquell sector concret. Així doncs, l’avantatge principal d’un siste-
ma diversificat és la seva capacitat d’adaptació i la seva resiliència 
als canvis, i es converteix, també, en l’argument principal per la 
defensa de la mixticitat d’usos a la ciutat. A més, una ciutat diversa 
multiplica el nombre d’oportunitats d’interacció i relació entre els 
usuaris i entre els usuaris i el seu context urbà. La ciutat mixta 
té la capacitat de generar activitats diferents i atraure, en con-
seqüència, usuaris nous i diferents. L’activitat, per tant, genera i 
atrau més activitat. Així doncs, el resultat acaba sent un teixit més 
divers, però també més vital, on les diferents persones, esdeve-
niments i activitats transcorren a la vegada i durant més hores 
del dia. En aquest sentit, Carles Crosas i Eulàlia Gómez (2020) 
consideren que la mescla facilita la diversificació social i la conti-
güitat espacial de les funcions, sent, doncs, una de les qualitats 
més essencials que defineixen a una ciutat compacta i sostenible. 
Defineixen, també, que la mixticitat urbana no només té a veure 
amb el que és funcional, també té a veure amb el fet formal i so-
cial, valors d’extraordinària actualitat i validesa en el debat de la 
reconfiguració de la ciutat.

 La ciutat mixta és també, per definició, una ciutat prou 
densa i prou compacta per oferir una prestació alta de serveis 
i activitats de proximitat, i que aquests es donin en un ambient 



El compromís urbà de la planta baixa / 5554 / MBArch: Beca APCE-ETSAB 2022

BLOC IBLOC I

de barreja d’usos. D’aquesta ma-
nera, una ciutat densa i compacta 
permet tenir prou massa crítica de 
població per garantir un servei de 
transport col·lectiu eficient i fer la 
zona accessible, per exemple. Així 
doncs, la mixticitat d’usos de la ciu-
tat i, en conseqüència, de la planta 
baixa, no és tan sols una qüestió 
d’eficiència i optimització de recur-
sos, sinó també d’equitat social. 
Salvador Rueda (1996) defensava 
el model de ciutat mediterrània i 
densa com el model de ciutat més 
sostenible, per la seva continuïtat 
formal, multifuncional, heterogènia 
i diversa en tota la seva extensió. 
Aquesta complexitat, segons Rue-
da, “és la base per aconseguir una 
vida social cohesionada i una pla-
taforma econòmica competitiva, al 
mateix temps que s’estalvia en sòl, 
energia i recursos materials, i es 
preserven els sistemes agrícoles 
i naturals”. En tenir els recursos a 
peu o a una distància curta, que-
da a l’abast de qualsevol persona 
de qualsevol classe social. En la 
mateixa línia, Jane Jacobs (1961) 
defensava la mixticitat a la ciutat 
també perquè significava més ulls 
al carrer i, per tant, més segure-
tat. Abaixar una persiana suposa, 
doncs, tancar un ull que vigila i que, 
a la vegada, dialoga amb el seu en-
torn urbà immediat.

 La planta baixa resulta ser l’espai amb més capacitat i 
òptim per assolir la mixticitat d’usos desitjada. Així doncs, una 
de les raons per les quals es restringeix l’ús residencial gene-
ralitzat en planta baixa és precisament per l’amenaça que pot 
suposar per a aquesta mixticitat d’usos i, en conseqüència, a la 
vitalitat i al bon funcionament d’un model de ciutat sostenible. El 
resultat seria una ciutat homogeneïtzada en un espai únicament 

residencial, amb tots els problemes ja exposats que comporta. 
Tot i la certesa d’aquesta amenaça, a la ciutat consolidada hi 
ha exemples que demostren com la realitat és més rica. Alguns 
teixits comercials de primer ordre —com pot ser el Camí Ral de 
Mataró representat a la Figura 1.30, una antiga carretera his-
tòrica— tenen usos molt diversos més enllà del comerç, on es 
barregen usos terciaris i residencials sense que afecti negativa-
ment a l’activitat econòmica. Aquesta situació, comú en diverses 
ciutats, no es contemplaria com a possible en les normatives ac-
tuals de regulació d’usos, amb el pretext que podria posar en risc 
la continuïtat de l’activitat. La ciutat existent demostra com l’ús 
residencial pot ser compatible sempre que no sigui dominant, 
ja que està en l’essència de la mateixa mixticitat incentivar la 
coexistència de diferents usos en un mateix espai. Sempre que 
aquests siguin compatibles i no resultin dominants.

 La situació més idònia consistiria en una ciutat on tots els 
teixits fossin mixtos i diversos, i aproximar-se al model de ‘comer-
cial a planta baixa’ i ‘residencial a plantes pis’. No obstant això, la 
ciutat no és un conjunt de situacions idíl·liques, sinó la conjuga-
ció i l’equilibri entre diverses situacions imperfectes. La finalitat, 
doncs, és trobar mecanismes que puguin garantir un mínim de 
diversitat arreu, on l’activitat econòmica en planta baixa tingui més 
o menys presència segons el lloc i el context. Cal diversificar els 
usos més enllà del comercial, per permetre la convivència amb al-
ternatives compatibles, com els productius i, en certs contexts, els 
residencials. Per exemple, en cultures on els teixits monofuncio-
nals i residencials són majoritaris, apareixen les ‘botigues en can-
tonada’ (cornershops), petits negocis per al comerç de proximitat 
que garanteixen un mínim de serveis a una distància caminable 
de la majoria de llars. La cantonada suposa l’espai de més visibi-
litat en un carrer, i a la vegada pot convertir-se en una microcen-
tralitat si les quatre cantonades d’un encreuament contenen usos 
terciaris. Aquesta seria una possible solució, però tampoc pot ser 
generalitzada. Cal trobar, per tant, les alternatives ideals per a 
cada context i situació concreta.

Habitar La pLanta baixa (atr)activament

 Moltes ciutats, fins i tot les més denses, tenen habitat-
ge en planta baixa, ja sigui en blocs plurifamiliars però també en 
cases unifamiliars entre mitgeres. La casa de cós, per exemple, 
la construcció popular i tradicional per definició a moltes ciutats 
catalanes, és present en la majoria de teixits històrics. Actualment, 

Figura 1.29. Esquema dels usos  
en planta baixa

del Camí Ral de Mataró

Ús comercial: botigues de moda, 
alimentació , etc
Ús de serveis i oficines:  
Despatxos, centres d’estètica, etc
Ús residencial: Cases unifamiliars
Ús d’aparcament: Cases unifamiliars
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l’arquitectura residencial moderna en planta baixa acostuma a ser 
hostil i tancada vers l’espai públic. Especialment en teixits pluri-
familiars, l’arquitectura es torna avorrida i repetitiva, amb fronts 
cecs de materials opacs. Així doncs, ara com ara habitar la plan-
ta baixa suposa tenir murs cecs amb finestres petites, persianes 
opaques i barrots, però també portes d’aparcament de persianes 
metàl·liques, que creen un paisatge urbà avorrit i repetitiu, sense 
interès per transitar-hi. La cultura mediterrània acostuma a rebu-
tjar la falta de privacitat que suposa viure a peu de carrer, i és 
per aquesta raó per la qual la planta baixa és també la que conté 
els habitatges amb preus més econòmics, però també els menys 
interessants i petits. David Mangin (2020), professor i urbanista 
a París i Premi Nacional d’Urbanisme de França, ha investigat 
les diferents maneres d’entendre la planta baixa en els cinc con-
tinents, i conclou en la necessitat d’apostar per un urbanisme 
que transformi els carrers en espais amables, no tan sols perquè 
els veïns hi vulguin viure, sinó també per fomentar el pas dels 
vianants per tota mena de vies i, en conseqüència, multiplicar la 
quantitat d’itineraris atractius de la ciutat. En altres paraules, que 
l’origen i el destí d’un recorregut tingui diverses opcions atracti-
ves per passar, i no tan sols els carrers principals o aquells que 
contenen activitat. Aquesta situació, però, hauria d’anar lligada a 
garantir una mínima diversitat arreu de la ciutat, de tal manera 
que no es posi en risc el model de ciutat densa i compacta. Com 
s’ha dit anteriorment, l’activitat urbana no es tracta d’una qüestió 
únicament de quantitat sinó de qualitat, ni de confondre activitat 
amb soroll i multitud. La qualitat urbana porta, en si, qualitat de 
vida i un millor ús de l’espai públic. A més, la diversificació d’usos 
passa també per la vitalitat dels espais, entesa com la capacitat 
d’atraure més persones i més activitats diferents. Més enllà dels 
usos i activitats comercials, també s’entén com a activitat urbana 
els usos productius i, fins i tot, el domèstic.

S’ha d’admetre que els carrers residencials habitables seran la 
majoria. (...) Tenim a la mentalitat aquest ideal de carrer conco-
rregut, una espècie de mite de l’època medieval, i estem con-

vençuts que els carrers han de ser majoritàriament comercialitza-
bles, quan s’ha d’admetre que omplir totes les plantes baixes de 

botigues és econòmicament impossible.

(Mangin, D., 2008)

 En els últims anys, la ciutat no ha convertit en atractiu 
el fet d’habitar la planta baixa, sinó en tot el contrari. La ciutat 
contemporània ha renunciat a l’espai de més rellevància de la ciu-
tat —la planta baixa— precisament en un moment on la crisi per 
l’accés a l’habitatge suposa un dels principals problemes per a la 
societat. S’ha d’apostar pels carrers residencials interessants, i 
convertir viure en planta baixa com a quelcom atractiu i desitjable. 
Fomentar, doncs, habitatges oberts cap a l’espai públic perquè, 
a la vegada, revitalitzi els carrers, fent les activitats domèstiques 
partícips de les activitats públiques i establint un sentit de comuni-
tat i pertinença en el lloc. Per assolir-ho, però, és necessari repen-
sar noves tipologies que fugin dels habitatges opacs a l’exterior 
i tancats en si mateixos, trobant l’equilibri amb la seguretat i la 
privacitat que la nostra cultura valora positivament. La manera 
d’aconseguir una planta baixa residencial activa i atractiva passa, 
també, per potenciar el sentiment d’identitat i de pertinença dels 
veïns. Fer que l’espai urbà transmeti una imatge prou amable per-
què l’espai domèstic vulgui estendre’s fins al carrer.

1.3. IMatGE
 Més enllà de les condicions físiques de la forma i la im-
portància de la diversificació de les activitats a l’hora de mesurar 
la qualitat urbana de la ciutat, les condicions més subjectives i 
psicològiques també juguen un paper rellevant en la configuració 
de l’experiència humana de la ciutat. El disseny de l’espai urbà ha 
d’aconseguir convertir-se en un espai amb identitat pròpia, que 
permeti construir una imatge de la ciutat atractiva, una ciutat con-
cebuda per ser viscuda. És oportú diferenciar, primer de tot, els 
conceptes d’identitat i imatge: mentre que la identitat és la condició 
objectiva pròpia de l’espai, el que transmet a través de la seva fiso-
nomia; la imatge és la idea que l’usuari rep i es crea d’aquell espai 
(Montgomery, 1998). Així doncs, en aquesta investigació s’entén 
per identitat les característiques pròpies d’un espai, incloent-hi les 
físiques, que influeixen en com l’usuari el percep i, en conseqüèn-
cia, en com modela una imatge personal d’aquell espai. No obstant 
això, la qualitat de l’espai també depèn de les condicions subjec-
tives de la mateixa persona que l’ha d’experimentar, és a dir, qui 
l’experimenta i com l’experimenta. Cada persona concep la ciutat 
de manera diferent, amb més o menys detall o amb més o menys 
consciència, sigui com a visitant sigui com a veí que utilitza l’espai 
diàriament; però sempre crearà una imatge pròpia de la ciutat. El 
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propòsit principal, doncs, és aconseguir que l’espai urbà transmeti 
una imatge que atragui els usuaris, tant veïns com visitants, i que 
aquests l’interpretin com un espai que convidi a estar.

 La identitat d’un espai influeix en la concepció de la imat-
ge en tant que aquest és capaç de ser reconeixible pels seus 
usuaris i, d’aquesta manera, ser recordat. Com deia Kevin Lynch 
(1960), una imatge eficaç requereix que sigui reconegut com a 
una entitat separable, és a dir, mostrar-se com un espai singular. 
La repetibilitat i monotonia en l’espai urbà transmet una imatge 
avorrida, que acaba mostrant-se indiferent per a l’usuari. Cal, 
doncs, construir un entorn urbà amb un caràcter singular i, així, 
que els usuaris puguin familiaritzar-se’ls. La raó principal per la 
qual és necessària una imatge atractiva de l’espai urbà per ser 
utilitzat i viscut, resideix en la capacitat que té un espai amable 
en formar part de la identitat d’un i transformar-se, així, en un 
espai personal. Sentir un espai propi incita a usar-lo més sovint, 
a recórrer-l, a tenir curiositat pel que li passa i qui i viu i, per tant, 
a tenir-los en més cura.

 La ciutat, però, no es pot construir només a través 
d’arquitectures individuals i individualistes que es presenten au-
tistes al seu entorn. L’entitat separable que indicava Lynch feia 
referència sobretot a una concepció unitària d’un espai concret, 
on els edificis han d’estar integrats dins del concepte conjunt que 
forma l’espai urbà, l’edifici i l’espai públic, i a on la planta baixa 
té un paper protagonista. Enfront de la monotonia o la individua-
lització, és la diversitat dins del ritme, l’ordre dins del desordre, 
el que aconsegueix transmetre una imatge atractiva. No obstant 
això, no és tan sols necessari que l’espai sigui destacable i singu-
lar —identificable—, també ha de ser de fàcil comprensió perquè 
l’usuari pugui familiaritzar-se’l i recordar-lo. Així doncs, cal dotar 
a l’espai de llegibilitat, el que Lynch (1960) considerava com la 
qualitat essencial per a l’organització de l’espai. Els elements ex-
cessivament singulars i aïllats del seu context poden suposar una 
dificultat en comprendre l’espai com a una unitat reconeixible. En 
definitiva, fer un espai llegible és donar-li la capacitat a l’usuari de 
significar-lo i de posar-li nom, d’entendre què hi passa i com fun-
ciona i, d’aquesta manera, saber com utilitzar-lo.

 Finalment, la identificabilitat i la llegibilitat són necessàries 
en tant que transformen un espai en un lloc familiaritzable i perso-
nal. No és una qüestió, per tant, d’elements urbans singulars, com 
podria ser la plaça de l’Ajuntament o el carrer principal. En definiti-
va, no és una qüestió sobre la monumentalitat d’un espai. Aquesta 

situació, doncs, limitaria el nombre i la capacitat de la ciutat de 
generar entorns urbans de qualitat. En aquest sentit, Montgomery 
(1998) apuntava que tot espai pot ser un lloc urbà de qualitat i 
significant si era identificable i llegible, però no només:

Hi ha tres conceptes més a què cal al·ludir breument:  
l’accés psicològic, la receptivitat i el coneixement.  
Amb el temps, els llocs que tenen èxit arriben a  

representar un sentit d’identitat per als seus usuaris  
(en el sentit d’identificar-se amb un lloc). I això sovint  
es tradueix en un sentiment de pertinença a un lloc,  

de sentir-s’hi implicat o mostrar interès pel què hi passa,  
o, fins i tot, que formi part activa dels seus assumptes.  

D’això en diem accés psicològic, i els llocs que ho  
aconsegueixen tenen moltes més probabilitats de ser  

respectats i cuidats. Tot i això, aquest sentit de  
pertinença local també ha de permetre la tolerància  

dels estranys, de manera que els llocs que tenen èxit  
engendren respecte pel lloc i la seva gent, però també  

pels que els visiten. D’això en diem receptivitat. Finalment,  
els llocs que funcionen bé solen tenir tota mena de  

xarxes i associacions invisibles i informals que,  
en si mateixes, són indicadors de participació:  

arranjaments florals, elaboració de melmelades, judo,  
clubs esportius, manteniment de la forma física, dibuix  

i pintura. La informació sobre aquestes activitats,  
els esdeveniments locals i les tradicions es transmeten  

de boca a boca, mitjançant cartells als aparadors,  
taulers d’anuncis i fulletons.

(Montgomery, 1998, p. 101-102)

 L’èxit d’un espai que es concep atractiu i actiu ha de 
ser personal i reconeixible pels veïns, però també obert al des-
conegut, a l’espectador urbà de Walter Benjamin, per exemple. 
L’equilibri entre totes aquestes condicions és el que acaba definint 
la imatge de l’espai, i la seva identificabilitat, llegibilitat, accessibi-
litat, receptivitat i coneixement.
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1.4. sEntIt DE LLOC
forma, ús i imatge 

 La forma (condició física de l’espai), l’activitat i ús (diversi-
tat i vitalitat) i la imatge (llocs identificables i llegibles) són les tres 
condicions indispensables que, en equilibri, configuren un espai 
urbà de qualitat que permeti revitalitzar la vida urbana. En defini-
tiva, i tal com descrivia John Montgomery (1998), totes aquestes 
condicions són les que aconsegueixen transformar els espais i 
en llocs urbans. La piazza (plaça), per exemple, és més que una 
simple peça urbana dins les ciutats italianes, és el centre històric 
de la vida urbana des de múltiples dimensions i escales (Kourtit 
et al, 2014, p. 102) i, en definitiva, punt de referència i part de la 
pròpia identitat dels italians. És un element identificable dins la 
ciutat, amb una arquitectura urbana coherent i fàcil de compren-
dre —la imatge—. Aquesta imatge, no només està condicionada 
per les seves condicions físiques —la forma— de l’arquitectura i 
de l’entorn urbà, sinó també per les activitats —l’ús—que hi tenen 
a veure. El seu èxit com a espai singular, doncs, té a veure amb 
les tres condicions anteriorment descrites.

El lloc ofereix a cadascú un espai que incorpora a la  
seva identitat, en el qual pot trobar a altres persones  

amb les que comparteix referències socials.

(Augé, 1992)

 En algunes nous creixements de la ciutat contemporània, 
s’ha desatès a la necessitat de crear una imatge pròpia d’aquell 
espai, amb una identitat urbana clara i humanitzada. Sovint s’ha 
tendit a sobredimensionar l’arquitectura i l’urbanisme, i a tractar 
l’espai públic com un buit residual entre edificis. El buit s’intueix 
com un espai incòmode, difícil d’entendre com ha de ser utilitzat, 
i acaba restant abandonat. Els espais que busquen ser places 
sense uns límits visuals o una configuració formal que els delimiti 
i els faci fàcil de concebre, o uns carrers massa amples on no és 
possible fer interactuar l’activitat en ambdós fronts, es transfor-
men en espais més hostils i sense caràcter, que no conviden a 
aturar-s’hi, tan sols a circular-hi quan és necessari. Si no hi ha un 
espai públic atractiu i pensat per a ser utilitzat, no hi haurà fronts 
actius i, per tant, no hi haurà usos ni activitats, i la imatge acabarà 
per no existir. No és casualitat, doncs, que l’absència d’espais de 
socialització en aquests suburbis acabi conduint a la desaparició 
del sentit de comunitat, del vincle amb la ciutat i, en definitiva, a 
tenir a l’espai urbà com a part de la identitat pròpia. 

de L’espai aL LLoc urbà

 La descripció d’aquests espais urbans com a uns àmbits 
sense identitat i com a escenaris tan sols d’activitats de trànsit i 
de pas, recorda al concepte dels no llocs introduït per Marc Augé. 
En el llibre “Els no llocs, els espais de l’anonimat”, Augé (1992) 
els definia com aquelles parts de la ciutat contemporània que tan 
sols eren utilitzats com a espais de trànsit, descuidats, sense una 
comprensió clara de l’espai, on els usuaris romanien anònims i 
les seves activitats es produïen de manera individualitzada i sen-
se la interacció amb cap altre usuari. Eren, també, espais sense 
història, i sense la identitat i el significat suficient per poder ser 
considerats llocs. Encara que Augé es referia a autopistes, esta-
cions, centres comercials o sales d’espera, per exemple, aques-
ta investigació planteja la possibilitat de reinterpretar i extrapolar 
aquest concepte de no llocs a una realitat urbana dels espais in-
determinats descrita anteriorment: uns teixits urbans formats sen-
se identitat, amb un espai públic dominat pel vehicle privat i que 
no convida a la socialització i a l’obertura de la planta baixa cap a 
l’exterior. La ciutat de l’últim segle i el present s’ha format a través 
de “no-llocs urbans”, en deslligar l’arquitectura i la planta baixa del 
seu compromís urbà. Així doncs, la ciutat ha de superar els “no-
llocs urbans” i recuperar el “sentit dels llocs urbans”, per restituir-li 
el seu paper de dinamitzadora de l’activitat urbana.

Figura 1.30. Imatge de la Piazza del Campo de Siena (Itàlia). Font: Plumdeluxe, 
gre.ceres.
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A través del temps i de la intervenció humana, l’espai ‘pur’ es 
converteix en un lloc ple de significació i intencionalitat. En 
cert sentit, el Lloc pot ser entès com una part més petita de 

l’Espai transformat per la intervenció humana, amb un significat 
particular. Els llocs són, d’aquesta manera, centres d’acció i 

d’interacció. (...) Mentre l’espai i les seves particularitats són enti-
tats divisibles i independents, el lloc i les seves particularitats no 
poden ser dividides i distingibles perquè el Lloc no existeix sense 

la intervenció humana.

(Zidarich, 2022)

  L’espai, doncs, representa la posició relativa en el territori 
on transcorren les coses, i és un buit que té característiques però 
no té caràcter. El lloc, per tant, suposa quelcom més enllà del tangi-
ble i necessita de la intervenció humana per existir, ja que necessita 
de la imatge proporcionada per les experiències2  La ciutat s’ha de 
conformar per llocs atractius i familiars arreu; espais amables per 
on els individus vulguin passar, i no només perquè hi hagin de pas-
sar, siguin comercials, residencials o sense una especificació clara. 
Espais que es transformin en llocs, llocs de referència i d’identitat, 
reconeixibles i familiars per a tots els usuaris, tant veïns com visi-
tants; i que, en definitiva, tinguin ‘sentit de lloc’ (sense of place), 
un “lloc urbà”. Així doncs, crear un “lloc urbà” es tracta de dotar de 
significat i identitat a un espai, caracteritzar-lo de tal manera que el 
que passa a planta baixa dialogui i s’harmonitzi amb el que passa 
a l’espai públic. Hi ha tantes maneres de significar un espai com 
espais hi ha a la ciutat, i tota solució passarà, per tant, pel coneixe-
ment i contextualització en cada realitat.

desdibuixar eL sòcoL de La ciutat: Les zones Híbrides

Asseguris que tracta la vora de l’edifici com una ‘cosa’, com 
un ‘lloc’, una zona amb volum propi i no com una simple línia o 

interfase sense grossor. Reculi la vora dels edificis amb llocs que 
convidin a quedar-s’hi. Creï llocs amb profunditat i aixopluc, llocs 
on asseure’s, parar-se o caminar, especialment en aquells punts 

del perímetre que mirin cap a una vida exterior interessant.

(Alexander, Ishikawa i Silverstein, 1977, p. 664)

 L’encontre entre la planta baixa i l’espai públic —el sòcol 
de la ciutat— resulta ser un escenari d’especial rellevància per 
dotar a l’espai urbà de caràcter propi i, en definitiva, de signifi-

car-lo, per la seva condició d’articulació entre l’interior i l’exterior. 
Desdibuixar el sòcol li concedeix a aquest espai la capacitat de 
convertir-se en un lloc urbà, i de ser alguna cosa més que un sim-
ple límit físic. Fer el front rugós, com diu Eulàlia Gómez (2016), 
permet, doncs, que les activitats de l’interior privat traspassin cap 
a l’exterior col·lectiu i viceversa, i dotar, així, al llindar de l’edifici de 
prou profunditat i complexitat per generar un espai urbà atractiu 
per a l’activitat i socialització. La porta de casa, l’entrada a un bar 
o el vestíbul compartit d’un bloc d’apartaments, resulten ser els 
escenaris d’aquesta interacció espontània, totes aquelles activi-
tats que es desenvolupen a les bandes servidores d’Hernández 
(1995) citades anteriorment. Aquestes zones híbrides entre el pú-
blic i el privat tenen la capacitat de caracteritzar els espais cap a 
llocs més personals, que semblen i estan més viscuts. Cal, també, 
entendre aquests espais com un lloc urbà.

 Les zones híbrides demostren que poden encaixar en 
qualsevol edifici de qualsevol ús i en qualsevol carrer, i aportar 
diversos valors segons les condicions del lloc. Així doncs, de 
cara a la planificació d’aquestes zones, és important una correcta 
diagnosi de la realitat on s’implementaran, referenciat sempre al 
context. En un cafè en un carrer estret, una zona híbrida pot ser 
una finestra que s’obri cap en fora, amb un lloc per deixar la bici-
cleta; un gest que convidi a entrar i a realitzar actes quotidians i 
anecdòtics en el front, fent referència, una altra vegada, a la im-
portància de la irregularitat que definien Gehl (2006), López Gil 
(2007) i Gómez (2016). En una escola, per exemple, pot ser una 
zona per seure i esperar que els nens surtin de les classes. 

 L’apropiació de l’espai públic per activitats privades acos-
tuma a estar mal vist, ja que suposen una complexitat més en la 
gestió i manteniment d’aquest espai. Les activitats en planta baixa 
que traspassen fins a l’exterior, com un mercat municipal o les 
terrasses de la restauració, normalment necessiten llicències i trà-
mits que regulen al detall com es pot utilitzar l’espai i com serà la 
seva gestió. Qualsevol activitat o aspecte que sobrepassi aquesta 
llicència no serà permesa, deixant poc marge a tot allò que quedi 
fora d’aquest acord entre privat i administració. Així mateix, si les 

2 Les paraules ‘espai’ i ‘lloc’ acostumen a utilitzar-se indistintament en el dia a dia, 
ja que poden interpretar-se com a sinònims a causa de la dificultat per definir les 
seves diferències. En el context de la urbanística, han estat molts els teòrics que 
han buscat definir-los com a termes distints. Aquesta investigació també es troba 
en la complexitat de definir-los clarament per poder entendre’s millor. Així doncs, 
lluny de voler donar una definició categòrica dels dos termes, per a aquesta inves-
tigació s’entendrà per lloc com un espai amb identitat, abraçant les tesis de Marc 
Augé (1992) i Verónica Zidarich (2022).
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plantes baixes acostumen a considerar-se per a usos comercials 
o terciaris, també es dona amb les activitats privades que puguin 
donar-se a l’espai públic. Els usos residencials no tenen cap al-
ternativa que els permeti ocupar part de l’espai públic i, en conse-
qüència, difuminar els límits de la seva llar. Aquest apartat busca 
demostrar com també es pot demanar a l’ús residencial rugositat 
en el seu front, que generi oportunitats de diàleg entre l’espai pri-
vat i el públic. Els primers exemples d’aquests llocs es troben en 
diverses ciutats europees, un element que amb l’arribada del ve-
hicle privat a la ciutat van començar a desaparèixer, però que ara 
són moltes les que estan tornant a reivindicar aquests espais com 
a motors de regeneració urbana.

 Durant el s. XV, a causa del creixent trànsit de carruatges 
als carrers de les ciutats de la regió d’Holanda, els seus habi-
tants van començar buscar mecanismes per separar les seves 
propietats dels carrers enfangats i bruts. Així doncs, va néixer el 
concepte de Hollandse stoep, que suposava una franja de no més 
d’1,25 m arran de l’edifici per distanciar-se del carrer, i que actua-
va com una franja de transició entre l’espai públic i el privat, una 
zona híbrida. En els habitatges dels mercaders, l’stoep s’elevava 
en forma de plataforma o escales, que els servia per guardar-hi 
els productes a sota, però també per protegir-se de les possibles 

inundacions en un país que, en es-
tar sota del nivell del mar, eren re-
currents. Més endavant, les escales 
van transformar-se en un element 
més d’ornament de l’edifici. En can-
vi, en els barris residencials, aques-
ta franja era tan sols un graó on, 
al llarg dels anys, s’ha anat trans-
formant en un espai apropiat pels 
veïns on han col·locat mobiliari, 
plantes o en un espai per deixar la 
bicicleta (van der Ham i van Ulden, 
2012, p. 142). Tot i l’espontaneïtat 
de les accions i el desconeixement, 
sovint, del concepte Hollandse 
stoep pels mateixos neerlandesos, 
es creu que existeixen normatives 
que regulen el seu ús des del segle 
XVI (Boudjenane, 2022).

 Segurament el més interessant 
d’aquest fet està en el seu propi 

significat. Tot i que en neerlandès stoep significa vorera, no li do-
nen el mateix significat que se li pot donar a Catalunya o a al-
tres cultures, que s’entén com un espai per transitar. Per a ells, 
stoep també pot fer referència a un graó, i dona a entendre que 
és un espai transitiu per anar d’un lloc —l’espai públic— a un altre 
—l’espai privat—. Així doncs, se li dona la condició de lloc, a on 
poder aturar-se enfront de la façana, i no com a un espai per pas-
sar transitar-hi en paral·lel. Tot i això, fora la regió d’Holanda, i es-
pecialment al sud del país, vorera també es tradueix com a trottoir, 
una zona amb més influència francesa (Theunissen, 2018). El sig-
nificat de “trotar per la vorera” s’assimila més al concepte català 
de vorera, el de transitar en paral·lel a la façana. No és casualitat, 
doncs, que en aquella part dels Països Baixos els hollandse stoep 
hagin desaparegut gairebé completament.

Les zones híbrides són l’espai entre l’àmbit privat i el públic, o 
millor dit, el lloc on aquests dos es troben. Les zones híbrides 

contribueixen de forma important a l’experiència del carrer, 
potser no pots accedir-hi, però sí que són accessibles a la vista i 
a l’olfacte. Fan que el carrer sigui personal i íntim, com si la sala 

d’estar sortís per la finestra.

 (Karssenberg, Laven et al, 2012, p. 319)

 Així doncs, la zona híbrida no suposa només ocupar un 
espai públic amb una activitat que, de primeres, pot semblar priva-
da. Aquest espai transitiu dona la possibilitat al veí de sentir l’espai 
públic com a part de casa seva, i poder incorporar-lo com a part 
de la seva identitat; mentre que dona la possibilitat a l’espectador 
urbà de tenir una experiència urbana més amable, atractiva i rica, 
que incentivi caminar i la seva interacció amb l’activitat urbana. 
No obstant això, les zones híbrides també poden crear privacitat. 
Generalment, la cultura mediterrània no accepta les plantes bai-
xes residencials obertes per una qüestió de privacitat. Així doncs, 
una planta baixa oberta i activa a l’exterior no ha de per què voler 
dir grans finestres transparents. La zona híbrida pot convertir-se 
també en un filtre de privacitat, que serveixi de transició entre la 
casa i el carrer, i allunyi a l’espectador urbà del límit de façana. 
D’aquesta manera, les zones híbrides poden ser unes plantes da-
vant d’una finestra, un banc, una petita barra de bar on recolzar-se 
o un gran espai exterior. Cobren sentit quan se sumen totes les 
seves anècdotes, que és quan són capaces de dinamitzar la vida 

Figura 1.31. Imatge d’una zona híbrida 
recent a LangeRidderstraat, Antwerp. 
Font: Stad Antwerpen. Jeroen Brockx
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urbana. Una zona híbrida, doncs, va de dotar aquest espai de vida 
urbana i, en definitiva, transformar-los en llocs urbans, però tam-
bé de crear oportunitats de socialització. El 80% dels contactes 
informals entre veïns es dona a les zones híbrides (Karssenberg, 
Laven et al, 2012, p. 321). Tenen, doncs, un enorme potencial per 
convertir-se en espais de comunitat que donin peu a contactes es-
poràdics. A més, si aquesta zona híbrida no és residencial, permet 
a l’espectador participar i sentir-se seduït per les activitats de les 

plantes baixes. Facilitar aquests espais d’encontre espontani a la 
ciutat no seria només una manera de reactivar les plantes baixes, 
siguin residencials, oficines o d’activitat terciària. sinó que també 
hauria de ser una exigència per enfortir els vincles de comunitat i 
la capacitat d’involucrar l’espai públic i el seu caràcter a les activi-
tats de l’interior de l’edifici per crear un lloc urbà. Si la planta baixa 
ha de ser residencial, que ho sigui oberta a la ciutat i als seus 
veïns, i que aporti un valor afegit a la vida urbana que, tancada i 
enreixada, no s’aconseguiria.

 A vegades es creu que aquesta concepció de l’espai pú-
blic més complexa no pot ser extrapolada a una cultura mediterrà-
nia com la catalana, que tendeix a donar més valor a la privacitat 
dels interiors dels habitatges. En altres contexts, especialment al 
nord d’Europa, és més comú obrir la planta baixa, també per una 
qüestió climàtica i d’aprofitament de la llum del sol, mentre que els 
usos terciaris normalment es tanquen i es refugien del fred. Més 
enllà del cas holandès, a Dinamarca i a Suècia, per exemple, la 
zona híbrida rep el nom de kantzoner, un concepte que serà ex-
plicat més endavant en aquesta investigació. No obstant això, la 
tradició demostra el contrari, ja que són recurrents els exemples 
de situacions similars arreu d’Espanya, on la socialització també 
es donava a la porta de casa i de manera esporàdica. 

 El costum de “prendre el fresc” (tomar el fresco) en molts 
pobles formava part de l’experiència urbana de l’espai públic, i cap 
perfectament en la definició de zona híbrida. Treure les cadires fora 

Figura 1.32. Imatge d’un hollandse stoep a Delft. Font: Melissa i Chris Bruntlett  
Figura 1.33. Imatge d’un altre hollandse stoep a Delft. Font: Melissa i Chris 
Bruntlett

Figura 1.34. Imatge d’un poyo a Morales del Vino, Zamora. Font: Google maps.
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el portal i xerrar amb els veïns durant les nits caloroses suposava 
una manera de socialitzar que donava vida i sentiment de perti-
nença dins d’una comunitat. Fins i tot, en algunes regions caste-
llanes, era comú construir un ‘poyo’ (vegeu Figura 1.35), un banc 
per seure just a l’entrada de casa, que molts cops es plegava cap 
endins de l’habitatge i creava un petit espai aixoplugat per estar. 
Segurament espais com aquests tenen més qualitat de lloc urbà 
que grans espais públics de la ciutat contemporània. Malaurada-
ment, aquestes tradicions s’ha anat perdent en els anys. Encara 
que probablement no hagi estat l’única raó, l’especialització dels 
carrers en infraestructures per al vehicle privat i la gran reducció 
de les voreres, han contribuït a la desaparició de totes aquestes 
anècdotes urbanes. És cert també, però, que la regeneració i la 
conversió en zona de vianants de certs espais en els últims anys, 
han contribuït al fet que, tímidament, reapareixen.

Per acabar, el més interessant de totes aquestes situacions és que 
demostren que les ciutats del nostre entorn també poden trencar 
la frontera entre l’esfera pública i la privada i dotar de rugositat 
el front. Els neerlandesos no utilitzen el hollandse stoep perquè 
coneguin i siguin conscients de la seva existència, sinó perquè les 
pròpies condicions del lloc fomenten aquest ús que molts cops re-
sulta intuïtiu i esporàdic. Si hi ha espai per a ser utilitzat i aquest és 
amable, acabarà sent utilitzat, com es mostra a la Figura 1.37. Un 

altre exemple és com amb la remo-
delació del passeig de Llafranc, els 
usos conviuen perfectament entre 
ells: les terrasses dels restaurants 
amb l’habitatge residencial.

La caracterització deLs espais 
com a LLocs urbans: eL ‘Woonerf ‘i 
La ‘superiLLa’

 Com s’ha exposat en apar-
tats anteriors, l’ésser humà necessi-
ta el contacte amb altres persones, 
i proporcionar espais de qualitat ur-
bana suficient per convertir-los en 
l’escenari predilecte d’aquesta so-
cialització hauria de ser una prioritat 
a l’hora de planificar la ciutat. Aquest 
paper, però, tot i que pot ser de les 
plantes baixes, del sòcol de la ciutat 
o de les zones híbrides, hauria de 
ser complementari en tot l’àmbit del 
carrer i, en definitiva, de l’espai urbà.

 El grup de recerca Rehabi-
tar de la UPC (2010) considerava 
que la rehabilitació de les plantes 
baixes era també una estratègia per 
revitalitzar els carrers (p. 2), i pro-
posava desespecialitzar-los i, així, 
domesticar-los. En altres paraules, 
per donar als espais el caràcter de 
llocs urbans, buscaven convertir-los 
en espais públics menys dissenyats, 
menys regulats i més flexibles. Elimi-
nar, per exemple, els obstacles com 
les vorades o els senyals de trànsit, 
que limiten la creativitat en l’ús de 
l’espai públic, però també incenti-
var l’aparició de mobiliari urbà mòbil 
o d’activitats temporals. En l’article 
“Domesticating the streets” (Projecte Rehabitar, 2014), citen un con-
cepte d’Aldo Van Eyck que, tot i la dificultat de ser aplicable arreu, 
és il·lustratiu del que significa desespecialitzar el carrer per a aquest 

Figura 1.35. Imatge prenent el fresc.  
Font: Agua de Temu en (de)construcción (blog).

Figura 1.37. Imatge del passeig 
principal de Llafranc (Palafrugell)

Figura 1.36. Imatge d´uns nens venent 
joies fetes a mºa a un carrer pacificat  
de Mataró.
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grup: “Aldo Van Eyck creia que la millor imatge que un carrer pot 
oferir és quan està cobert de neu, de tal manera que res ens diu 
com hem d’actuar”.

 En els darrers apartats s’ha repetit la idea de l’apropiació 
de l’espai públic per part del vehicle privat, entenent que el proble-
ma no és l’artefacte en si, que és necessari en certes ocasions i 
desplaçaments, sinó el seu paper dominant i sobredimensionat a 
l’espai urbà. El vehicle privat acaba trencant l’escala humana de 
la ciutat, redueix l‘activitat urbana de la planta baixa i converteix el 
carrer -un lloc- en una infraestructura monofuncional de circulació 
—un “no lloc”—. En els últims anys, hi ha hagut diferents actua-
cions en diverses ciutats per  recuperar l’espai urbà per al vianant 
a través de transformacions urbanístiques i de la reactivació del 
carrer com un lloc urbà, que també condueix cap a una reinterpre-
tació dels usos de les plantes baixes. Els següents dos exemples 
resulten ser dues actuacions que posen a prova tot el descrit an-
teriorment. El woonerf i la superilla no són dos projectes concrets, 
sinó dos models d’actuació que busquen crear llocs urbans arreu 
de la ciutat a partir de la repetició d’un sistema, però que atén al 
context i particularitats de cada cas. Un sistema reproduïble és 
també un sistema flexible i adaptable a la vegada.

1. El ‘woonerf’:
Woonerf: carrers on cal conduir molt lent perquè els nens puguin 

jugar de forma segura. Zona residencial de difícil accés pels 
automòbils a causa de la seva configuració.

(Kernerman Dictionaries, s.d.)

 Els urbanistes Niek de Boer i Joost 
Váhl van posar nom al woonerf, un 
concepte que va néixer als anys 
setanta a la ciutat de Delft (Països 
Baixos) impulsat pels mateixos resi-
dents, frustrats pel trànsit rodat que 
travessava diàriament i a gran velo-
citat els seus carrers residencials, 
creant un sentiment d’inseguretat 
(Collarte, 2012). El ‘woonerf’ és un 
model que, a través de l’alteració 
física de l’espai, busca reduir la ve-

locitat dels vehicles alhora que incen-
tiva l’ús lliure de tota la superfície del 
carrer per als vianants. Així doncs, 
passa a ser un espai on cotxes, mo-
tos i bicicletes conviuen amb un via-
nant que és l’actor prioritari. El que 
era una protesta contra la velocitat i 
la seguretat, ha acabat transformant-
se en una reorganització de l’espai 
públic a favor de generar espais per 
a la socialització, el lleure i, en defini-
tiva, de l’ús creatiu per part de veïns, 
usuaris i, també, dels nens. 

 Segons Earn Ben Jose-
ph (2007), l’objectiu és aconseguir 
reduir la velocitat del cotxe sense 
necessitar de senyals de trànsit, i 
d’aquesta manera augmentar la per-
cepció de seguretat i, també, un ús 
més eficient de l’espai. La qüestió 
està en reorganitzar l’espai i eliminar 
les possibles barreres físiques que 
el delimiten, com la vorada o el ca-
rril de circulació marcat. Així doncs, 
aconseguir que l’arquitectura calmi 
el trànsit, fent que el pas de circula-
ció sigui sinuós, per exemple. Aquest 
moviment de la circulació, però, no 
acostuma a ser molt pronunciada, ja 
que així es permet a la bicicleta i al 
vianant caminar recte.

 En aquest sentit, l’altra finalitat implica dotar l’espai d’un 
disseny més atractiu perquè l’activitat de les plantes baixes partici-
pi a la vida pública, i poder personificar-lo atenent a la pròpia iden-
titat dels residents i, en conseqüència, augmentar les oportunitats 
de socialització i de les escenes de carrer que definia Eulàlia Gó-
mez (2016). Així doncs, és important, també, la idea d’identificar el 
‘woonerf’ com un conjunt unitari, quan comença i quan acaba, per 
evitar el trànsit de pas de cotxes que desconeixen la ciutat. A més, 
un disseny urbà propi reforça la idea d’unitat i d’identitat del lloc.

 El ‘woonerf’ és un espai per a totes les mobilitats, també 
per l’automòbil. Tot i això, li exigeix certes restriccions, que van 

Figura 1.38. Secció d’un ‘woonerf’.
Font: Dutch Cycling Embassy Dibuix

Figura 1.39. Planta d’un ‘woonerf’.  
Font: bctarchitects
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més enllà de la reducció de la velocitat. Per tal que el cotxe no 
sigui l’element visualment dominant i s’augmenti l’espai lliure, 
l’estacionament està limitat a un trànsit selectiu, com són els re-
sidents i vehicles de mercaderies. A més, a la majoria dels ‘woo-
nerf’, l’aparcament s’alterna de costat, seguint, així, la sinuositat 
del pas de circulació. 

 Així doncs, el realment interessant d’aquest sistema és 
l’agilitat que té en adaptar-se a les particularitats de cada lloc, 
però també amb la facilitat que aquestes transformacions aconse-
gueixen alterar radicalment l’activitat urbana i fomentar la partici-
pació de la planta baixa en carrers residencial, únicament a través 
de redistribuir l’espai. La ciutat té gradients, i l’elecció de cada 
disseny ha de veure’s influenciat indispensablement per la confi-
guració i caràcter de cada àmbit, sigui majoritàriament residencial, 
comercial o indeterminat. Actualment, dos milions de neerlandes-
os, més d’un 10% de la població total, viu en un carrer ‘woonerf’3, 
i països com els Estats Units, Regne Unit, Japó o Alemanya estan 
provant d’aplicar aquest concepte de carrer residencial en altres 
tipologies de viaris, com eixos comercials principals i, fins i tot, en 
zones exclusivament d’oficines.

2. La superilla de barcelona:
 La ciutat de Barcelona va iniciar fa uns anys una transfor-
mació d’especial rellevància del model de l’Eixample que rep el 
nom de ‘superilles’. El concepte, que va néixer fa més de trenta 
anys a mans de Salvador Rueda, es basava en la repetició sis-
temàtica d’un procés de pacificació de dos de cada tres carrers, 
tant en horitzontal com en vertical. Inicialment, la primera pro-
posta plantejava dues tipologies de carrer: les vies convertides 
en zona de vianants a l’interior de la superilla, on es prioritzaria 
l’activitat urbana i es relegaria el vehicle privat a una posició se-
cundària de convidat; i una segona tipologia de vies bàsiques, 
que deixarien el trànsit rodat de pas i el transport col·lectiu com a 
prioritaris, i mantindrien un aspecte semblant als carrers actuals. 
En termes de la configuració de la planta baixa, es proposava 
limitar la presència de certs usos en cada una de les dues ti-
pologies segons la dinàmica a la qual millor representessin. Per 
exemple, els negocis que tenien a veure amb l’automòbil -com 
aparcaments, tallers mecànics o espais de logística- acabarien 

instal·lant-se a les vies principals. 
En certa manera, es plantejaven 
uns carrers bons i uns carrers do-
lents, uns carrers per a les persones 
i els usos urbans, l’altra com a vies 
de circulació. Com definia l’Álex Gi-
ménez (2020), el carrer del “jardinet” 
o el carrer de “l’autopista”. Encara 
que suposi una simplificació irònica, 
dona a entendre que la proposta de 
superilla busca dividir el teixit urbà 
en dos tons; el blanc i el negre.

Des d’aquesta perspectiva, les no-
ves superilles semblen una insen-
satesa. Dificulten la continuïtat del 

transport públic,  
gentrifiquen i accentuen les des-
igualtats. A vostè que li ha tocat, 
senyora, jardinet o autopista? No 
obstant això, com a instrument 

pedagog el valor d’aquestes opera-
cions és extraordinari.  

Ens han demostrat la possibilitat 
d’habitar civilitzadament  
les vies de l’Eixample.

    
(Giménez, 2020)

 És aviat per determinar si el 
‘model Superilla’ està aconseguint 
els objectius proposats, ja que les 
proves pilot no han suposat una 
aplicació del sistema arreu, sinó 
actuacions puntuals en trames poc 
representatives de l’Eixample. La 
primera prova pilot d’aquest pla 
l’any 2016 va donar-se al barri del 
Poblenou, un teixit molt poc repre-
sentatiu en estar en un districte, el 
22@, en ple desenvolupament. Per 

3 Segons dades oficials de l’Ajuntament Zoetermeer i l’estudi encarregat a Nicis 
Institute. Font: “Sterke woonerfwijken. Voorkomen is beter dan herstructureren”

Figura 1.40. Diagrama del funcionament 
de les superilles. Font: Ajuntament de 
Barcelona
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tant, no hi havia prou massa crítica de població. Així mateix, la 
segona prova pilot a Sant Antoni l’any 2019, tampoc resultava 
ser un testatge del sistema superilla, ja que tornava a agafar 
un cas singular com és l’entorn d’un mercat que ja tenia activi-
tat per si sol abans. La nova transformació iniciada recentment 
del Carrer Consell de Cent i quatre carrers transversals sí que 
afectarà un teixit representatiu de Barcelona, però el concepte 
ha canviat. Tot i que es continua utilitzant el terme ‘superilla’, la 
nova proposta encaixa més en un concepte de transformació a 
partir d’eixos urbans i no a través d’un sistema repetitiu, com en 
la proposta inicial. En comptes d’un sistema repetitiu, una pro-
posta d’excepcions dins d’una malla homogènia.

 Més enllà de les condicions del projecte en si, sobre la 
discussió de la seva viabilitat o l’estètica resultant, el més rellevant 
d’aquesta proposta és la seva voluntat de caracteritzar els espais 
públics de diferent manera, transformar-los en llocs d’identitat i 
en espais actius per estar. Donant-los caràcter, se’ls hi dona un 
substantiu i, per tant, un objectiu. No obstant això, la divisió en 
dues tipologies de carrer, el blanc i el negre, limita molt les pos-
sibilitats de diversificació, ja que sempre tendiran a especialitzar-
se. A més, les singularitats pacificades en un teixit tan densificat, 
en trànsit i persones, com l’Eixample, duen a situacions de so-
breocupació d’aquests, i amenacen en repetir l’experiència del ca-
rrer Enric Granados. El debat, doncs, hauria de girar entorn dels 
possibles efectes negatius d’una sobrecaracterització dels espais, 

que resulta en una homogeneïtzació dels usos problemàtica, una 
situació que la transformació del Consell de Cent hauria d’evitar. 

cap a La regeneració de La ciutat existent: 

 L’exemple de les superilles o el woonerf, així com la recu-
peració de los zones híbrides, són algunes de les moltes propos-
tes que s’estan duent a terme arreu cap a la recuperació de l’espai 
públic més humans i més amables. En definitiva, doncs, es busca 
significar aquests espais com a llocs urbans, llocs d’activitat, de 
reunió, de socialització, de comunitat i, per tant, d’urbanitat. Crear 
un “lloc urbà” passa per la recuperar la relació entre l’arquitectura 
i l’urbanisme, de tornar a fer arquitectura de ciutat. Cal que la ciu-
tat potenciï la seva capacitat de treballar la vora de la façana, de 
donar-li prou gruix i rugositat per fer de l’experiència urbana quel-
com atractiu. 

La creació de llocs (placemaking) és una paraula operativa. No 
creiem que mai s’hagi demanat als promotors o s’hagi donat 
l’oportunitat de pensar en la creació de llocs o com els seus 

projectes afecten l’àmbit públic: han confiat massa en els arqui-
tectes. Els promotors volen alguna cosa nova. El concepte de 

creació de llocs és fàcil d’explicar, perquè atraurà més gent i més 
diners. (...) La creació de llocs no és utilitzar més diners, sinó 

obtenir més rendibilitat dels mateixos diners (...) per crear vida al 
carrer i nous tipus d’espais públics.

(Kent, Madden et al, 2012, p. 26)

 No obstant això, no es tracta tan sols d’una qüestió social, 
sinó també pot tenir una qüestió econòmica. La creació d’un espai 
més amable, dona la capacitat dels usuaris de poder-se sentir 
part i corresponsables d’ells, i repercuteix en un increment de l’ús 
i de la qualitat de les activitats que s’hi duen a terme. Així doncs, 
Transport of London va estudiar que els carrers comercials (high 
streets) que havien estat sotmeses a una remodelació de l’espai 
públic a favor de l’ús quotidià dels carrers, havien vist duplicades 
el nombre de persones que hi transitaven, i s’havien triplicat el 
nombre d’accions de lleure, com prendre un cafè o entrar a una 
botiga. D’aquesta manera, hi havia hagut un increment del valor 
dels locals, d’oficines i de pisos de lloguer, a més d’una reducció 
significativa del nombre de locals buits (Carmona, 2021, pg. 22).

Figura 1.41. Planta dels nous Eixos verds/Superilla. Font: Ajuntament de 
Barcelona
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2. La pLanta baIxa DEs DE La nOrMatIVa 
URBANÍSTICA

Les incoHerències d’un sistema obsoLet davant  
d’un context dinàmic

 La normativa urbanística suposa un factor determinant 
en la forma física i les activitats i usos permesos en un espai, i 
que acaben influint en la imatge de l’espai i en la capacitat que 
té aquest de convertir-se en un “lloc urbà”. El planejament urba-
nístic resulta ser el conjunt dels mecanismes i instruments que 
s’utilitzen per ordenar i planificar les ciutats, i, per tant, també in-
cideix en la configuració de la planta baixa. Fins al dia d’avui, la 
ciutat tradicional s’ha concebut com a una dicotomia entre plantes 
baixes comercials i plantes superiors residencials, que permetia 
la mixtura d’usos buscada per a una ciutat activa i saludable. Els 
planejaments de diversos municipis catalans, doncs, han tendit a 
protegir l’ús comercial a la ciutat, amb el criteri òptim del context 
en què es trobaven, però que ha donat peu a una sobre represen-
tació d’aquest ús en teixits que no disposaven de les condicions 
per convertir les intencions de la normativa en realitat. La situació 
actual és molt diferent, i no només ha quedat qüestionat el model 
de ciutat basat en l’ús comercial en si, també ha posat en dubte 
si l’aposta a un sol ús predominant és una estratègia eficient. El 
present apartat busca presentar els principals mecanismes que 
configuren i determinen com és la planta baixa a totes les escales 

i, a la vegada, presentar les princi-
pals incoherències i limitacions que 
exerceix la normativa sobre la fle-
xibilitat d’usos i formes de la planta 
baixa, clau en la seva capacitat de 
regenerar-se i reactivar-se.

La zonificació com a tècnica de 
pLanificació urbanística

 Durant la Revolució Industrial, 
les ciutats van ser escenari d’un 
creixement urbà desenfrenat i sen-
se control. El gran èxode de po-
blació rural i la localització de les 
indústries dins del teixit urbà, van 

provocar una situació d’insalubritat i amuntegament insostenible. 
Mantenir en un mateix espai els usos domèstics i comercials amb 
els productius, tal com passava a la ciutat medieval fins llavors, 
es va convertir en un equilibri impossible. Aquest creixement no 
només deteriorava les condicions de vida dins la ciutat, sinó que 
posava en risc l’eficiència del mateix sistema econòmic. Va ser 
llavors quan a Europa va néixer el planejament urbanístic modern 
com a disciplina, per tal de garantir la qualitat de vida de les ciutats 
i l’estabilitat del mercat del sòl (Ezquiaga, 2016. pg. 31). La finali-
tat era concretar uns paràmetres bàsics generals que ordenessin 
la ciutat a fi d’assegurar uns mínims de qualitat de vida; com la 
superfície mínima d’espai públic per habitant, la limitació de les al-
tures segon l’amplada del carrer o la densitat màxima d’habitatges 
per superfície. S’intentava, per tant, corregir i controlar el creixe-
ment desenfrenat, dividint la ciutat en zones segons els usos i 
els paràmetres bàsics més adequats per a cadascuna. La zoni-
ficació, com s’anomena a la tècnica urbanística de la planificació 
que divideix la ciutat en zones, va prendre forma com a normativa 
per primer cop a Nova York l’any 1916, amb la Zoning Ordinance, 
precisament per la mateixa raó que va néixer el planejament urba-
nístic anys enrere; per salvar a la ciutat de si mateixa. L’ordenança 
va ser una unió de tots els estrats del poder, de partits polítics i 
lobbies econòmics a referents social del moment; per evitar que 
les fàbriques, les cases de luxe i els barracons de treballadors 

Figura 1.42. Reinterpretació del 
diagrama del concepte ‘place’ de John 
Montgomery. Font: Montgomery, 1998.

Figura 1.43. New York Zoning Ordinance (1916). Un dels primers plànols de 
zoning més coneguts. Font: Abt Associates and NYU Furman Center
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compartissin el mateix espai a la ciutat (Sabaté, 2021). Aquesta 
tècnica continua sent utilitzada en la majoria dels planejaments 
actuals, ja que estableix unes regles igualitàries per a tots, però 
també pel seu caràcter racionalista i, sobretot, pels beneficis d’un 
sistema que ordenava la ciutat existent i permetia anticipar-se a 
problemàtiques conegudes.

  La zonificació estableix una clau de planejament a cada 
fragment de sòl de la ciutat, on es recullen els paràmetres bàsics 
com els usos compatibles o les dimensions i densitats. De manera 
simplificada, aquesta tècnica entén que la ciutat és un conjunt de 
peces que si funcionen per elles soles, faran funcionar el conjunt. 
Tot i els seus possibles beneficis, el reduccionisme i simplisme 
que comporta la zonificació de la ciutat en paquets homogenis, 
Ezquiaga (2016) considera que resulta insuficient en la planifica-
ció actual per atendre la complexitat social, geogràfica, històrica i 
morfològica de les ciutats contemporànies (pg. 35).

 Un exemple clar sobre el simplisme al qual pot arribar la 
zonificació és el model de ciutat que el Moviment Modern presen-
tava a partir dels anys trenta. Dividia la ciutat en tan sols quatre 
categories purament monofuncionals: viure, treballar, divertir-se 
i circular. Un model que entenia la ciutat com una màquina es-
trictament funcional, un aspecte verdaderament important, però 
que obviava la importància de la quotidianitat i domesticitat d’una 
ciutat i el seu paper d’espai de convivència on compartir i interac-
tuar. Jan Gehl va afirmar que “si algú hagués volgut matar la vida 
urbana, ningú ho hauria fet millor que com ho va fer el moviment 
modern” (de las Rivas, 2019. pg. 19). Encara que a Europa el 
moviment no va ser tan fort, el model de ciutat americana s’ha 
fonamentat sobre els suburbis monofuncionals, i ha demostrat ser 
un model econòmicament inviable i que renúncia completament 
l’escala humana. La divisió per zones d’un sol ús, per tant, dificul-
ta l’accés a molts serveis d’una part de la població, i els obliga a 
augmentar el temps dels seus desplaçaments obligatoris. A més, 
la zonificació d’un sol ús unida a la baixa densitat, la sprawl city, 
no només suposa un augment en l’ús dels recursos i en el temps 
de desplaçament, sinó que també suposa una sobreocupació del 
sòl per a menys persones i, en conseqüència, redueix la viabilitat 
de la majoria de serveis i infraestructures, especialment les del 
transport col·lectiu. Així mateix, l’aïllament i la falta de sentit de 
comunitat ja és un problema de salut pública en el món desen-
volupat, ja que augmenta els trastorns mentals aguts, problemes 
cardíacs o d’obesitat (Hakulinen et al. 2018).

 La ciutat de Los Ángeles és el paradigma de la sprawl city, 
amb el 75% del seu sòl qualificat en R1; la clau de planejament 
per a ús residencial de baixa densitat que no permet l’ús comercial 
(Chiland, 2020). Des de fa anys, es busquen solucions per corre-
gir i revertir els efectes derivats d’un model basat únicament en el 
teixit monofuncional, pels elevats costs de manteniment i gestió 
que suposa per a les administracions, però també als ciutadans. 
Algunes de les mesures impliquen convertir-se en claus mixtes, i 
permetre els usos comercials en el teixit residencial, ja que actual-
ment no estan permesos. A Seattle, per exemple, una altra ciutat 
majoritàriament de teixits monofuncionals, es comença a propo-
sar l’aparició de comerç de proximitat en cantonada i reurbanitzar 
els seus entorns per a l’ús del vianant.

 El cas d’Europa i, en concret de Catalunya, dista 
d’aquesta situació, encara que durant anys han crescut signifi-
cativament els teixits de baixa densitat i fragmentats del continu 
urbà. La realitat es mostra més complexa per reduir-la en zo-
nes monofuncionals, especialment per a la planta baixa, en un 
moment de constant transformació com l’actual i amb un futur 
imprevisible. D’aquesta manera, en teixits amb una clau de pla-
nejament que aposten clarament per un únic ús dominant, sigui 
residencial o comercial, per exemple, els converteix en poc resi-
lients i flexibles davant d’una crisi. En l’àmbit català, s’ha tendit a 

Figura 1.44. Imatge aèria d’un suburbi a Pennsylvania. Font: Wikimedia Commons
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l’homogeneïtzació dels usos comercials en planta baixa pensant 
que d’aquesta manera es garantia la mixticitat urbana, fins i tot 
en zones sense la capacitat de transformar-se en centres urbans 
comercials. Tot i les bones intencions, l’homogeneïtzació com-
porta una especialització del teixit en aquells usos predominants 
que, si per circumstàncies del moment aquest ús deixa de ser 
interessant o rendible, suposa la desertització de l’àmbit, com ha 
passat en eixos comercials secundaris.

En aquestes circumstàncies, mantenir planejaments urbanístics 
en els quals l’ús comercial no hagi estat analitzat seriosament i 
estigui previst simplement amb caràcter compatible en la ma-

jor part de sectors de planejament podrà conduir a resultats no 
desitjats i, fins i tot, contraris a les polítiques municipals. Per 

exemple, la proliferació d’establiments comercials en eixos viaris 
que permetin aquest ús com a compatible, però no disposin de 

les infraestructures adequades per donar-hi suport.

(Diputació de Barcelona, 2021, p. 11)

La diversificació com a garantia de fLexibiLitat

El reiterat fracàs dels plans urbanístics com a anticipació  
a llarg termini del model territorial posa de manifest  

l’asimetria entre la simplicitat de les tècniques urbanístiques  
i la complexitat social -la construcció de la ciutat- sobre el  

que aquestes tècniques s’apliquen.

(Ezquiaga, 2016, p. 33)

 Com s’ha avançat anteriorment, els diferents planeja-
ments de l’àmbit català han tendit a protegir l’ús comercial a les 
ciutats i, en algunes ocasions, a sobrerepresentar-lo en teixits que 
no disposaven de les condicions per convertir les intencions de la 
normativa en realitat. En aquest sentit va dirigit, per exemple, el 
decret Llei d’Ordenació dels Equipaments Comercials de Cata-
lunya 1/2009, que regula les grans superfícies dins del teixit urbà 
consolidat a favor del teixit social i el comerç de proximitat. La 
situació actual és molt diferent i, en un procés de desertització 
comercial, l’homogeneïtzació dels usos no permet reactivar els 
locals en planta baixa. En comptes d’apostar només a l’ús co-
mercial, seria convenient diversificar-los, per tal d’introduir noves 

activitats en planta baixa i, a la vegada, assegurar la continuïtat 
del model de ciutat mixta en tota la seva extensió. Existeixen al-
tres usos que, tot i no tenir el mateix grau d’interacció amb l’entorn 
urbà, podrien garantir un nivell d’urbanitat suficient que no posés 
en risc la salut del teixit comercial i l’activitat urbana en general.

 Mary Portas (2021), una consultora especialitzada en el 
comerç al detall de les high streets britàniques, defensa que “no 
salveu els carrers comercials, canvieu-los completament”. Portas 
(2011) també aposta per desregularitzar les claus d’usos en els ca-
rrers principals per permetre’ls adaptar-se al context actual. “El que 
realment vull veure és la diversitat als nostres carrers principals. 
Quan un carrer principal té massa negocis d’una sola tipologia, es 
desequilibra i inevitablement allunya els potencials comerciants i 
inversors. (...) L’excés de botigues de pollastre és un exemple obvi 
d’aquesta situació” (p. 29). Encara que el context és diferent, ja que 
les ciutats angleses acostumen a ser més disperses i formades per 
teixits la majoria monofuncionals, la qüestió és la mateixa; l’ús co-
mercial predominant ja no és capaç d’omplir totes les plantes bai-
xes, i és necessari buscar solucions noves i creatives. Portas no es 
referia, però, a desregularitzar de manera generalitzada i sense un 
criteri o visió conjunta, sinó a establir unes regulacions mínimes que 
no incentivessin la mixticitat dels usos.

 En la mateixa línia, Carmona (2021) posa en dubte que la 
desregulació generalitzada produeixi la flexibilitat i diversificació 
desitjada, ja que hi ha usos que són més forts que altres per na-
turalesa, com els usos residencials. “El canvi reflecteix la creença 
política sobre que permetre l’adaptació flexible dels edificis és 
sempre positiu (...) La flexibilitat real hauria de ser una via en ‘do-
ble sentit’, però no tots els usos són igual de flexibles. Una vegada 
que els locals s’han convertit en habitatge, resulta molt difícil con-
vertir-los en alguna altra cosa. (...) Podria dir-se que és l’antítesi 
a la flexibilitat” (p. 17). La clau, per tant, està en la multiplicitat 
de solucions més que en una única solució, la planificació i vi-
sió estratègica enfront de la inèrcia normativa, la mixticitat d’usos 
enfront de l’homogeneïtat; per trobar l’equilibri adequat entre els 
actors les plantes baixes.

 La mixticitat també s’aconsegueix a través de facilitar 
l’adaptabilitat de l’arquitectura en planta baixa perquè pugui en-
cabir qualsevol tipus d’ús. En aquest sentit, el nou desenvolu-
pament de Sluseholmen Nord a Copenhaguen,  per exemple, 
per tal de promoure els usos comercials en cantonada, es va 
qualificar les cantonades com a ús mixt —quan la majoria del 
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barri era ús residencial— es va decidir per llei augmentar l’altura 
mínima de les plantes baixes en cantonada i augmentar, tam-
bé, la transparència mínima de la façana (Karssenberg et al, 
2016, p. 137). A més, els accessos als parcs d’interior d’illa es 
col·locaven precisament al costat d’aquests locals. Així doncs, 
les cantonades tenien totes les facilitats per convertir-se en co-
merç o oficines, encara que també permetia la reversibilitat en ús 
residencial, sempre que es mantingués l’aparença exterior de la 
façana. En un altre context, l’Ajuntament de París està estudiant 
quins mecanismes normatius podrien garantir la reversibilitat de 
les façanes de locals comercials que s’han convertit en habitat-
ge, sigui per mantenir l’aparença des de l’espai urbà, sigui per 
facilitar una possible transformació en usos més urbans en un 
futur; com en casa-taller, en taller o oficina o, fins i tot, un altre 
cop en comerç (Ajuntament de París, 2008).

un pLanejament rígid i reticent aL canvi

 La zonificació és, en essència, una tècnica estàtica i atem-
poral, que defineix uns usos compatibles fixes i tan sols modifica-
bles quan s’inicia una actualització de la normativa. No s’atén a les 
realitats concretes i canviants, ni permet una adaptació de les me-
sures en el temps. El marc legislatiu català s’ha fonamentat sobre 
unes dinàmiques que aposten per unes normatives duradores en 
el temps, amb uns processos de modificació del planejament molt 
lents per les millores tan petites i puntuals que s’aconsegueixen. 
El problema no està únicament en el fons d’aquestes normatives 
i modificacions, ja que algunes resultaran ser encertades i innova-
dores, el problema és la lentitud de tot el procés, que acaba posant 
en dubte la seva pròpia viabilitat. És a dir, la dificultat rau en la natu-
ralesa de la mateixa tècnica en si en voler invariable i duradora en 
el temps, que no permet actualitzar la normativa per fer front a les 
problemàtiques urbanes d’una manera eficient.

Una crítica continuada que denuncia la incapacitat del planeja-
ment de resoldre amb eficiència els problemes urbans i que veu 
en la normativa un aturador contra la creativitat arquitectònica.

(Corominas, Sabaté i Sotoca, 2007, p. 10)

 A Catalunya, un Pla d’Ordenació Municipal es canvia 
cada vint anys de mitjana, i resulta gairebé impossible redactar-

lo en menys de quatre anys, el que dura una legislatura muni-
cipal. El Pla General Metropolità de Barcelona fa quaranta-sis 
anys que és vigent, mentre que el Pla Director Urbanístic que ha 
de substituir el PGM fa deu anys que està en procés de redacció. 
Aquest fet desincentiva de gran manera al governant de torn en 
exercitar la seva potestat planificadora (Ñudi i Peña, 2021. p. 
60) i en dotar al planejament d’un caràcter estratègic i dinàmic. 
Un urbanisme que transforma la ciutat tan sols per inèrcia, i que 
utilitza de forma automàtica i sense distinció els mecanismes ja 
coneguts. Unes eines que han demostrat que no aconsegueixen 
els resultats desitjats. En altres contexts com el de Dinamarca —
que serà detallat més endavant—, els plans municipals estratè-
gics estan obligats a ser renovats cada quatre anys, i les norma-
tives, cada dotze. La normativa és flexible per voluntat d’agilitzar 
els processos, però també per necessitat, l’administració ha de 
ser àgil en redactar-la en poc temps si vol ser capaç d’aplicar-la 
abans de tornar-la a actualitzar.

una ciutat formada per fragments, eLs pLans autònoms

 Durant l’època de les eixamples, a finals del segle XIX 
fins a mitjan segle XX, moltes ciutats es van construir a partir 
d’un traçat regulador, generalment rectangular, que servia com 
a taulell de joc. Així doncs, la ciutat creixia per extensió, però a 
través d’una continuïtat urbana que creava un aspecte unitari, 
amb major o menor fortuna. Les edificacions que s’hi construïen 
s’implantaven en les parcel·les buides prèviament dividides que 
restaven de la traça viària, i les seves condicions arquitectòniques 
eren únicament limitades per les ordenances edificatòries. Aques-
ta situació permetia construir en heterogeneïtat una trama homo-
gènia, i crear centres urbans amb prou densitat i prou mixticitat 
d’usos. En aquesta línia, els eixamples són, doncs, exemple de 
ciutat sostenible:

Aquestes peces de ciutat, basades en una important  
i eficient xarxa viària (...) són el paradigma de  

l’expressió urbana actual: territoris densos,  
amb barreja d’activitats, amb flexibilitat per al canvi d’ús,  

amb transport col·lectiu i una oferta alta de serveis,  
d’enginyeria i socials. Molts conclouen que són les peces  

urbanes per excel·lència.

(Corominas, Sabaté i Sotoca, 2007, p. 6)
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 A partir del canvi de paradigma, i especialment amb 
l’aprovació de la Llei del sòl espanyola (1956), es trenca el mo-
del de creixement per continuïtat que oferien les eixamples i, han 
donat peu a un creixement per parts aïllades, generalment mal 
relacionades amb la resta de la ciutat i amb una visió urbana pràc-
ticament inexistent. Corominas, Sabaté i Sotoca (2007) afirmen, 
doncs, que el planejament vigent ha creat suburbis i no peces 
urbanes centrals (p. 12), precisament pel caràcter aïllat de certes 
figures normatives, com el Pla Parcial. Aquestes figures normati-
ves buscaven resoldre-ho tot dins del seu perímetre, dins la seva 
pròpia lògica i no tenint en compte la continuïtat amb la ciutat. Per 
exemple, el pla estableix un percentatge de cessió d’espais verds 
a complir dins de l’àmbit, i condicionant, així, l’edificabilitat i densi-
tat de la zona, un paràmetre bàsic general ja explicat anteriorment. 
Aquest paràmetre actua com un comú denominador per a tota la 
ciutat, i així poder garantir unes mínimes condicions de qualitat 
de vida arreu. Tanmateix, tot i la bona intenció en l’aplicació del 
paràmetre, no té en compte les necessitats reals de l’espai, o si 
la zona verda podria tenir més sentit en un punt diferent a prop 
del seu entorn, per seguir amb l’exemple anterior. S’aplica, per 
tant, automàticament i indiscriminadament del context, i descarta 
qualsevol particularitat que podria aportar el coneixement detallat 
del lloc. Altra vegada, es partia del concepte que si totes les peces 
funcionaven per si soles, el puzle final encaixaria. Malgrat això, 
s’oblidava que la ciutat funciona per sinergies entre peces, i no per 
peces autònomes.

cap a un pLanejament fLexibLe, precís i adaptabLe aLs canvis

 Una regulació dels usos simplista que no atén a les ne-
cessitats concretes del context i del lloc, i un planejament reticent 
al canvi, sense voluntat d’establir objectius i estratègies generals 
a curt i llarg termini; fa de la ciutat un espai rígid i inflexible que 
no és capaç d’adaptar-se a la seva pròpia realitat. L’evolució del 
sistema ha de passar per precisar la mirada quan es planifica, 
d’un dibuix de la ciutat de grans taques homogènies a un dibuix 
de línies fines i precises. La rigidesa i esquematisme del model 
tradicional es mostra obsolet, ja que no permet actuar àgilment 
en un moment de transició i d’incertesa com l’actual, i no disposa 
de mecanismes amb actuacions ràpides o temporals, per exem-
ple. La zonificació és una tècnica que pot tenir la seva eficàcia 
en alguns aspectes més generalitzadors i en alguns àmbits de la 
planificació de la ciutat, però el planejament ha de ser conscient 

de les limitacions de dividir la ciutat per zones. Especialment dels 
afectes adversos de la zonificació a partir de teixits monofuncio-
nals, o de la problemàtica que suposa per al conjunt de la ciutat 
disposar de suburbis tancats en si mateixos i sense convertir-se 
en peces urbanes centrals. La zonificació mira la ciutat des d’una 
escala general, i difícilment podrà afrontar els problemes reals de 
les plantes baixes, d’una escala més acotada. Sovint la realitat 
social no encaixa amb la zonificació establerta, i aquesta realitat 
acaba superant a la normativa, desatenent les necessitats o de-
mandes particulars dels usuaris d’aquell teixit.

 La normativa ha d’atendre a la realitat diversa de la ciu-
tat i entendre aquesta diversitat com la millor eina per assegurar 
l’activitat urbana en tots els teixits. La mixticitat d’usos suposa, per 
tant, més flexibilitat i més capacitat d’adaptar-se als canvis, ente-
nent a aquesta flexibilització no com a una desregulació total del 
control dels usos, sinó en establir uns mínims de diversitat d’usos 
compatibles que fugin de la monofuncionalitat de teixits i a través 
del coneixement detallat de la ciutat. Aquesta mirada més precisa 
atenent a cada realitat, no pot continuar sent una mirada estàtica i 
fixa, ja que tan sols s’aconseguiria una normativa més complexa, 
més rígida i més difícil d’entendre i, per tant, de canviar. Un plane-
jament contemporani haurà d’incloure el factor de la temporalitat. 
Si la ciutat canvia, la normativa ha de convertir-se en un instru-
ment també canviant i que es presti a ser revisada contínuament.

 La simplificació i rigidesa de la normativa general té un 
impacte directe en la configuració de la planta baixa, ja que sovint 
oblida que la planta baixa forma part de l’espai urbà i no de l’edifici 
en què es troba. La compatibilitat d’usos en clau de planejament 
normalment es regula atenent a les necessitats de tot l’edifici, i no 
sempre estableix una diferenciació per a la planta baixa, la trac-
ta com una planta més. Cal mirar el carrer i la planta baixa com 
un projecte conjunt i una visió pròpia, atenent les seves qualitats 
úniques, i no com la suma de realitats que no es comuniquen. 
Permetria, doncs, establir uns criteris més eficients sobre com re-
gular els usos. Segons Mary Portas, “si el carrer fos de propietat 
única, com un centre comercial, tindria una visió, una estratègia i 
una direcció d’alt nivell, escolliria el que vol a cada espai concret 
perquè encaixi amb la visió i es dirigiria proactivament als negocis 
i serveis que falten”. Portas proposa que “els equips municipals 
haurien d’impulsar aquest canvi, com un equip de gestió operatiu, 
visionari, estratègic i fort (...) que fos capaç de reunir els interes-
sos privats i públics per guiar el canvi de forma proactiva” (Portas, 
2011, p. 18). Així doncs, planificar la planta baixa a partir de pro-
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jectes que tinguin en compte les altres unitats urbanes. En defini-
tiva, fer del fragment de ciutat un àmbit de projecte en continuïtat 
dins del context urbà.

 Uns plans —i uns projectes— que beguin del coneixement i 
anàlisi del lloc concret, i tinguin en compte totes les pluralitats i com-
plexitats d’aquests. La solució no implica recuperar o imitar les for-
mes de creixement antigues, ja que resultarien anacròniques en un 
sistema que segurament continuarà necessitant peces i projectes 
cada vegada més grans en dimensió. Cal definir àmbits d’actuació 
que referenciïn el seu contingut més enllà dels seus límits, amb 
continuïtat dins la ciutat; que entengui l’espai urbà com una unitat 
conjunta amb una mateixa estratègia, i s’exigeixi el compromís de 
fer arquitectura de ciutat, amb la caracterització corresponent dels 
espais. La normativa hauria de ser prou flexible i àgil per referendar 
contínuament les estratègies en aquests àmbits, i bascular entre la 
realitat existent i les voluntats futures de transformació.

 

2.1. VIurE En pLanta baIxa: nOrMatIVa
 Com s’ha pogut veure en apartats anteriors, una planta 
baixa dominada per l’ús residencial pot suposar un problema en 
la definició d’una ciutat eficient, i sostenible. És per aquesta raó 
que l’administració acostuma a ser reticent a implementar aquest 
ús de manera generalitzada en alguns teixits de la ciutat. No obs-
tant això, també s’ha pogut demostrar en apartats anteriors que la 
planta baixa residencial pot arribar a ser compatible en un model 
de ciutat mixta i de proximitat com és el model de ciutat medite-
rrània, i fins i tot desitjable puntualment quan aquest s’obre als es-
pais urbans i fomenta la comunitat i la humanització d’aquests. El 
paper protector del teixit comercial per part de l’administració pot 
arribar a ser contraproduent, en ser restrictiva indistintament fins i 
tot quan no és necessari. Cal, doncs, que la seva implementació 
sigui reflexionada en el seu context, i contempli teixits més enllà 
d’un model massa simplista que només situa com a possible  l’ús 
comercial en planta baixa.

 Així doncs, es pot donar la situació que un local buit vul-
gui ser transformat en ús residencial i que, a la vegada, reuneixi 
les condicions per considerar-se apte per ser-ho. És necessari, 
doncs, engegar el tràmit de canvi d’ús amb l’administració muni-
cipal competent, que és de qui depenen aquests procediments. 
La dificultat generalitzada per tramitar aquests permisos, els 
ritmes lents de l’administració que poden excedir l’any d’espera 

i la demanda a l’alça dels canvis d’usos; acaben comportant que 
algunes propietats no aconsegueixin els permisos, o que acabin 
transformant-se sense demanar-los. La problemàtica no és tan 
sols el fet de comprometre l’equilibri d’usos i el lliure desenvolupa-
ment de l’activitat econòmica en planta baixa d’una zona concreta 
de la ciutat, sinó que la situació d’irregularitat en la qual es troben, 
acostuma a comportar, també, situacions de risc de vulnerabilitat 
i infrahabitatge, i unes condicions de qualitat de vida per sota dels 
estàndards exigits. A més, com que no disposen de serveis, utilit-
zen bombones o generadors elèctrics per cuinar i escalfar-se, una 
situació que compromet la seva seguretat i la de l’edifici. Aquest 
apartat buscarà posar sobre la taula els factors que desincentiven 
els canvis d’usos fins i tot quan és possible, rendible i desitjable; 
factors tan normatius com condicions físiques i arquitectòniques 
del mateix local. Els següents punts recolliran els principals trà-
mits i regulacions a tenir en compte per un canvi d’ús:

• Planejament urbanístic

És necessari revisar la clau de planejament que afecta 
l’immoble, que determinarà els usos compatibles així com els 
paràmetres bàsics reguladors. En alguns planejaments també 
hi ha exigències sobre l’arquitectura del local que condicio-
nen encara més el canvi d’ús, com per exemple el PGOU de 
Saragossa, que no permet accedir a un habitatge en planta 
baixa directament des de la via pública, tan sols amb excep-
cions condicionades al caràcter del carrer4 Diversos municipis 
catalans no permeten habitatges en plantes baixes que se si-
tuïn per sota la cota de carrer, com plantes soterrani, encara 
que sigui per pocs centímetres5 Totes aquestes exigències fan 
que el procés d’adquisició d’una llicència sigui més o menys 
restrictiva i, a vegades, l’incompliment d’alguna d’aquestes 
condicions impossibilita la transformació en habitatge. Es des-
taquen dos dels requisits més comuns i de més rellevància a 
tots els planejaments:

1. Densitat d’edificabilitat:

Per tal de controlar la densitat excessiva en una zona concre-
ta de la ciutat, els planejaments van establir certs mecanis-
mes que condicionaven la densitat d’habitants en un espai a 
uns paràmetres de serveis mínims a proporcionar. Així doncs, 

4. Modificació 1716 del PGO Saragossa. Apartat 3r de l’article 2.3.21, Font: Ajun-
tament de Saragossa 
5. PGO de Mataró. Apartat general: la planta baixa
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no només servia per controlar la construcció d’habitatges pe-
tits o la divisió dels existents en infrahabitatges, sinó que tam-
bé garantia un mínim de serveis per habitant a tota la ciutat. 
No obstant això, el concepte de densitat ha variat durant la 
història, i a vegades s’ha permès construir en densitats per 
sobre les necessàries, i ha arribat a posar en risc la qualitat 
de vida i la viabilitat del sistema. En altres casos, la densitat 
era tan baixa que produïa anomalies en la continuïtat dels 
teixits urbans. La finalitat d’aquest punt, doncs, no és dubtar 
de l’eficàcia d’aquests paràmetres en si, que realment ho són, 
o dubtar si la densitat actual és inferior o superior a la desitja-
da. El dubte està en si davant d’un context d’emergència i de 
dificultat per accedir a l’habitatge, té sentit impedir la transfor-
mació de certs locals comercials abandonats en habitatges 
assequibles o accessibles a causa d’un topall de densitat edi-
ficatòria. La planta baixa, donat que segueix altres lògiques, 
podria no estar-hi condicionada, pels grans beneficis socials 
que suposaria. De nou, cal posar en dubte, si un únic paràme-
tre genèric pot atendre a totes les realitats particulars de cada 
teixit, especialment en teixits pendents de ser regenerats i 
amb un alt nombre de locals buits.

2. previsió d’aparcament als edificis:
En les darreres dècades, diversos planejaments han redac-
tat normatives que obligaven a preveure un nombre mínim 
de places d’aparcament condicionat a la superfície de cada 
ús. La intenció era que cada particular es fes càrrec del seu 
vehicle i no quedés aparcat a l’espai públic. Tot i això, aques-
ta proporció generalment ha tendit a estar sobredimensiona-
da, especialment en el context actual, i parteix de la base 
que tota la població disposa i necessita un vehicle privat. 
Segons dades oficials (DGT, 2020), la meitat dels joves ja no 
es treu el carnet de conduir. A Mataró, per exemple, un ha-
bitatge unifamiliar de més de 120 m² està obligat a disposar 
de dues places d’aparcament, el que pot arribar a suposar 
un terç de la superfície de l’immoble. En el cas d’una oficina 
de 60 m², és obligatori disposar de com a mínim una plaça. 
Així doncs, alguns locals comercials no poden transformar-
se en habitatge, o en altres usos, a causa de no tenir espai 
reservat per a una plaça d’aparcament, fins i tot si no dispo-
sen de vehicle propi. Aquesta situació no només dificulta la 
rehabilitació d’un local en habitatge, també incentiva la seva 
conversió directament en aparcament. Tant un local comer-
cial tancat com un aparcament en planta baixa contribuei-

xen a generar un espai urbà hostil i desèrtic, i augmenten 
la percepció d’inseguretat i de l’efecte de la ‘persiana baixa-
da’, que espanta els negocis i comerços en aquell carrer. En 
aquesta línia, l’Ajuntament de Granollers ha demostrat que 
és viable i eficaç flexibilitzar aquests requisits i que hi hagi 
un efecte directe en el canvi d’ús. Després de la modificació 
el POUM per flexibilitzar-ho, s’han transformat més de 50 
locals en tres anys (Vilarroya, 2022).

• Projecte tècnic, taxes municipals, llicències i altres 
ordenances:

Les exigències per a la documentació requerida generalment 
depenen dels ajuntaments, igual que l’import de cadascun. Un 
dels principals obstacles és la lentitud de la tramitació admi-
nistrativa, que pot allargar-se mesos.

• autorització favorable de 3/5 de la comunitat de veïns:

El vistiplau de la comunitat no caldrà si l’ús està permès en els 
seus estatus. Si no és així, caldrà com a mínim l’autorització 
de 3/5 de la comunitat.

• Cèdula d’habitabilitat

L’obtenció de la cèdula d’habitabilitat és un tràmit bàsic, ja que 
significa que aquell espai té les condicions mínimes per ser ha-
bitable. En el cas de Catalunya, el document competent és el 

Decret d’habitabilitat 141/2012
Grup C

Intervencions: canvi d’ús d’un edifici 
(≤ 50% de lasuperfície construïda 

sobre o sota rasant).
- Annex 1 amb les excepcions 

següents:
Apartat 2 íntegrament exempt, excep-

te 2.2.1.
* Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en 
comptes de 2,50 m, laresta igual.

**L’augment del nombre d’habitacions 
pot alterar la superfície i la façana 

mínima. En el cas d’un habitatge amb 
3 habitacions, els mínims serien de 

40 m2 i 4,45 ml respectivament.
***En el cas que les dues peces 

estiguin en un mateix espai, la part de 
l’habitació, que tindrà un mínim de 8 

m2, haurà de ser divisible de la resta.

Decret d’habitabilitat 141/2012, 
concretament al Grup C, en 
tractar-se d’un canvi d’ús d’un 
edifici que afecta menys del 
50% de la seva superfície. Els 
punts bàsics són:

1. Altura mínima lliure: 2,40 m*
2. Superfície mínima: 36 m2

3. Façana mínima: Superfície 
útil/9 (36 m2/9 = 4 ml)

4. Estances obligatòries i su-
perfície mínima**: 

 - Habitació: 6 m2

 - Estar-Menjador-Cuina 
(EMC): 20 m2

 -  Habitació i EMC en un 
mateix espai***: 28 m2
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5. Ventilació natural mínima: 1/8 de la superfície útil

Totes les estances que requereixin d’una ventilació natu-
ral, com les habitacions i EMC, hauran de complir amb la 
fórmula.

 Habitatge on EMC + Hab. en un mateix espai = 3,5 m2 de 
ventilació

 Habitatge on EMC + Hab separades = 2,5 m2 i 0,8 m2 
respectivament

6.  Altres limitacions:

Sempre que el bany no tingui ventilació natural, és obli-
gatòria una ventilació mecànica per extracció, igual que 
amb els aparells de cuina, mitjançant unes canonades que 
han d’arribar fins a la coberta de l’edifici, sigui a través de 
patis de llum o caixes d’instal·lacions ja existents. En ser 
una reforma en un edifici existent, la disposició de les es-
tances queda limitada, per tant, per la mateixa distribució 
del local.

 Especialment en els últims anys, moltes administracions 
estan actualitzant els seus planejaments i ordenances per flexi-
bilitzar l’ús residencial a planta baixa. Tot i les facilitats i el crei-
xent interès dels propietaris, no resulta fàcil aconseguir tramitar 
la petició. L’Ajuntament de Pamplona, per exemple, l’any 2014 
va modificar la normativa per permetre transformar locals comer-
cials abandonats en habitatge de manera generalitzada a gairebé 
tots els barris de la ciutat. Fins al 2017, el balanç era menys de 
l’esperat, tan sols setze locals s’havien transformat (Ibarra, 2017). 
Segons l’Ajuntament, més enllà dels terminis burocràtics, un dels 
principals factors que desmotivaven als propietaris per a fer al 
canvi tenien a veure en les condicions arquitectòniques del mateix 
local. La següent figura és una situació hipotètica que representen 
els requisits mínims d’habitabilitat a complir per poder transformar 
un local comercial en un habitatge d’una habitació a l’esquerra, i 
en un habitatge de dues habitacions a la dreta, les dues tipologies 
residencials més recurrents. 

 Si es té en compte les característiques i dimensions d’un 
local genèric com els de la figura anterior, es pot extreure que ge-
neralment no presenten problemes per complir les exigències mí-
nimes d’altura, superfície o façana de la cèdula d’habitabilitat. En 
canvi, sí que mostren dificultats per ventilar totes les estances o 
en distribuir eficientment el local. La ciutat existent es mostra poc 

flexible pel que fa a les seves condicions físiques de l’arquitectura, 
ja que l’ús comercial amb el qual van ser construïts els locals te-
nia unes necessitats diferents de les que pot necessitar l’ús re-
sidencial. La majoria dels locals, doncs, són llargs i estrets, amb 
una única façana per on ventilar; la que dona a la via pública. En 
alguns casos, existeix un pati de llum o interior a la part poste-
rior, que donarien una alternativa per on ventilar, però també pot 
donar-se el cas que no siguin accessibles per la planta baixa. Els 
següents punts són un recull d’algunes de les limitacions més re-
llevants de caràcter arquitectònic:

• La superfície màxima està condicionada per una longitud mí-
nima de façana. En un local estret i profund, com els de la figu-
ra 1.47 anterior, resulta gairebé impossible amortitzar tota la 
seva superfície com a espai habitable. La superfície sobrant, 
lluny de poder ser utilitzada, resta com un espai residual.

Figura 1.45. Situació hipotètica de dos locals transformats en habitatge.
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• Un altre problema és la impossibilitat de fer arribar les 
instal·lacions d’extracció i ventilació dels banys i la cuina fins 
a les cobertes. Sovint, els patis de llum no arriben fins a plan-
ta baixa, o les condicions existents de l’edifici en dificulten la 
connexió. Encara que la legislació recull que el pati de llum és 
propietat i responsabilitat de la comunitat, els veïns del primer 
pis acostumen a fer-ne un ús privatiu, dificultant encara més 
l’accés i unes possibles obres.

• Totes les normatives urbanístiques especifiquen una fondària 
edificable que varia en funció de la clau de planejament. La 
resta de la parcel·la que sobrepassi aquest límit, no podrà 
edificar-se i haurà de convertir-se en un espai lliure com pot 
ser un pati. Tot i això, la majoria permet ocupar la totalitat de la 
parcel·la en planta baixa per tal d’augmentar la superfície dels 
locals comercials. Aquesta operació no tan sols els converteix 
en més profunds, també impossibilita que la planta baixa tin-
gui un espai lliure amb una segona façana interior per on ven-
tilar estances. Recuperar-los suposa una tasca complicada, 
ja que sovint els habitatges de planta primera han aprofitat la 
coberta com a terrassa privada.

• La majoria de teixits amb edificacions plurifamiliars tenen locals 
estrets i profunds, però no són els únics casos. Val la pena re-
marcar la particularitat de l’habitatge unifamiliar tradicional majo-
ritari de les ciutats catalanes des del s. XX; la casa de cós, i que 
acostuma a tenir una amplada d’entre 19 pams —3,7 m— o 23 
pams —4,5 m— (Sorita, 2021, p. 13). Si conté local comercial 
a planta baixa i vol convertir-se en una unitat residencial amb 
entrada independent de l’habitatge a la planta superior, la limi-
tació de façana mínima pot ser difícil d’assolir. Aquesta situació i 
la previsió obligatòria d’aparcament ha provocat que part de les 
cases de cós optin per convertir la planta baixa en aparcament 
privat, i negar qualsevol interacció amb l’espai urbà.

 Les noves promocions haurien de vetllar per construir 
arquitectures més reversibles, flexibles i adaptables a qualsevol 
ús. Implica, doncs, fer locals de dimensions més modestes, ca-
pacitat de ventilació, poc profunds i altures generoses. Tot i això, 
l’arquitectura existent resulta més difícil de canviar, i sovint les 
limitacions són causades per les mateixes particularitats físiques. 
La configuració arquitectònica pot ser inflexible, però la disciplina 
de l’arquitectura demostra ser tot el contrari. Hi ha projectes cons-
truïts que ensenyen com aquests espais poden transformar-se 
en unitats residencials atractives i, algunes d’elles fins i tot, ober-

tes cap a l’espai urbà. El següent recull és una mostra d’algunes 
d’aquestes referències. Tot i la varietat d’alternatives, el present 
treball ha escollit les més representatives i les ha agrupat en els 
següents dos blocs.

2.1.1. rEDuIr La fOnDàrIa DEL LOCaL  
I DOTAR-LO DE MéS fAçANA:
 El propòsit d’aquestes 
actuacions és clar, intentar 
revertir les condicions adver-
ses que suposa tenir un local 
profund, pel que fa a la falta 
de superfície per ventilació 
natural i l’aprofitament de 
l’espai residual.

• En alguns casos és possi-
ble enderrocar la coberta 
de part del local, que nor-
malment correspon a la 
part edificada que sobre-
surt de la fondària edifica-
tòria. D’aquesta manera es 
dota al nou habitatge d’una 
segona façana que dona al 
pati interior d’illa, com és el 
cas del projecte ‘La Diana’ 
del Crü Studio i que es pot 
veure a la Figura A1.

• Una altra opció seria em-
prar la mateixa tècnica,  
però, en aquest cas, obrint 
el pati de llums interior per 

Figura 1.46 Diagrames de les cinc possibles actuacions (més a la pàg. següent)

A1. Obertura d’un 
pati interior

A2. Obertura 
d’un pati de llums

A3. Obertura 
d’un pati frontal

Figura 1.47. Imatge A1 Imatge del pati posterior  
de ‘La Diana’ – Crü Studio. Font: Crü Studio.

Figura 1.48. Imatge A2. Imatge del pati de 
l’estudio MAIO. Autor: Jose Hevia. Font: Spanish 
Architects..
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il·luminar i ventilar l’habitatge des del mig, com proposa Maio 
Arquitectura en el seu despatx a la Figura A2. 

• En els casos que no sigui viable cap de les opcions anteriors, 
existeix una altra possibilitat per reduir la fondària del local, 
encara que sigui sense aconseguir una segona façana. Enre-
tirar-se de l’alineació de la façana principal per crear un espai 
transitiu i obert entre el carrer i l’habitatge. Aquesta tècnica 
permet crear un espai sense un ús concret, com al projecte 
‘Garaje’ de Nomos Architectes, que crea una sala semiventila-
da i polivalent (vegeu Figura 3.2). En canvi, al mateix projecte 
‘La Diana’ de Crü Studio de la Figura A3.1, es crea un espai 
obert que s’utilitza també com a filtre cap a l’exterior, donant 
més privacitat a l’habitatge i permetent obrir grans finestrals. 

En el seu projecte de ‘La Ximena’ de la figura 3.3, es fa la ma-
teixa actuació situant a façana una estança tan privada com 
és l’habitació principal.

2.1.2. DIVIDIr O unIr LOCaLs, tant En VErtICaL 
COM EN HORITZONTAL:
 En aquests casos, l’alternativa implica aprofitar altres uni-
tats residencials per crear un habitatge més ampli, amb més faça-
na i possibilitat de ventilació natural. Com les Figura A5.1 (Vora 
Studio) i Figura A5.2 (Estudi 08014) següents, on s’ha aprofitat 

per crear espais a doble altura 
i permetre una millor entrada 
de llum arreu de l’antic local.

- No obstant això, és també 
possible buscar la situació 
oposada; voler crear un nou 
nivell en un local que té l’altura 
suficient. Això ha estat el cas 
del projecte de la Figura A5.3 
(Vora Studio) del que, a més, 
crea un espai de transició com 
el de l’estratègia anterior per 
fer arribar la llum a ambdós 
pisos. A l’Eixample de Barcelo-
na, hi ha un nombre significatiu 
de locals amb entresolat, que 
també podria ser utilitzat com a 
segon nivell de l’habitatge.

- Una altra opció és segregar 
el local en una unitat diferent, 
a on establir una altra tipo-

A4. Obertura d’un 
pati interior

A5. Obertura 
d’un pati de llums

Figura 1.49.Imatge A3.2. Imatge del pati davanter de 
‘La Diana’ - Crü Studio.  

Font: Crü Studio.

Figura 1.51. Imatge A3.3 Entrada i habitació principal de ‘La Ximena’- Crü Studio.  
Font: Crü Studio.

Figura 50 Imatge A3.1. Façana 
principal del projecte ‘el Garaje’ - 

Nomos. Autor: Luis Asín.  
Font: The Architectural Review

Figura 1.52. Imatge A5.1. Imatge de la doble 
altura de ‘Apartamento dan eimma’ – Vora 
Studio. Autor: Adrià Goulà. Font: Vora Studio.
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logia d’activitat. Seria interessant aquesta idea per tenir dues 
activitats, una al davant de façana amb una interacció urbana 
més activa, i un segon ús residencial o de serveis comuns per a 
la comunitat de veïns, com trasters, aparcament de bicicletes o 
serveis varis.

3. La pLanta baIxa I LEs nOVEs  
DINÀMIQUES SOCIALS

L’encaix a La ciutat deLs nous usos sorgits

Com s’ha comentat anteriorment, les noves dinàmiques socials, 
com la digitalització, l’auge de la mobilitat sostenible i les noves 
maneres de viure i relacionar-se, no només han provocat la dis-
minució d’un model de comerç tradicional, sinó que també han 
donat peu a nous usos dins la mateixa ciutat. El cohabitatge, els 
espais de logística per a mercaderies o els aparcaments per a 
bicicletes són noves realitats que estan agafant un paper signifi-

Figura 1.53. Imatge A5.2. Porta principal de 
‘Apartament Hostafrancs’ - estudi08014. Autor: 
Pol Viladoms. Font: estudi08014.

Figura 1.54. Imatge A5.3. 
Imatge de la façana princi-
pal de ‘Apartamento dan e 
imma’ – Vora Studio. Autor: 
Adrià Goulà. Font: Vora 
Studio.

catiu en la nostra societat, però la seva aparició dins la ciutat xoca 
amb una normativa que no les contemplava. No hi ha normatives 
urbanístiques explícites que les regulin, i s’han de basar en al-
tres figures d’usos assimilables com l’ús residencial, l’industrial o 
d’estacionament. Així doncs, se’ls demana assumir els requisits 
de cada figura d’usos equiparable, que res tenen a veure amb la 
naturalesa pròpia de les noves modalitats. Paral·lelament, cada 
comunitat autònoma té la seva pròpia legislació, que a la vegada 
dona a cada municipi la competència de regular i definir els usos 
independentment. La suma de totes aquestes situacions els juga 
en contra, i provoca que no existeixi una seguretat jurídica da-
rrere. La situació actual, doncs, és que cada nova modalitat ha 
de ser estudiada i regulada de forma individualitzada, municipi a 
municipi, sense un suport jurídic comú que les defineixi clarament.

Quan es produeix una transformació social, el model evoluciona 
més ràpidament que la normativa. El repte és clar llavors: abor-
dar la tasca de combinar la flexibilitat d’un producte innovador i 

en constant evolució amb la seguretat jurídica.

(Ñudi i Peña, 2021. p. 13)

 Aquestes noves realitats ja estan transformant la ciutat, i 
resulta evident que les administracions es mostrin dubtoses da-
vant d’una situació desconeguda que s’escapa del seu control. No 
obstant això, són una ocasió per donar una resposta diferent dels 
locals buits més enllà del comerç. És necessari adaptar aquest 
canvi de paradigma també a com es defineixen aquests concep-
tes en els plans d’ordenació municipal, que tenen com a principals 
característiques la flexibilitat dels espais i la temporalitat en el seu 
ús, dues qüestions complexes de normativitzar dins del marc le-
gislatiu actual.

El principal entrebanc que posa la regulació és la falta de flexibi-
litat en la concepció del projecte arquitectònic enfrontat amb les 
ordenances i normatives. És un model que les mateixes normati-
ves no contemplen i, consegüentment, no resolen la problemàti-
ca que es planteja en la concepció d’un mode de viure totalment 

diferent.

(Gómez-Pintado, 2021, com es va citar a Zambrana, p. 61)

 És cert que les modificacions normatives no són els únics 
factors que endarrereixen l’aparició d’aquestes noves modalitats. 
Segurament també és una falta de conscienciació de la societat, 
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que necessita temps per adaptar-s’hi, i una qüestió econòmica 
sobre la viabilitat i rendibilitat d’aquests usos. Ara bé, l’aparició 
gradual d’aquestes noves activitats poden ser un avantatge per-
què la ciutadania, les administracions i els inversors testegin la 
seva implementació a la ciutat, i puguin establir unes regles de 
joc clares beneficioses per a tots els agents. La no regularització 
d’aquestes noves modalitats no fa que el problema desaparegui, 
tan sols fa que existeixin de forma no regularitzada. El buit legal 
ha permès que alguns hotels tinguin un servei de cohabitatge, 
quan hauria de ser una tipologia residencial més que hotelera.

 L’objectiu d’aquest apartat serà descriure alguns dels 
nous usos apareguts en les últimes dècades, amb la voluntat de 
recollir les principals limitacions normatives, però també la reper-
cussió positiva d’aquests dins la ciutat consolidada. El resultat 
serà una imatge general les noves modalitats per constatar que 
és possible la seva implementació a la planta baixa de la ciutat 
com a un element més de transformació i regeneració, i ajudar a 
entendre a quins teixits particulars tindrien un millor encaix urba-
nístic i arquitectònic. És rellevant veure quines són les necessitats 
arquitectòniques i si són assumibles pels locals buits actuals. Per 
exemple, els nous centres de logística demanen d’un espai consi-
derable de magatzem que molts antics negocis no contemplaven.

3.1. usOs rEsIDEnCIaLs nO traDICIOnaLs:
Figures del planejament assimilables: ús residencial convencio-
nal, ús residencial especial, ús hoteler, ús dotacional, ús allotja-
ment o equivalents.

 L’any 1970, una llar mitjana espanyola estava ocupada 
per 3,82 residents, que representaria a un matrimoni amb dos fills6 

Les tipologies edificatòries buscaven donar resposta a aquest mo-
del tradicional, on la majoria d’habitatges, per exemple, es distri-
buïen amb dues o més habitacions, una de les quals sempre era 
doble. Actualment, la situació social és molt diferent, i el 57% de 
les llars espanyoles estan conformades per una o dues persones, 
un percentatge que, a més, va a l’alça. Els apartats anteriors tam-
bé han exposat la importància de repensar la manera d’habitar 
la planta baixa a fi de no afectar la vida urbana de la ciutat, i que 
implica, entre altres factors, acceptar noves tipologies residencials 
nal. Els usos residencials no tradicionals serà el concepte utilitzat 
a partir d’ara per definir les diverses modalitats d’habitar que di-

vergeixen de l’habitatge convencional i la majoria de les quals no 
poden complir tots els requisits de la normativa urbanística i de la 
cèdula d’habitabilitat. No perquè no puguin ser espais habitables, 
sinó perquè la normativa no els concep com a tal. A la vegada, 
l’estudi de l’encaix d’aquestes noves modalitats a les plantes bai-
xes dels entorns urbans pot ser una oportunitat per encaminar 
aquesta tendència cap als interessos públics, en un moment com 
l’actual on, a Espanya, un de cada cinc locals buits es transfor-
ma en habitatge. A més, poden ser part de la solució de la crisi 
d’habitatge que repercuteix arreu del país. Aquestes alternatives 
poden agrupar-se en dues categories diferents: 

diversificació de Les tipoLogies residenciaLs tradicionaLs
Encara que el canvi del concepte de família estàndard, l’augment 
de divorcis i la baixa natalitat són punts clau en el canvi de ten-
dència cap a llars amb menys residents, les diferents crisis econò-
miques i la crisi de l’habitatge derivada també han tingut un pa-
per rellevant. A causa del fort augment de preus especialment als 
centres urbans, els nous residents s’han vist obligats a adquirir 
cada vegada pisos més petits, i han hagut de buscar solucions per 
aprofitar millor els espais en apartaments més reduïts. Aquesta 
nova situació ha tendit a construir habitatges cada vegada menys 
compartimentats, i que permetin múltiples funcions. L’eliminació 
de superfície de passadissos, les cuines obertes a les sales 
d’estar o l’auge dels lofts en són un exemple.

 Com els habitatges tradicionals, aquestes tipologies ten-
deixen a situar-se a plantes superiors i no tant a planta baixa. 
Tanmateix, cal destacar dues tipologies que podrien presentar 
avantatges si es prioritzés la seva localització en planta baixa, i 
concretament en zones cèntriques o a prop de serveis bàsics:

• Habitatges accessibles per a gent gran i persones amb capa-
citats diverses: L’accessibilitat i l’alliberació d’obstacles físics 
com les escales suposen una gran millora a la qualitat de vida 
d’aquests col·lectius. Tanmateix, no necessiten grans espais, 
i poden acomodar-se en habitatges amb poques habitacions. 
Locals buits en planta baixa poden convertir-se en una opor-
tunitat per oferir-los habitatge digne als teixits urbans consoli-
dats, a prop de serveis, com els centres de salut.

• Estudis o lofts per a estudiants: la falta de privacitat que com-
porta viure en planta baixa no és un factor determinant. Els 
joves prioritzen altres característiques vers la privacitat o el 
disseny de l’espai, com és la facilitat d’aconseguir un contrac-6. Institut Nacional d’Estadistica (2020)
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te, la localització d’aquest o el mateix preu del lloguer. Perme-
tre un canvi d’ús a residencial per a estudis de joves adults no 
només els permet als accedir a un habitatge digne, sinó que 
també atrau nova població qualificada als barris.

 Tanmateix, la reducció de la superfície i les noves ma-
neres d’habitar han donat peu a nous negocis que busquen 
substituir funcions abans realitzades a l’habitatge, com podrien 
ser els autoserveis de rentada de roba. A Tòquio, una ciutat on 
la majoria d’habitants viu sola en apartaments molt petits, ja 
existeixen locals comercials on es poden llogar espais flexibles 
per dur a terme activitats socials amb amics (Almaraz, 2006) 
Encara que la capital nipona sembli un cas extrem, en un futur 
pròxim també apareixeran negocis similars que hauran de tenir 
un encaix dins la ciutat, i tendiran a localitzar-se precisament 
en els baixos comercials de barris on s’han prioritzat aquestes 
noves modalitats tipològiques.

viure en comunitat: eL coHabitatge i L’Habitatge cooperatiu
 Les dades demostren que cada vegada es viu més sol i 
més aïllat, una situació que fins fa poc es relacionava tan sols a 
sectors vulnerables i minoritaris de la societat, com la gent gran 
o les persones viudes. Viure sol i aïllat, però, és una situació 
cada vegada més normal per gent de mitjana edat fins i tot dins 
de la trama urbana que, a la vegada, tendeix a fer desaparèixer 
el sentiment de pertinença a una comunitat. Hi ha diversos estu-
dis que relacionen l’aïllament, la soledat i la falta del sentiment 
de comunitat amb l’augment de problemes de salut i trastorns 
mentals aguts. A més, les persones que viuen soles han de fer 
front a més despeses econòmiques per elles mateixes, i queden 
limitades les seves opcions residencials. La revolució digital i la 
globalització del mercat laboral ha permès moure’s lliurement, i 
viure a Barcelona mentre es treballa per a una empresa amb seu 
a Estocolm, per exemple. Aquesta flexibilitat, però, no elimina el 
sentiment de la soledat.

 Davant d’aquesta situació, han aparegut alternatives re-
sidencials que precisament busquen ser una opció que permeten 
viure sol sense sentir-se sol. Són formes de viure que posen la so-
cialització, la flexibilitat i la temporalitat com a peces centrals. El 
cohabitatge o l’habitatge cooperatiu, per exemple, ofereixen a una 
persona sola una estança privada i temporal dins d’un entorn on 
es comparteixen espais per socialitzar. Una situació avantatjosa 
per joves adults i treballadors nòmades, però també per gent gran 

que no vol passar els seus úl-
tims anys en soledat. El factor 
temporalitat xoca amb el con-
cepte d’habitatge permanent 
que tenen moltes normatives 
i en dificulta la seva aparició. 
Aquestes noves modalitats so-
vint no encaixen en els usos 
residencials del planejament, hi 
han d’adaptar-se a figures com 
l’ús hoteler o d’allotjament, tipo-
logies d’usos amb moltes res-
triccions en alguns teixits de la 
ciutat consolidada. El cohabitat-
ge no és un hotel, però tampoc 
una residència tradicional.

 D’altra banda, aques-
tes noves opcions també xo-
quen amb el concepte   d’unitat 
residencial indivisible de la nor-
mativa. El Decret d’habitabilitat 
(Annex 1, punt 2.5.4), per 
exemple, prohibeix que un ha-
bitatge tingui estances discon-
tínues sense un pas exclusiu 
i privat que les uneixi, essent 
aquest punt la principal limita-
ció del cohabitatge a Catalun-
ya. Recentment, la Generalitat 
de Catalunya va aprovar el 
Decret Llei 50/2020 que, entre 
altres mesures, permet la crea-
ció de la figura de cohabitatge. 
En resum, la llei estipula que en 
aquests casos és possible tenir 
peces d’una unitat residencial 
discontínues i compartides, 
sempre que la superfície per a 
cada unitat continuï sent 36 m². 
No obstant això, la normativa 
es queda curta al no regular altres aspectes que formen part de 
l’essència del cohabitatge, com són la convivència, les despeses o 
la formulació dels espais comuns.

Figura 1.55, 56 i 57 (pàg. següent). Projecte 
de Cohabitatge a Madrid. Font: Imagen Subli-
minal / ch+qs arquitectos
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 El cohabitatge o l’habitatge cooperatiu suposen una tipo-
logia més d’habitatge plurifamiliar. És per aquesta raó que aquests 
projectes acostumen a ocupar immobles en el seu conjunt, siguin de 
nova promoció o a partir de la rehabilitació de finques existents. El 
principal avantatge que aquests usos poden oferir a la planta baixa 
són precisament els espais compartits; sales d’estar, aparcaments 
de bicicletes, espais de cotreball, sales de formació o cuines compar-
tides, que poden ser utilitzades tant pels usuaris del cohabitatge com 
per gent de fora. Com es pot veure a la Figura 1.59, la transformació 
d’una antiga casa unifamiliar a un cohabitatge de dotze habitacions a 
Madrid, que han reaprofitat la porta de l’antic garatge per integrar el 
menjador al carrer i difuminar el límit entre el públic i el privat. No obs-
tant això, el planejament continuaria qualificant a la majoria d’aquests 
espais com a ús residencial, en formar part d’una o diverses unitats 
residencials. La seva condició d’espais compartits els dona la capa-
citat de ser activitats més obertes cap a l’espai urbà i integrar-se a 
l’experiència urbana general, quelcom que una sala d’estar conven-
cional no pot oferir. La normativa no hauria de tractar aquests usos, 
per tant, com a un ús residencial tradicional.

3.2. Casa-taLLEr, Casa-COMErç, Casa-EstuDI:
 Figures del planejament assimilables: ús residencial, ús 
residencial especial, ús hoteler, ús dotacional, ús allotjament, ús 
comercial/industrial o equivalents. 

 En apartats anteriors, s’ha citat com a les ciutats medie-
vals la vida, el treball i el comerç concorrien en un mateix espai, i 
eren majoritàries les cases-taller o les cases-comerç, on l’artesà 
treballava a la part del davant i vivia a la part del darrere. Les ac-
tivitats de l’espai domèstic, el productiu i el comercial transcorrien 
a la vegada en temps i espai, que havia nascut de la necessitat 
pràctica de conciliar la feina i la família. La industrialització i tots 
els esdeveniments posteriors van fer minvar aquesta situació, i 
fins fa poques dècades encara podien trobar-se botigues de que-
viures o tallers artesanals on els propietaris vivien a la part poste-
rior del local. Avui en dia, encara resten algunes en ciutats catala-
nes, com a Barcelona als barris de Sants o Gràcia, però també a 
l’Eixample. Els confinaments durant la pandèmia de la COVID-19 
van obligar a portar l’oficina a casa, i recuperar forçosament la 
convivència entre la vida laboral i familiar en un mateix espai, amb 

totes les problemàtiques que comportava. Tot i que les tipologies 
residencials tradicionals no estaven preparades per tenir espais 
de treball, molts treballadors i empresaris van veure el teletreball 
com a positiu per comoditat i conciliació familiar. Les noves tipolo-

Figura 1.58.Casa-taller a Barcelona. Font: Joan Martí / andrea + joan arquitectes
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gies han d’adaptar-se a aquest nou escenari, i és en aquest punt 
on la casa-taller torna a tenir sentit. Reinterpretar la casa-taller a 
les dinàmiques actuals es presenta com una oportunitat per testar 
altres maneres de viure i treballar, però també per a les plantes 
baixes de la ciutat consolidada.

La seva situació en planta baixa, amb un aparador des del qual 
es pot contemplar l’activitat interior, revitalitza i ofereix una qua-
litat immillorable al carrer a on s’ubiquen. (...) Estaríem dotant 
aquests carrers de vida domèstica i, a la vegada, d’activitat 

productiva i comercial.

(Projecte Rehabitar, 2010, p. 7-8)

 La llicència actual assimilable a una casa-taller seria la de 
“taller professional domèstic”, una figura que no apareix en totes 
les normatives municipals i que està pensada per consultes de 
metges o gestors, per exemple. En el cas de tallers de caràcter in-
dustrial, com un taller de ceràmica o confecció de joies, la situació 
és més dubtosa, a l’estar condicionat també a la compatibilitat de 
l’ús industrial en aquell teixit. En el cas que es permeti l’ús, primer 
és necessari fer un canvi d’ús del local de comercial a residencial, 
complir la cèdula d’habitabilitat i, llavors, demanar la llicència de 
taller domèstic. En ser normatives pensades per activitats molt 
concretes, els requisits exigits limiten molt les opcions:

• Generalment, el despatx o taller no pot superar el 20-25% de 
la superfície total, i ha d’estar perfectament separat de l’espai 
domèstic, limitant el seu possible caràcter d’espai polifacètic, 
en un moment on les tipologies residencials evolucionen cap 
a espais més flexibles i sense un únic ús predefinit. Fins i tot, 
en alguns planejaments, es demana que l’entrada a l’espai 
professional sigui independent i no travessi altres estances 
residencials, i viceversa. Permetre la distribució flexible dels 
espais, l’ambigüitat dels límits entre les esferes domèstiques, 
productives i públiques, és part de l’essència de les cases-
taller i les cases-comerç.

• Aquestes llicències acostumen a prohibir la venda de produc-
tes sense una llicència a part, amb la despesa extra que su-
posa, i tan sols es permet oferir serveis. Redueix la possibilitat 
que tallers de formació en confecció, per exemple, puguin ofe-
rir els seus productes als estudiants.

 Al Japó, especialment a Kioto, existeixen les cases tradi-
cionals machiya, que literalment signifiquen: un espai (ma) al ca-

rrer (chi) amb una botiga (ya), 
i parteixen del mateix concepte 
que la casa-comerç (Jürgen-
hake, 2012, p. 161-163) Eren 
habitatges tradicionals de dos 
pisos propietat de comerciants 
que, a la part frontal de la plan-
ta baixa, disposaven del mi-
senoma, un espai per exhibir 
els productes a vendre. Eren 
estances obertes al públic, 
gairebé sense filtres, on era 
complicat distingir l’interior de 
l’exterior. Igual que les cases-
taller, estan sent revitalitzades, 
per l’enorme riquesa patrimo-
nial i urbana que aporten a la 
societat. Hi ha programes que, 
més enllà de promoure la reobertura del petit comerç a les machi-
ya, es busca, també, atraure persones que busquen un habitatge 
temporal. Treballadors nòmades o turistes, japonesos i estran-
gers, que cerquen d’un espai tranquil durant uns mesos en con-
tacte amb la cultura tradicional. Un ressorgiment que podria trobar 
el seu encaix a Catalunya.

 Les continuades crisis econòmiques donen poques ex-
pectatives als joves, que acostuma a ser un dels col·lectius que 

Figura 1.59. Plànol d’una machiya. Font: (Spoormans, 2018) 

Figura 1.60. Imatge d’una Machiya. Font: 
Google maps
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primer nota la reducció a la seva renta. Així doncs, les cases-taller 
podrien ser una oportunitat per donar accés a l’habitatge a joves 
emprenedors i, a la vegada, un espai de creació. Com es pot veu-
re a les dues figures, la seva localització en planta baixa ober-
ta al carrer, es converteix en un aparador perfecte per donar-se 
a conèixer, i una activitat urbana més i perfectament compatible 
amb l’ús comercial. El planejament i, per tant, les administracions, 
haurien de considerar com promocionar aquestes tipologies resi-
dencials arreu, fins i tot en teixits purament comercials.

3.3. usOs D’OfICInEs
Figures del planejament assimilables: ús administratiu, oficina o 
formatiu

  La digitalització del món empresarial ha permès que part 
de l’activitat laboral es desenvolupi de manera remota, lluny de la 
seu física, com podria ser el domicili. No obstant això, el teletre-
ball forçós durant els primers mesos de pandèmia va constatar 
que la majoria d’habitatges no estan preparats per reconvertir-se 
en entorns laborals. A la vegada, gran part de les persones que 
treballen des de casa han patit un augment en la percepció de la 
soledat, amb totes les conseqüències que suposa tant personals 
com laborals. El teletreball i les seves conseqüències, però, ja 
era una modalitat de treball coneguda abans de la pandèmia per 
a molts treballadors que tan sols necessitaven un ordinador i 
connexió a internet per poder treballar, com els nòmades digitals, 

els autònoms o els emprene-
dors de petites empreses. Els 
cibercafès o espais de treball 
compartit van néixer com a 
resposta a aquests fenòmens. 
Aquests espais ofereixen els 
avantatges tant del teletreball 
com del treball presencial: la 
flexibilitat i comoditat d’estar a 
prop de casa i de manera re-
mota i independent, envoltat 
d’un entorn on socialitzar i fer 
networking.

 Els espais de cotre-
ball generalment ofereixen di-
ferents serveis, des del lloguer 
d’una taula permanent o d’una sala de reunions puntualment, 
a un espai de cuina o formació pels treballadors. No existeix 
una figura de cotreball en la majoria de normatives municipals, 
i és necessari demanar una llicència per a cada ús, convertint 
l’adquisició de la llicència d’activitat la principal dificultat. Tan-
mateix, resulta encara més complicat quan la gestió de l’espai 
no va a càrrec d’una empresa, sinó de la unió de diferents socis 
amb els seus propis negocis. La normativa permet diferents ne-
gocis en un mateix local, però obliga a definir la superfície exacta 
que ocuparia cada negoci, per temes fiscals i d’assegurances. 
L’essència principal d’un espai de cotreball és la flexibilitat de 
compartir un espai amb treballadors que venen i van, de forma 
temporal. Per tant, les administracions haurien d’adaptar-se a 
les noves maneres de treballar i engegar una reforma que tingui 
en compte les seves naturaleses.

 Cada espai de cotreball és un món, i les seves dimen-
sions poden variar segons es vulgui. Així doncs, és una tipologia 
molt versàtil que pot adaptar-se a qualsevol tipologia de local, fins 
i tot als més esvelts i petits. La majoria d’usuaris d’un espai de 
cotreball són joves conscienciats amb la sostenibilitat, que bus-
quen espais diàfans, oberts i transparents on relacionar-se. Crear 
espais comunitaris per estar i interactuar al límit de façana, tant a 
dins com a fora, es converteix en una oportunitat per complir amb 
els principis d’activitat urbana recollits en aquesta investigació. A 
més, en la naturalesa dels espais de cotreball està el concepte de 
gradient de privacitat, d’espais més privats al fons, com cubicles, 
a espais més públics a façana, com les zones de socialització. 

Figura 1.61. i 1.62. Espai de cotreball a 
Oporto. Font: oitoo architects.
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Aquest concepte podria estirar-se cap a l’espai públic, i millorar la 
interacció entre l’activitat urbana de l’espai públic i la de l’interior 
de les plantes baixes.

baixar despatxos professionaLs de pLantes pis a pLanta baixa

 Les dades demostren que cada vegada es viu més sol i 
més aïllat, una situació que fins fa poc es relacionava tan sols a 
sectors vulnerables i minoritaris de la societat, com la gent gran 
o les persones viudes. Viure sol i aïllat, però, és una situació 
cada vegada més normal per gent de mitjana edat fins i tot dins 
de la trama urbana que, a la vegada, tendeix a fer desaparèixer 
el sentiment de pertinença a una comunitat. Hi ha diversos estu-
dis que relacionen l’aïllament, la soledat i la falta del sentiment 
de comunitat amb l’augment de problemes de salut i trastorns 
mentals aguts. A més, les persones que viuen soles han de fer 
front a més despeses econòmiques per elles mateixes, i queden 
limitades les seves opcions residencials. La revolució digital i la 
globalització del mercat laboral ha permès moure’s lliurement, i 
viure a Barcelona mentre es treballa per a una empresa amb seu 
a Estocolm, per exemple. Aquesta flexibilitat, però, no elimina el 
sentiment de la soledat.

 És difícil, però, convèncer a negocis ja establerts per fer 
un canvi que no assegura més beneficis econòmics. Una possible 
solució podria ser una regulació com la de Copenhaguen i altres 
ciutats, que no permeten usos terciaris quan existeix una unitat re-

sidencial a plantes inferiors, limitant-los de facto a la planta baixa. 
Tot i això, hi ha solucions menys genèriques que farien realment 
atractiu el canvi a planta baixa, com serien rebaixes fiscals que 
situïn els preus de lloguer d’un local a un nivell competitiu al de les 
oficines en planta pis. Una situació encara més beneficiosa seria 
dirigir les ajudes cap a les zones més perjudicades per la desertit-
zació comercial, i no de manera generalitzada a tota la ciutat.

3.4. aparCaMEnts pEr a La MObILItat InDIVI-
DUAL SOSTENIBLE
Figures de planejament assimilables: ús residencial, comercial o 
ús d’estacionament o aparcament.

 En els darrers anys, i especialment arran de la pandèmia, 
hi ha hagut un interès creixent per trobar noves maneres de descar-
bonitzar el transport als teixits urbans. Algunes d’aquestes alternati-
ves, com les bicicletes o els patinets elèctrics, tenen unes necessi-
tats i una lògica molt diferents a les dels cotxes, com la inseguretat 
d’estacionar-los al carrer. Un dels principals obstacles per utilitzar-los 
és que no hi ha lloc on aparcar-los de manera segura a casa o a la 
vostra destinació.. Les plantes baixes, en estar a peu de carrer, po-
den convertir-se en aparcaments segurs i de fàcil accés tant en els 
barris residencials com en els centres de treball o eixos comercials.

 Algunes administracions, com l’Ajuntament de Barcelo-
na, permeten obrir negocis d’estacionament de bicicleta amb una 
llicència d’activitat específica en un local comercial, amb pocs re-
quisits exigits. En ser negocis generalment sense treballadors, per 
exemple, no es demana unitat de sanejament, facilitant l’aparició 
d’aquestes alternatives a qualsevol local comercial. Això els permet 
ser negocis molt rendibles: poques exigències i una demanda a 
l’alça. Aquesta situació dista molt de municipis on encara no hi ha 
un ús generalitzat de la bicicleta i, per tant, no existeix una figura 
normativa específica. En alguns casos, són considerats com a ús 
d’aparcament convencional o, si formen part dels espais comuns 
d’un bloc plurifamiliar, com a ús residencial, dos usos molt restrin-
gits a planta baixa. Especialment en alguns teixits, com els centres 
històrics, l’ús d’aparcament està molt restringit en planta baixa i té 
molts requisits a complir: prioritzar l’accés per carrers secundaris, 
localització en planta soterrani, regulacions patrimonials o estèti-
ques, d’entre altres. Uns requisits que poden tenir un sentit per a 
l’aparcament de cotxes, però que són inassolibles per a les noves 
modalitats, i limiten la seva aparició en teixits on tenen potencial.Figura 1.63. Imatge d’unes oficines a la primera planta obertes i un local 

 comercial a planta baixa buit. Barcelona.
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 Existeix la voluntat de 
promoure les modalitats sosteni-
bles de mobilitat més enllà dels 
desplaçaments laborals, també 
per desplaçaments de lleure, de 
passeig o de compres, i els locals 
comercials abandonats podrien 
jugar-hi un paper clau. Alguns 
municipis de Països Baixos, han 
iniciat estratègies per transfor-
mar en aparcament alguns locals 
buits en els eixos comercials prin-
cipals, com al carrer comercial 
Lijnbaan de Rotterdam (vegeu 
Figura 1.66). Ofereixen un ús 
a un local abandonat a la vega-
da que formen part de l’activitat 
comercial i urbana. A Londres, 

l’empresa Spokesafe ha transformat locals arreu de la ciutat en 
aparcament per a bicicletes que, amb una subscripció diària o men-
sual, es pot aparcar sempre que es vulgui7 Poden instal·lar-se en 
qualsevol local, ja que la capacitat d’aquests aparcaments s’adapta 
a cada situació. A més, poden compartir espais amb altres usos, 
com és el cas de la Figura 1.65, que té espai d’emmagatzematge 
darrere i un servei diferent de la planta superior.

3.5. CEntrEs DE LOGístICa urbans
Figures del planejament assimilables: ús industrial o 
d’emmagatzematge.

 En els últims anys, el comerç digital s’ha disparat, passant 
a ser el 23% de les compres totals el 20208, i revolucionant el 
servei de mercaderies i repartiment, així com el procés de l’última 
milla en general. Malgrat els avantatges que pot significar rebre 
el paquet a casa, es calcula que més del 15% dels enviaments a 
domicili acaben en intents frustrats d’entrega, amb tots els proble-
mes de trànsit que suposen dins la ciutat les furgonetes de mer-
caderies (Generalitat de Catalunya, 2019). Diverses ciutats bara-
llen l’opció de situar centres de logística dins la trama urbana que 
permetin distribuir o recollir els enviaments d’una manera òptima. 
L’objectiu és evitar que els vehicles de gran dimensió entrin dins 
la ciutat, o que redueixin el seu nombre de trajectes diaris. Acos-
tumen a ser centres de repartiment amb doble funcionalitat: per 
una banda, el ‘hub’ logístic on els repartidors recullen els paquets 
i els reparteixen per la ciutat en bicicleta o motocicleta elèctrica; 
per l’altra el punt de recollida d’aquells clients que vulguin recollir 
el paquet pel seu propi compte, sigui a peu sigui en transport pri-
vat o col·lectiu. La majoria de planejaments urbanístics municipals 
de Catalunya no té una figura d’ús logístic urbà, o no està degu-
dament representat, ja que acostuma a estar inclòs com a part 
dels usos industrials o d’emmagatzematge. La majoria d’aquestes 
figures no contemplaven que cap d’aquests usos pogués tenir 
una implementació dins la ciutat consolidada, fet que impossibilita 
l’obertura d’aquests punts de repartiment en locals comercials de 
les trames urbanes on serien més eficients (Liñán, 2021).

 La seva condició de punt d’entrega i repartiment l’obliga a 
situar-se en els carrers més accessibles de la ciutat que li perme-
tin tenir els serveis de càrrega i descarrega, carrils bici o punts de 
carregadors elèctrics. A més, poden ocupar locals petits i grans, 
sense gaires condicions ni requisits, més enllà de la seva ubi-
cació. La problemàtica principal, però, resultaria la seva relació 
gairebé inexistent amb l’espai públic, i la possible aparició de faça-
nes cegues, encara que fos de manera puntual. Aquesta situació 
podria ser mitigada amb l’aparició de mobiliari urbà, zones d’estar 
o vegetació, que dissuadís la inactivitat del front.

Figura 1.65. Parquing de bicicletes a Rotterdam. Font: Verkeersnet

Figura 1.64. Parquing de bicicletes  
Letmespace. Barcelona.  

Font: Fabrica Letmespace

7. Sookesafe. Font: https://www.spokesafe.com/membership 8. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (2020). 
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3.6. trastErs pEr LLOGar
Figures del planejament assimilables: ús industrial o 
d’emmagatzematge.

 Tot i que el negoci del lloguer de trasters ja existia als 
extraradis i polígons industrials, en els últims anys són cada 
cop més presents dins del teixit urbà de la ciutat. La crisi de 
l’habitatge i l’augment dels preus ha obligat a adquirir habitatges 
més reduïts en superfície, i les famílies han hagut de buscar 
espai extra fora la llar per a l’emmagatzematge. L’alta accessi-
bilitat que suposa tenir un traster a prop de zones residencials, 
permet que es tracti com una extensió més de la casa. Tot i això, 
no són únicament utilitzats per particulars. Algunes empreses o 
autònoms ja no disposen d’una seu física, i els fan servir com a 
espai per guardar eines i instruments del seu negoci. Aquesta 
situació ha portat al fet que en cinc anys hagi augmentat un 93% 
el servei de trasters, especialment, també, per ser negocis on la 
rendibilitat és gairebé immediata.

 Igual que els centres de logística urbans, la seva relació 
i integració dins l’espai urbà pot resultar ser nul·la, però a canvi 
ofereixen un servei a la ciutadania que fa necessari instal·lar-los 
igualment dins la trama urbana. És per això que podrien aprofitar 
espais residuals a les parts posteriors d’alguns locals, i dedicar 
la part que dona al carrer per a usos que generin activitat urbana. 
La falta d’espai és més plausible precisament en centres urbans 

antics, on els pisos tendeixen a ser de menor dimensió. És una 
oportunitat per a molts teixits històrics que acumulen un gran 
nombre de locals buits petits i profunds, i que sovint no poden 
canviar d’ús, bé per normativa o bé per característiques arquitec-
tòniques adverses. A més, els trasters gairebé no tenen requisits 
mínims d’habitabilitat, com ventilació natural o dimensions mí-
nimes, i poden adaptar-se perfectament en locals molt esvelts 
on part de la superfície és residual. Suposaria, però, iniciar un 
procés de segregació o divisió d’un local, un procés administra-
tiu que pot allargar-se, pot ser costós i, a vegades, necessita 
l’aprovació de la junta de veïns.

3.7. nOus nEGOCIs I La rEIntErprEtaCIó DELs 
EXISTENTS
 Les noves tendències socioeconòmiques i culturals han 
provocat la desaparició d’una part del comerç físic, però també 
han revitalitzat negocis que eren minoritaris i, fins i tot, n’han 
creat de nous, com serien botigues de noves tecnologies, esca-
pe rooms o negocis de menjar únicament per emportar. A més 
a més, la societat cada vegada es preocupa més per la cura i 
el benestar personal, i han crescut el nombre centres de centres 
d’estètica, nutricionista o fisioterapeuta, però també nous espais 
per a la pràctica de ioga, la meditació, tallers de cuina saludable 
o gimnasos, per exemple, que busquen implementar-se dins la 
trama urbana. També, la societat cada vegada té més temps lliure, 
i busca espais de formació com escoles d’idiomes i de reforç, però 
també activitats de lleure; com tallers de confecció, ceràmica, fo-
tografia, lectura o cuina. Tots aquests usos tenen en comú el fet 
que ofereixen una experiència lúdica més enllà de l’acte d’anar a 
comprar, i suposa el tret diferenciador del comerç digital, que ja 
resulta ser més còmode i ràpid que el comerç físic. Així doncs, 
part del comerç ha de reinventar-se cap a uns establiments que 
les persones vulgui visitar expressament. Cada vegada són més 
comuns els nous negocis que busquen atraure nous clients amb 
l’oferta d’experiències originals a on socialitzar (Chapman- Cava-
nagh, 2021, p. 63), especialment en un moment on les modalitats 
d’habitar i treballar en comunitat van minvant. A més, l’experiència 
suposa el tret distintiu amb el comerç digital.

 A més, tots ells tenen cabuda dins la trama urbana, i són 
una alternativa més per als locals comercials. La majoria d’aquests 
usos no tenen problemes normatius, ja que entren dins del con-
cepte d’ús comercial, serveis o formació. Sí que és cert, però, que 

Figura 1.67. Imatge d’un repartidor de mercaderies. Font: Ulaads
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alguns tallers xoquen amb la normativa en ser considerats com 
a ús industrial. En alguns planejaments, els usos industrials de 
primer nivell poden veure’s restringits en carrers majoritàriament 
residencials, i poden comprometre la diversitat d’usos buscada en 
aquesta investigació, així com un impediment per a cases-taller o 
cases-estudi. Aquesta normativa ha estat redactada pensant en 
indústries amb càrregues de foc o amb requisits de seguretat, i no 
contemplaven l’existència de tallers més domèstics i de risc lleu 
com la ceràmica o la cuina.

3.8. La DEsErtItzaCIó COMErCIaL, una OpOr-
TUNITAT PER A LA REGENERACIÓ DE LA CIUTAT 
MIXTA:
 Els nous usos demostren ser també generadors 
d’activitat urbana si es localitzen en planta baixa, igual que el co-
merç tradicional. A més, potencien un teixit actiu i divers respec-
te als usos, i es mostra més resilient davant de contexts compli-
cats. La ciutat hauria d’agafar consciència que existeix un model 
de planta baixa més enllà del binomi comercial-residencial, i que 
parteix de la necessitat de flexibilitzar i introduir aquests usos 
com un actor més de l’experiència urbana. Més enllà dels espais 
comercials, la planta baixa ha d’incloure els usos productius i 
també domèstics.

 Les noves modalitats d’activitat terciària i residencial po-
den tenir un encaix dins la ciutat en planta baixa, ja que són capa-
ces d’adaptar-se fàcilment a les variades configuracions arquitec-
tòniques i tipològiques dels locals existents, a diferència d’altres 
usos més convencionals. Així, poden ser part de la solució a la de-
sertització i abandonament de locals que estan patint molt teixits 
que havien estat comercials, així com teixits mixts en compatibili-
tat amb altres usos.

 Els usos residencials no tradicionals, com el cohabitatge, 
la casa-estudi o els habitatges per a estudiants, tenen lògiques di-
ferents de l’habitatge tradicional o permanent. Es caracteritzen per 
la flexibilitat i temporalitat del seu ús, però també per un concepte 
de comunitat i privacitat molt més obert i públic. Aquesta natura-
lesa, que dista molt de l’habitatge tradicional que acostuma a ser 
hostil en ser vist des de l’exterior, pot ser una manera d’activar la 
vida urbana des de l’ús residencial. La normativa hauria d’atendre 
a aquesta realitat i ser més permissiva en l’aparició d’aquests 
usos en teixits mixtos, no únicament en teixits residencials.

La nova realitat requereix d’una normativa adaptada a ella:

• El planejament hauria de permetre actualitzar àgilment els di-
ferents usos, en la mesura del possible, per dotar-los de se-
guretat jurídica. En comptes d’esperar que els 945 municipis 
de Catalunya actualitzin les normatives d’usos un a un, buscar 
consensos generals seguint l’exemple del Decret-Llei 50/2020 
per a la regulació del cohabitatge.

• Els nous usos tendeixen a necessitar espais menys espe-
cialitzats i amb usos flexibles i canviants. Per tal de facilitar 

Figura 1.68. Representació d’una situació ideal en un carrer on hi  
ha mescla i diversitat entre usos comercials tradicionals i noves modalitats.  
Font: Elaboració pròpia.
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la seva implementació, s’hauria d’adequar les normatives de 
segregació i divisió de locals i unitats residencials, per per-
metre espais multifuncionals i, per tant, d’usos. Així afavorir 
l’aparició d’usos com cases amb estudis, tallers professionals 
domèstics o dos serveis en un mateix local.

 En definitiva, la majoria d’aquests usos també funcio-
nen en plantes superiors, com ja passa amb certs despatxos 
professionals. En canvi, a plantes pis tenen poca repercussió a 
la generació d’activitat urbana, un gran actiu de la ciutat mixta. 
El planejament i les administracions han de trobar la manera 
de promocionar i prioritzar la seva implementació en plantes 
baixes, especialment en teixits ja consolidats. També, els nous 
usos, en ser inversions amb un risc més alt, tendeixen a situar-
se en teixits o bé econòmics o bé que ja funcionen, accessibles 
i a prop d’eixos comercials. Tot i això, permetre la seva imple-
mentació en teixits d’espais indeterminats ajudaria a donar una 
sortida a zones amb desertització comercial avançada. Aquests 
negocis atrauen noves necessitats comercials al seu voltant: 
quan obre una oficina, obre un restaurant. Permetre les noves 
modalitats també en teixits de nova construcció pot ser una 
manera d’atraure activitat comercial fins i tot en aquests sectors 
de la ciutat.

4. La pLanta baIxa En aLtrEs COntExts

4.1. EL COMprOMís urbà DE La pLanta baIxa a 
COPENHAGUEN: EL PLA MUNICIPAL DEL 2019
 Copenhaguen (Dinamarca) és un referent en el món de 
l’arquitectura pel que fa a innovació urbana, al tractament de 
l’espai públic i a la qualitat en el disseny de l’espai urbà. La volun-
tat d’aquest apartat, doncs, és descobrir instruments normatius i 
innovadors de la legislatura danesa que puguin servir com a re-
ferència per a aquesta investigació, tant pel que fa a la regulació 
dels usos en l’àmbit general com a la configuració de la planta 
baixa i el paisatge urbà en particular. Concretament, el treball se 
centrarà en el Pla Municipal de Copenhaguen 2019 (Københavns 
Kommuneplan 2019), i utilitzarà dos plans locals (lokalplans) com 
a suport per citar els instruments més rellevants: el lokalplan 398 
del nou desenvolupament al barri d’Ørestad Sud, i el lokalplan 463 

de la transformació dels antics terrenys portuaris de Nordhavn. El 
següent apartat no busca únicament valorar projectes concrets, 
sinó fer un pas enrere per mirar les normatives i regulacions que 
han permès aconseguir uns resultats satisfactoris pel que fa a la 
qualitat urbana.

Metodologia i estructura de l’apartat:

Davant de la complexitat d’entendre els instruments d’un siste-
ma de planificació diferent del català, és necessària una prime-
ra aproximació més descriptiva del funcionament del sistema 
danès, per comparar les seves similituds i diferències entre els 
dos. Posteriorment, s’agafarà el cas concret del Pla Municipal 
de Copenhaguen 2019 i s’estudiaran les particularitats més re-
llevants que té aquest pla per definir la planta baixa. A través 
dels plans locals, estudiar quins són els instruments i mecanis-
mes d’ordenació i planificació que utilitzen les administracions 
daneses per determinar la permeabilitat i integració dels usos 
en planta baixa en l’espai públic immediat, i com utilitzen la 
configuració arquitectònica i urbanística de l’espai urbà com 
una eina més de la normativa per generar urbanitat. Com s’ha 
dit, l’interessant d’aquesta investigació del Pla Municipal de Co-
penhaguen i els plans locals estudiats, és que transformen en 
normativa alguns dels criteris de qualitat urbana exposats en 
els apartats anteriors d’aquesta investigació, i ho aconsegueix 
a través d’una normativa àgil que no limita ni regula en excés 
la ciutat, permeten la llibertat creativa del disseny arquitectònic 
de les noves construccions.

Copenhaguen  
(Barcelona)

Dades generals comparades

Municipi Àrea metrop. Regió

Població (hab)
805.420 

(1.636.732)
2.057.142 

(3.338.800)
4.002.372 

(5.151.263)

Densitat (hab/km2)
4.479,53 

(16.149,30)
1.163,86 

(5.249,68)
192,69 (1.647,79)

Superfície (km2)
179,8          

(101,35)
1.767,52    
(636,10)

20.770,55 
(3.126,16)
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Antecedents: del Fingerplan a la regeneració urbana de la 
ciutat existent:
 Des de la disciplina de l’arquitectura, Copenhaguen és 
reconegut pel pla urbanístic que va dur a terme després de la 
Segona Guerra Mundial. L’objectiu principal d’aquest pla era 
fer front a dos reptes principals: reconstruir la ciutat i ordenar el 
fort creixement demogràfic previst un cop finalitzat el conflicte 
bèl·lic. El pla, que rep el nom de Fingerplanen, va ser redactat 
el 1947 i aprovat el 1949. Com el seu nom indica, segueix una 
estructura monocèntrica de creixement seguint la forma d’una 
mà: el palmell representa la ciutat històrica i densa, mentre que 
els dits representen els nous corredors lineals i de caràcter re-
sidencials que connecten amb la ciutat central a través de línies 
ferroviàries. L’activitat industrial i terciària va concentrar-se en 
l’anella conformada per les interseccions dels dits amb el pal-

mell (Majoor, 2008). Aquest 
pla va ser pioner per apostar 
per l’escala humana, trans-
port públic i la compacitat, 
en un moment d’expansió del 
vehicle privat i la baixa den-
sitat (sprawl city) present so-
bretot a Amèrica i, en menor 
mesura, a Europa. Des dels 
anys noranta, Copenhaguen 
ha posat els esforços per re-
generar el centre històric i els 
espais en desús—com pot 
ser l’antiga zona portuària de 
Nordhavn— que havien estat 
abandonats a mesura que el 
Fingerplanen s’anava duent 
a terme. L’essència del pla, 
però, continua present en la 
planificació actual de la ciutat, 
que ha posat l’escala huma-
na, l’accessibilitat en transport 
col·lectiu i la qualitat urbana 
com a prioritats en la regene-
ració urbana dels seus teixits.

Estructura general del marc legislatiu danès:
 El planejament danès es recolza sobre la Llei de Plani-
ficació (Planloven), que va ser objecte d’un canvi radical durant 
la reforma del 2007. El model s’estructurava en quatre figures de 
planificació principals —els plans nacionals, regionals, municipals 
i locals— un sistema d’ordre jeràrquic i restrictiu; on els plans me-
nors no podien contradir els 
plans de major categoria, sem-
blant a la legislatura catalana. 
A causa de la inflexibilitat dels 
plans regionals, que eren re-
dactats per diverses adminis-
tracions a la vegada, els plans 
municipals, els que definien les 
regles generals i redactaven la 
normativa urbanística, es veien 
incapacitats per incidir en les 
necessitats reals de forma rà-
pida. Per dur a terme canvis 
importants, era necessari que 
el pla d’un nivell superior fes la 
modificació pertinent. La refor-
ma, per tant, va modificar les 
relacions entre ells i les compe-
tències de cadascun. Tanma-
teix, va suposar una reducció 
del nombre d’administracions i 
un nou repartiment de les com-
petències a favor de les muni-
cipalitats, un canvi no exempt 
de crítiques.

Els planificadors haurien de ser més emprenedors i precisos  
en la mirada del lloc quan parlen del desenvolupament. Haurien 

de centrar-se menys en les visions físiques simplificades  
de les ciutats i estar més centrats en la interacció de les  

dinàmiques econòmiques, socioculturals, ambientals i polítiques/
administratives, ja que aquestes evolucionen a través i dins  

d’un àrea urbana.

(Healey, 2007, p. 3)

 A partir de la reforma del 2007, els plans nacionals i re-
gionals (Regionale udviklingsplaner) tindran un caràcter estratègic 

Figura 1.69. Portada oficial del Pla del  
Fingerplan 1947. Font: Scandinavia Standard.

Figura 1.70. Pla Nacional de Dinamarca, 2013. 
Font: Gallard, D., The Danish national Spatial-
Planning Framework. 2015.
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i continuaran sent iniciativa 
del govern nacional, però les 
municipalitats, que abans se 
situaven a un nivell inferior, 
podran aportar i delimitar part 
d’aquestes estratègies. Així 
doncs, la jerarquia de plans, 
que abans tenia un ordre uni-
direccional descendent, ha 
canviat cap a una organització 
bidireccional. A més, els plans 
municipals (Kommuneplanen) 
podran incloure estratègies o 
modificacions no recollides en 
els plans regionals, que se-
ran incloses a posteriori quan 
s’actualitzin, per tal d’agilitzar 
els processos i tramitacions. La 
reforma també va comportar 
agrupar els 278 municipis en 
98, tots amb poblacions míni-
mes de 20.000 habitants (Han-
sen i Carsten, 2018, p. 9-11).

 El nivell municipal del planejament, per tant, rep un 
ampli poder en competències de redacció de normatives, però 
també de caràcter estratègic i de definició d’objectius del mu-
nicipi en qüestió. Aquesta duplicitat es fa patent en l’estructura 
del planejament municipal: existeix, per una banda, el pla mu-
nicipal en si (Kommuneplanen), que s’ha d’actualitzar i revi-
sar completament cada dotze anys i, per l’altra, l’estratègia de 
planificació municipal (Kommuneplanstrategi), que s’actualitza 
cada quatre anys amb modificacions puntuals en la normati-
va i en decisions d’actuacions prioritàries, per exemple. Si el 
pla municipal defineix el marc general, el pla de desenvolupa-
ment local (Lokalplaner) és l’encarregat de determinar com es 
desenvolupa cada sector de la ciutat, i té la potestat de definir 
encara més les regulacions del pla municipal (Galland, 2018). 
Un pla local pot ser iniciat per la mateixa administració muni-
cipal o per un privat, encara que l’aprovació d’aquest sempre 
dependrà del ple de l’Ajuntament, una situació assimilable al 
planejament derivat català.

Comparativa amb el marc legislatiu català:
 El sistema català és jeràrquic, on el pla de major je-
rarquia preval per sobre els de menor jerarquia. Precisament, 
i com s’explica en l’apartat anterior, aquesta és una de les 
característiques principals de la reforma danesa; l’eliminació 
de l’ordre jeràrquic descendent per passar a un ordre tam-
bé jeràrquic, però complementari entre els nivells. Així doncs, 
els plans nacionals i regionals danesos són una iniciativa de 
l’administració nacional, però amb un paper molt rellevant de 
les administracions municipals, on també aporten i exigeixen 
canvis. Tanmateix, aquests canvis poden ser aplicats directa-
ment en els plans municipals i posteriorment recollits en els 
plans nacional. Aquesta situació agilitza totes les modifica-
cions que des de les administracions municipals, amb una re-
lació més directa amb la realitat i amb una visió temporal dels 
problemes a curt termini.

 Tots els plans danesos tenen estipulat un termini 
màxim per ser actualitzats, que balla entre els quatre anys 
pels plans nacionals, regionals i estratègies de planificació ur-
bana, i dotze anys pels plans municipals. A més, l’aprovació 
de l’estratègia de planificació municipal va regit pels cursos 
electorals: ha de ser aprovada durant la primera meitat de la 
legislatura, per tal que el nou govern estableixi les seves prio-
ritats estratègiques. Catalunya no estipula dates de caducitat 
pels seus plans i, encara que molts municipis acostumen a 
refer els seus plans cada quinze o vint anys, el Pla General 
Metropolità de Barcelona fa 
quaranta-sis anys que és vi-
gent i amb més de mil modi-
ficacions (AMB, 2022). Haver 
de fer de nou plans tan anti-
cs i complexos, amb la revi-
sió de totes les normatives i 
estratègies en un sol pla de 
competències que a Dina-
marca divideixen a escala 
regional, municipal i local, 
ho converteix en un procés 
molt llarg i complex. El Pla 
Director Urbanístic que ha de 
substituir el PGM fa deu anys 
que està en procés de redac-
ció, l’equivalent en temps a 

Imatge 1.71. Pla Regional de la Regió 
Capital, 2013 Font: Gallard, D., The Danish 
national SpatialPlanning Framework. 2015.

Figura 1.72. Diagrama de la superposició de 
Catalunya i Dinamarca.
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dos plans nacionals, dos regionals, dos plans estratègics mu-
nicipals i gairebé un pla municipal de la legislació danesa.

4.2. pLa MunICIpaL DE COpEnhaGuEn 2019
 Des de la reforma del 2007, l’administració de la ciu-
tat ha definit dos plans municipals: 2007 i 2019, i ha actualitzat 
l’estratègia municipal fins a un total de 5 vegades: 2007, 2009, 
2011, 2014 i 2019. El pla municipal del 2019 queda recollit en una 
pàgina web (https://kp19.kk.dk/kommuneplan-2019) que divideix 
el pla en: visió general, objectius i pautes, estructura i normativa, 
annexos i també un visor interactiu. Per aquest treball, però, inte-
ressarà sobretot l’apartat d’estructura i normativa, on es recull la 
delimitació de les tipologies d’àrees (l’equivalent a la qualificació 
del sòl a la ‘danesa’) amb la seva normativa adjunta, i la definició 
dels usos amb els seus requeriments.

 El Pla divideix la ciutat en tipologies d’àrees (Områdety-
per), l’equivalent a qualificació del planejament. Com es pot veure 
a la Figura 1.74, la normativa per a cada clau és molt senzilla 
i clara, on es defineixen paràmetres bàsics com el percentatge 

d’habitatge del sector, l’ocupació màxima, la superfície d’espai 
lliure per cada 100 m² d’ús, les cessions o les altures màximes 
d’entre altres. El més significatiu, però, és que la pròpia nor-
mativa deixa oberta la porta a canvis des del pla local a molts 
dels paràmetres. Per exemple, a la normativa ‘C’, el percentatge 
d’habitatge ha de ser entre el 40-70% del total de l’àmbit del pla 
local. Tot i això, es permet reduir al 25% en els plans locals amb 
una avaluació addicional de l’administració. En el pla estratègic, 
el que s’actualitza cada quatre 
anys, es pot modificar la tipologia 
d’àrea estipulada per a cada edifi-
cació. Això permet que zones que 
estan en creixement i consolidació 
puguin anar adaptant-se i canviar 
paràmetres o categories periòdi-
cament segons convingui.

Figura 1.73. Esquema simplificat dels dos sistemes comparats. Font: Elaboració 
pròpia i ‘Galland, 2017’, ‘Mas, 2019’ i Generalitat de Catalunya.

Figura 1.74. Plànol general de les diferents tipologies d’àrees del Pla de Copenha-
guen 2019. 

Habitatge (B): B1,B2,B3,B4,B5
Polígons d’habitatge i serveis (C): C1, 
C2,C3,C4
Serveis (S): S1,S2,S3
Serveis/àrees comercials mixtes (E):  
E0,E1,E2
Indústria (J): J1,J2
Port (H)
Instal·lacions tècniques (T): T1,T2
Institucions i zones d’oci (O): O0,O1, 
O2,O3,O4  
Cases flotants (V)
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 En el cas de les claus ‘habitatge’ (B) i ‘polígons 
d’habitatges i serveis’ (C), la clau majoritària a la ciutat, la nor-
mativa referent als usos en planta baixa és gairebé idèntica. La 
normativa de cada tipus d’àrea no especifica clarament què està 
permès en planta baixa, tan sols recomana ‘serveis orientats al 
públic’, a més de limitar la indústria contaminant dins la ciutat o 

els negocis sorollosos en carrers 
no principals. Ambdues claus 
determinen que els usos comer-
cials poden ser detallats en un 
pla local. La normativa danesa 
entén que la planta baixa és una 
qüestió a part de la regulació edi-
ficatòria general, i ha de tenir un 
treball més individualitzat i, per 
tant, més flexible i adaptable a 
cada context. Sí que restringeix 
de forma generalitzada, però, 
la majoria dels usos terciaris 
en plantes on hi hagi habitatge 
tant en plantes inferiors com a 
la mateixa planta, i la conces-
sió d’una excepció necessitarà 
una revisió addicional per part 
de l’administració. Aquests arti-
cles, doncs, limiten de facto els 
serveis a la planta baixa, i prio-
ritzen la implantació de l’activitat 
econòmica en planta baixa sen-
se prohibir-la explícitament en 
altres plantes.

- Provisions generals: estructura urbana a través de catego-
ries d’eixos:
 Encara que hi hagi una tipologia anomenada “Ha-
bitatge”, l’ús residencial en si està permès en la majoria de 
claus. Les especificacions de cada ús venen definides a les 
Provisions generals (Generelle bestemmelser) on, per exem-
ple, s’exposa què ha de tenir un “habitatge” per considerar-se 
allotjament permanent, les dimensions mínimes de cada tipo-
logia residencial, o, en el cas de la “venda al detall”, quins ne-
gocis es permeten. Les provisions generals són: Allotjament, 

Venda al detall, Aparcament, 
Soroll, Àrees lliures, Condi-
cions especials de la cons-
trucció i Adaptació climàti-
ca. Dins d’aquest apartat, el 
mecanisme que resulta de 
més interès per a aquesta 
investigació és l’organització 
de l’estructura comercial ur-
bana en diferents categories 
d’eixos. Aquest mecanisme 
permet regular les plantes 
baixes i les seves activitats 
de manera independent a les 
regulacions de les claus de 
zonificació.

 El Pla Municipal, per 
tant, defineix eixos i zones 
segons el caràcter que té -o 
se li vol donar- a cada un, 
on la ciutat s’organitza en 
el seu conjunt a partir de la 
continuïtat d’eixos i la distri-
bució de zones definides per 
a l’activitat local. Cada cate-
goria defineix uns paràme-
tres bàsics, com la superfície 
màxima de certa tipologia 
de comerç, per exemple. Tot 
i això, cada eix singular té 
unes especificacions concre-
tes; així doncs, els paràme-
tres bàsics en dos eixos de la 
categoria ‘zones cèntriques’ 
poden variar, individualitzant 
les concrecions de la norma-
tiva segons cada context. L’estructura comercial s’actualitzarà 
cada quatre anys, i això permet una adaptabilitat idònia de les 
estratègies per a cada teixit, i permet a l’administració aplicar 
mesures temporals per equilibrar els usos i garantir la diversifi-
cació dels comerços en zones tensades.

 El tractament de la planta baixa a la resta de teixits 
que no es veuen qualificats per una zona comercial, la norma-

Figura 1.75. Entrada tipus d’una  
de les normatives detallades i traduïda  

de la clau C.

Figura 1.76. Diagrama de la superposició  
de Catalunya i Dinamarca.

Figura 1.77. Plànol on es representen les 
diferents categories d’eixos i zones comercials 
del Pla Municipal 2019. Font: Ajuntament de 
Copenhaguen
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tiva general no especifica cap estratègia en la planta baixa, i 
ho deixa en mans dels plans locals. Cal contextualitzar que 
Copenhaguen no segueix el model de ciutat densa i compacte 
mediterrani, i els seus teixits no són tan mixtes com la majoria 
de les ciutats catalanes. Tot i els esforços en les últimes dè-
cades per densificar-la, és una ciutat més dispersa i de més 
baixa densitat.

- Usos temporals:
 Més enllà dels paràmetres, limitacions o restriccions 
d’usos, el reglament també recull una normativa especial que rep 
el nom  d’”usos temporals” (Midlertidige anvendelser). La norma-
tiva facilitarà que qualsevol classe d’activitat s’implanti en qual-

sevol part de la ciutat sempre 
que l’edifici o la parcel·la esco-
llida estigui buida, encara que 
la regulació existent o la tipolo-
gia d’àrea no permeti aquell ús 
concret. L’administració consi-
dera que la seva normativa és 
prou flexible perquè aquesta 
regulació no es converteixi en 
la norma ni en un problema. 
La finalitat d’aquesta regula-
ció, segons l’administració, és 
donar oportunitats als joves 
emprenedors i negocis crea-

tius, així com a iniciatives que millorin la vida urbana de la ciutat. 
Aquests usos poden ser comercials, de negoci o d’activitats so-
cioculturals, per exemple. En espais oberts, es permeten activi-
tats esportives i productives, com els horts urbans, i de generació 
d’energia. Per poder donar un nou ús a un espai buit, que pot ser 
un local, una nau o un solar, és necessari demanar un permís a 
l’ajuntament, que haurà de valorar i aprovar si aquesta activitat és 
possible, i complir les següents condicions:

• Per iniciar el procediment cal tenir el vistiplau del propietari 
del local.

• La duració del projecte ha de ser superior als sis mesos, i 
tenir una data de finalització consensuada amb la propietat i 
l’administració.

• Està prohibit construir nous edificis, tan sols es permeten 
obres d’adequació.

• L’ús ha de ser validat per l’administració com a una activitat 
positiva per al desenvolupament socioeconòmic i cultural de 
la ciutat.

 Catalunya no té un reglament sobre usos temporals, però 
podria ser útil de cara a ocupar temporalment alguns locals buits 
de les zones urbanes consolidades o dels nous desenvolupaments 
fins que se’ls hi trobi un nou ús. Tot i que la normativa danesa no 
inclou usos d’allotjament temporal o residencial, podria ser una op-
ció a estudiar. El Decret legislatiu 1/2010 de la Generalitat sí que 
permet certs usos temporals, però tan sols a solars buits per a posts 
publicitaris o usos molt concrets, com un aparcament temporal.

4.3. ELs pLans LOCaLs (lokalplans) D’ØRESTAD 
SyD I INNER NORDHAVN
 En general, les tipologies d’àrees i les provisions generals 
procuren definir les intencions del municipi en cada àmbit concret 
de la ciutat, però deixen la porta oberta a possibles reajustes dels 
paràmetres i rangs als plans locals. El següent apartat, doncs, 
té com a objecte estudiar els diferents instruments que utilitzen 
dos plans seleccionats per definir tant els usos com la distribució 
d’aquests a les plantes baixes dels nous sectors de desenvolu-
pament. S’han escollit dues zones perifèriques de Copenhaguen 
i de nou creixement com a casos d’estudi: Ørestad i Nordhavn. 

Imatge 1.78. Imatge d’un local industrial 
desocupat convertit en un espai de tallers per 
a veïns. Font: Document “Directrius per a la 
sol·licitud d’usos temporals”.

Figura 1.79. Detall de les claus de planeja-
ment del sector que afecta al Lokalplan 398. 
Font: Lokalplan

Figura 1.80. Detall de les claus de plane-
jament del sector que afecta al Lokalplan 
463. Font: Lokalplan
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La investigació utilitzarà els dos 
lokalplans com a referència per 
exemplificar els diferents meca-
nismes que incideixen en el dis-
seny i configuració de la planta 
baixa de la ciutat i la seva activi-
tat urbana. El lokalplan 398, que 
fa referència al nou desenvolu-
pament d’Ørestad, i el lokalplan 
463, que ordena la transformació 
dels antics terrenys portuaris de 
la ciutat, el nou districte de Nord-
havn. Posterior a aquesta anàli-
si, es farà una valoració crítica 
conjunta sobre com la normativa 
ha influït en la definició de la vida 
urbana d’aquests barris.

-----------

Ørestad sud i eL LokaLpLan 398

Descripció general
• Any de presentació del projecte: 1992
• Any inici construcció: 2000
• Superfície total: 3,1 km²
• Superfície àmbit a estudiar: 0,70 km²
• Població i llocs de treball estimats: 20.000 hab. i 80.000 llocs 

de treball
• Població i llocs de treball actuals: 9.000 habitants i 20.000 

llocs de treball
• Promoció: Empresa de gestió urbanística Ørestadsselskabet 

I/S (55% Ajuntament i 45% Estat).

Objectius i característiques:
• És el ‘sisè dit’ del Fingerplan, amb la intenció de construir un 

annex compacta de la ciutat existent, que atragui inversió 
nacional i estrangera gràcies a la seva condició de frontissa 
entre Copenhaguen i Malmö. Model mixt, amb residencial, co-
mercial i oficina repartit per igual.

Figura 1.81 Figura 1.81. Situació d’Ørestad i 
Nordhavn dins del municipi de Copenhaguen. 
      Ørestad Syd
      Inner Nordhavn
      Centre històric

Figura 1.82 Plànol dels usos en planta baixa 
del sector d’Ørestad City Center i Sud. Elabo-
ració pròpia a partir de treball de camp. Font: 
Google maps (2022)

Imatge aèria d’Orestad Syd amb Copenha-
guen de fons.

Figura 1.84. Imatges representatives de l’aspecte actual de l’àmbit d’estudi. Font: 
Google maps

Figura 1.83 Vista aèria de l’àmbit d’estudi.
Font: Google maps

Eix comercial principal, amb el centre 
comercial a l’esquerra.

Ús comercial
Ús residencial

Ús terciari d’oficines
Equipaments i serveis

Edificis exclusius d’aparcament
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• Trànsit Oriented Development (TOD), model amb aposta per 
la mobilitat sostenible: 1/3 a peu o en bicicleta, 1/3 en trans-
port públic i 1/3 en cotxe (Olisson, 2013; Awad Nuñez, 2020).

El nou desenvolupament buscava ser un referent de ciutat sos-
tenible, pensada des de l’escala humana i la qualitat urbana. 
Tot i això, ha acabat sent un districte de grans edificis fets per 
arquitectes de renom i amb un espai públic sobredimensionat, 
i uns carrers per a vianants de més de 50 m d’ample. A més, 
el pla va apostar per centralitzar la majoria de l’ús comercial 
dins del centre comercial, sent també un dels primers edificis 
a ser construïts, i el comerç en planta baixa representa aproxi-
madament un 2% de la superfície de sostre total. Aquest fet 
situava els serveis lluny de la població i únicament accessibles 
en cotxe, tot i ser un barri que no pensat per al trànsit rodat. 
No existeix l’aparcament en superfície, tan sols està en edificis 
apartats d’un sol ús. El que havia de ser un model sostenible, 
ha acabat sent un districte amb un ambient desangelat i desert. 
Tot i això, els mecanismes normatius duts a terme són d’interès 
pel treball.

------

inner nordHavn i eL LokaLpLan 463

Descripció general
• Any de presentació del projecte: 2007
• Any inici construcció: 2015-2016
• Superfície total: 3,5 km²
• Superfície àmbit a estudiar: 0,70 km²
• Població i llocs de treball estimats: 40.000 hab. i 40.000 llocs 

de treball

Imatge aèrea d’Orestad Syd amb 
Copenhaguen de fons.

Eix comercial principal, amb el centre 
comercial a l’esquerra.

Figura 1.85. Plànol dels usos en planta baixa del sector d’Inner Nordhavn.  
Elaboració pròpia a partir de treball de camp. Font: Google maps (2022)

Figura 1.86. Vista aèria de l’àmbit d’estudi. Font: Google maps

Ús comercial
Ús residencial

Ús terciari d’oficines
Equipaments i serveis

Edificis exclusius d’aparcament
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• Població i llocs de treball d’Inner Nordhavn estimats: 5.000 
habitants i 5.000 llocs de treball

• Promoció: Empresa de gestió CPH City and Port Develop-
ment (55% Ajuntament i 45% Estat).

Objectius i característiques:
• El pla més ‘ambiciós d’Escandinàvia’ per desenvolupar un 

nou model de ciutat sostenible i pensat per ser resilient als 
efectes del canvi climàtic. 

• També és un model de TOD, aposta clara per la mobilitat 
sostenible. 

• Concepte de ‘la ciutat dels cinc minuts’, on la majoria de ser-
veis estaran a una distància de 400 m caminant. Tanmateix, 
connectats amb la ciutat principal per l’extensió de la línia M4 
i la presència de grans corredors ciclables i caminables.

A diferència del cas d’estudi anterior, no es tracta d’un pla amb 
grans projectes icònics, tan sols destaquen els edificis patrimo-
nials restaurats. El propi lokalplan 463 estableix uns rangs de 40% 

comercial i 60% residencial per aconseguir un barri mixt i dinàmic. 
La mateixa administració reconeix que busca corregir algunes 
de les ordenacions i situacions desafvortunades d’Ørestad, però 
també amb la intenció d’assolir un caràcter diferent: més actiu i 
de centralitat urbana. Tanmateix, recupera l’escala humana dels 
carrers, fent-los més estrets i en parcel·lacions més petites, amb 
edificacions que no superaran les sis plantes. El comerç està con-
centrat en un eix principal i en una plaça de només 4.000 m2 (Jus-
tesen, 2011; Ariza, 2019). La particularitat de Nordhavn és que 
s’està desenvolupant progressivament a càrrec d’un sol despatx 
d’arquitectura, Cobe, que té les oficines en el mateix barri.

4.4. EL prOjECtE urbà COM a  
INSTRUMENT NORMATIU
 Encara que les diferents parcel·les d’un sector tinguin la 
mateixa clau de planejament, el lokalplan defineix la localització 
de l’activitat en planta baixa determinant diferents fronts de façana 
a través d’un document gràfic. La normativa pren el caràcter de 
projecte urbà, tenint en compte les condicions urbanes del lloc, 
com mantenir continuïtats comercials o especificar carrers més 
o menys atractius o fins i tot exposar les condicions arquitectò-
niques i urbanístiques de l’espai 
urbà a aconseguir. En definiti-
va, en ambdós casos es busca 
“dissenyar un lloc” (placema-
king) a través de la normativa. 
S’observa una evolució signifi-
cativa d’Ørestad a Nordhavn: el 
primer pla d’Ørestad dibuixava 
esquemàticament la implantació 
urbana de la planta baixa (Figu-
ra 1.86), un aspecte que va anar 
corregint en les següents fases 
(Figura 1.87). En canvi, Nordha-
vn ja parteix des de l’inici amb 
una normativa exhaustiva dels 
diferents “llocs amb identitat” 
que el pla ha d’assolir. 

 La singularitat clau 
d’aquesta normativa és que el 
projecte urbà detalla la implan-
tació urbana de la planta baixa 

Imatge aèria d’Inner Nordhavn.

Imatge d’un kantzoner elevat en un 
edifici residencial.

Edifici d’aparcament amb un espai 
públic a la coberta.

Imatge d’un kantzoner ample en un 
edifici residencial.

Figura 1.87. Quatre imatges representatives de l’aspecte actual
de l’àmbit d’estudi. Font: Google maps i JAJA Architects

Figura 1.88. Document 2 distribució d’usos.
Font: Lokalplan 398
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dels edificis, i no defineix els 
possibles usos o formes de la 
seva arquitectura. Així doncs, 
com es pot veure a la Figura 
1.88, un edifici residencial està 
grafiat igual que un edifici per 
a un cinema, el que importa és 
la planta baixa. A més, de no 
dona importància al tipus d’ús 
en si -sigui oficina, comerç de 
proximitat o botiga-, sinó en la 
interacció que pot aconseguir 
amb l’espai públic. En canvi, la 
regulació catalana acostuma 
a delegar la configuració de 
l’espai urbà als usos en planta 
baixa que es regulen a través 
de la clau de planejament de 
l’edifici, sense una concepció 
estratègica de la continuïtat 
dels usos d’un carrer o teixit i, 
per tant, sense projecte urbà. 

Aquesta investigació definirà alguns dels mecanismes o instru-
ments que han estat utilitzats en els següents plans locals relacio-
nats amb la definició de la planta baixa i el projecte urbà.

Estratègia 1: Categories de fronts segons la seva interacció amb 
l’espai urbà

 En els diferents projectes urbans normatius dels dos plans 
locals s’utilitza el mateix sistema de tipologia de fronts. Aquest de-
fineixen diferents fronts de façana segons el grau d’interacció amb 
l’espai públic mínim que es vulgui aconseguir. Així doncs, aquest 
instrument grafia quins han de ser els fronts atractius a la ciutat i a 
on s’ha de desenvolupar la majoria d’activitats urbanes. Segons el 
tipus de front, es defineixen certs usos prioritaris. La normativa no 
tan sols s’atreveix amb els usos, també ho fa en definir quina ha 
de ser la relació d’aquest amb l’espai públic: parla de factors com 
la transparència, permeabilitat i irregularitat de la façana o la inte-
racció visual de dins cap a enfora com a actius fonamentals per 
generar urbanitat, més enllà dels possibles usos que es duguin a 
terme a l’interior de l’edifici. Són conceptes familiars recollits en 
els primers punts de la present investigació. Com es pot veure a 

la Figura 1.82 d’un projecte de lloc de Nordhavn, s’assenyalen dos 
tipus de fronts:

• ‘Fronts actius’ (aktive facader): són les línies marrons mar-
cades en els plànols. S’entenen com a fronts actius aquells 
que tenen activitats de serveis al públic, com botigues, res-
taurants, cafès, serveis professionals d’oficines, com bancs, 
immobiliàries, despatxos, clíniques i similars, i serveis d’usos 
exteriors d’oci-culturals. Per tal d’adequar-se a les possibles 
situacions específiques que es donin, obliga a complir tots 
aquests criteris en un 75% dels fronts designats com a fronts 
actius i, en alguns casos en el pla local d’Ørestad, ho rebaixa-
va a 50%. Aquest percentatge també especifica la transparèn-
cia mínima exigida -superfície de vidre-, que no permet in-
cloure vidres tintats o tapats parcialment a l’equació.

• ‘Fronts cap a l’exterior’ (udadvendte facader): són les línies bla-
ves marcades en els plànols. Pel que fa a fronts cap a l’exterior 
es refereix a aquelles activitats empresarials de cara al públic 
com sales d’exhibicions, tallers, vestíbuls, menjadors o ac-
tivitats que, en definitiva, ‘contribueixin a la vida urbana’. En 
l’última modificació del pla local de Nordhavn, s’afegeixen usos 
que aquesta investigació ha recollit com a noves modalitats 
d’ús: els usos d’aparcament de bicicletes i els espais comu-
nitaris o d’habitatges cooperatius. Tot i això, també especifica 

Figura 1.89. Document 5 sobre distribució 
d’usos. Font: Lokalplan 398

Figura 1.90. Imatge representativa d’exemple d’un àmbit delimitat amb la normativa 
representada gràficament. Font: Lokalplan 463
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que no es permeten botigues comercials en aquests fronts, ja 
que estan destinats a una interacció amb la ciutat però també 
amb els residents locals. Una situació que no seria fàcilment 
extrapolable en un model de ciutat densa i compacte com el de 
moltes ciutats catalanes. El percentatge establert és del 50%, 
encara que a Ørestad s’arriba a rebaixar-lo fins al 25%.

 La lògica d’implementació dels fronts actius i cap a 
l’exterior busca una continuïtat en els eixos o places urbanes. És, 
doncs, un projecte de carrer dins de la ciutat i no de diferents 
projectes aïllats d’edificis. Així doncs, la diferenciació per catego-
ries dels fronts evidencia que el planejament de Copenhaguen és 
conscient que la ciutat no pot ser activa en totes les seves faça-
nes, i delimita allà on considera oportú encaixar els usos més ac-
tius. La resta de façana, com a mínim en aquests dos plans locals, 
no determina ni usos ni consideracions específiques. S’entén, per 
tant, que es regulen per les recomanacions i directrius de les tipo-
logies d’àrees generals. No obstant això, per aquells fronts amb 
activitats residencials, es proposa un mecanisme anomenat kant-
zoner, i que es detallarà com a una estratègia independent més 
endavant. També ofereix una alternativa per minvar els efectes 
negatius dels fronts cecs i, entén, per tant, que no sempre és pos-
sible evitar la seva aparició a la ciutat. En el mateix article dels 
fronts, la normativa especifica que aquells edificis que continguin 
aparcament per a vehicles privats a planta baixa, o un mínim del 
50% de la façana correspongui a aquest ús, s’ha d’equipar l’espai 
públic limítrof a la façana amb:

• Instal·lacions d’esports o de joc, com rocòdroms o una cistella 
de bàsquet.

• Aparcament de bicicleta pels usuaris de la zona.

• Altres instal·lacions que contribueixin a la vida urbana de 
l’espai públic.

 En definitiva, els dos plans constaten la preocupació ex-
haustiva de les administracions i agents privats per garantir una 
activitat urbana mínima a la majoria dels teixits de la ciutat, i ho 
materialitzen a través de la normativització i planificació estratègi-
ca de la planta baixa. 

És simple: proporcionar possibilitats per al canvi sense dictar el 
que ha de succeir. Aquest podria ser l’objectiu de les ciutats.

(Anatxu Zabalbeascoa, 2022)

Estratègia 2: Comerços en cantonada en teixits residencials

 L’estratègia de situar locals per a activitats terciàries en 
cantonades de planta baixa pot resultar una eina òptima per tal 
d’assegurar un mínim d’activitat urbana en teixits majoritàriament 
residencials. Les cantonades són els punts dels edificis amb major 
visibilitat i, per tant, es convertei-
xen en els millors espais per a 
obrir un negoci. No obstant això, 
també és important que la seva 
localització no sigui arbitrària. 
Com es pot veure a la Figura 
1.84 de l’esquerra, l’estratègia 
de comerços en cantonada a 
Ørestad sembla feta sense cap 
planificació de continuïtat urba-
na o estratègia comercial, com si 
fos producte de l’atzar. Aquesta 
situació no permet crear espais 
de referència o prou centrals per 
atraure l’activitat, i acaben sent 
locals abandonats. Fins i tot, 
l’estratègia d’Ørestad ha situat 
locals als extrems dels barris, 
un espai completament perifè-
ric i residual amb una gran reixa 
al davant. En canvi, a la Figura 
1.85 de Nordhavn, els comer-
ços en cantonada sí que acon-
segueixen seguir un concepte d’unitat, situant més d’un espai ac-
tiu a l’encreuament de dos carrers. En el cas de Nordhavn, a més, 
alterna les cantonades per a ‘fronts actius’ (quadrat vermell) amb 
cantonades per a ‘fronts cap a l’exterior’ (quadrat blau), on podrien 
establir-se usos comunitaris dels veïns, per exemple, i generar 
urbanitat i activitat urbana sense dependre únicament del comerç.

Estratègia 3: Kantzoner, l’espai híbrid entre públic i privat

 La paraula kantzoner en danès significa “l’espai limítrof 
entre la terra i els cursos de l’aigua”, el que en català es coneix 
com a riba d’un riu. Així doncs, el concepte kantzoner fa referèn-
cia a l’espai de transició entre el que és públic i el que és privat, 
com una de les zones híbrides citades al primer apartat d’aquest 
primer bloc de la present investigació. L’objectiu, segons el mateix 

Figura 1.91. Document 2 d’usos.Font: Lokal-
plan 398 (p. 157)
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Ajuntament, és crear un espai intermedi entre el privat i públic que 
ajudi a establir una relació visual i comunicativa entre veïns, a més 
d’un control social i de seguretat dels carrers, com a oportunitat 
per crear teixit de comunitat. Actuacions com aquesta busquen 
que els veïns i usuaris de l’espai se’l sentin seu i siguin partícips i 
corresponsables del seu disseny i cura, per tal de reactivar la in-
teracció entre interior i exterior i generar activitat urbana especial-
ment en teixits residencials. D’aquesta manera també s’evita uni-
tats residencials en planta baixa que es tanquen a l’espai públic, 
bé per seguretat o bé per privacitat. Ofereix, per tant, una nova 
manera atractiva de relacionar-se amb l’espai urbà. Com es pot 
veure a la Figura 1.84, la normativa determina diferents amplades 
del kantzoner segons la contextualització de cada espai.

 La normativa dona completa llibertat al nou desenvolu-
pament per dissenyar l’espai kantzoner com cregui oportú, en-
cara que adjunta una sèrie de diagrames de referència de possi-
bles solucions, i els ordena segons l’ús (front actiu o residencial) 
i l’ample previst (estret, mitjà i ample). Que el kantzoner s’utilitzi 
preferiblement en edificis que la normativa interpreta com a més 
residencials, no significa que no puguin instal·lar-se negocis, com 

per exemple els comerços en 
cantonada. És per aquesta que 
també exemplifica situacions per 
a fronts actius.

Tot i que el kantzoner també 
apareixia a Ørestad, aquest era 
molt puntual i les recomana-
cions normatives molt vagues. 
En el cas del lokalplan 463 de 
Nordhavn, sí que determina un 
seguit de regulacions per aquest 
mecanisme, com les dimensions 
mínimes i màximes -entre 60 cm 
i 4 m-, la màxima separació de la 
cota carrer o quan es permet tan-
car l’àmbit amb una reixa, plan-
tar-hi vegetació o instal·lar-hi 
mobiliari. Així mateix, el més sin-
gular és que la normativa condi-
ciona la dimensió del kantzoner 
al caràcter i fisonomia de l’eix. 
Segons les activitats i amplada 
del carrer, es permet una tipo-
logia o altra de kantzoner, que 
també determinarà les solucions 
arquitectòniques possibles. 
L’Ajuntament de Copenhaguen 
fa una aposta clara cap a aquest 
concepte com un element que 
dinamitza i activa la vida urba-
na, ja que activa tant les plantes 
baixes com l’espai públic. El més 
recent és el Manual de kantzo-
ner del 2018 (Kantzoner I Køb-
enhavn: Administrationgrundlag 
2018), que determina criteris de 
disseny i aconsella la seva loca-
lització òptima. Algunes de les 
més rellevants són:

• El document defensa l’ús del kantzoner amb un argument 
contundent: ‘Les investigacions han demostrat que el 70% de 
la vida urbana té lloc a les vores dels edificis. Es demostra que 
les façanes variades i obertes fan que els vianants passegin 

Figura 1.92. Segona imatge representativa d’exemple d’un àmbit delimitat amb la 
normativa representada gràficament. Font: Lokalplan 463

Figura 1.93. Exemples de referència per a 
les diferents tipologies de kantzone. Font: 
Lokalplan (p. 148)
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(Esquerra) Figura 1.94. Vuit imatges de referència de diferents kantzoner.Font: 
Manual de kantzoner Copenhaguen 2018 

Figura 1.95. Esquemes demostratius del Manual de kantzoner del 2018 (Kantzoner 
I København: Administrationgrundlag 2018) sobre la importància del kantzoner com 
a filtre a l’espai públic i com a una estança oberta a l’exterior. Traducció pròpia.
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Estratègia 4: La qualitat urbana de l’arquitectura

 Especialment en el lokal-
plan 463 de Nordhavn, es definei-
xen una sèrie de consideracions 
que afecten en el disseny arqui-
tectònic del front de façana, però 
també en el disseny de l’espai 
públic, sempre pensat a millorar 
l’experiència urbana i generar un 
espai urbà atractiu i actiu. Concre-
tament, es recull en tres apartats 
-apartat 6, 7 i 8-, tot i que també 
es fan consideracions en els arti-
cles referits al kantzoner o a les 
categories de fronts. Aquests as-
pectes són:

 - Usos urbans a cota de ca-
rrer (apartat 6, art. 6):

 Aquelles façanes que es-
tan designades com a fronts actius 
o cap a l’exterior, s’ha de garantir 
que no existiran barreres físiques 
entre l’interior del local i l’exterior. 
En canvi, quan aquella façana si-
gui residencial, es permetrà elevar 
fins a vuitanta centímetres el nivell 
de planta baixa respecte a la cota 
del carrer, per tal de preservar la 
privacitat especialment en carrers 
estrets. A més, també es permetrà 
elevar la part de l’espai públic que correspongui al kantzoner. A 
Ørestad, aquesta limitació pels fronts amb usos públics no existia, 
i es van arribar a produir situacions com a la Figura 1.96, on un 
local comercial sobre una plataforma el fa completament inacces-
sible per a discapacitats.

 - La riquesa de la irregularitat en façana (apartat 7, art. 3):

 Segons es pot extreure de les directrius d’aquest article, 
el pla busca trencar amb la monotonia de les façanes. S’incentiva, 
no s’obliga, a recular la façana en planta baixa fins a un màxim 
de tres metres com a “mecanisme per crear múltiples experièn-
cies a l’altura dels ulls”. Així mateix, utilitzar aquests espais per 

més pels espais urbans. Per això és crucial observar la vida 
urbana que passa a les vores de les ciutats’9.

• El manual té una gran quantitat de diagrames que ajuden a 
definir possibles solucions a possibles escenaris de vida urba-
na, segons el grau de privacitat que es requereixi. Un exemple 
podria ser el diagrama de la pàgina següent, on segons la 
tipologia de carrer i les activitats que s’hi desenvolupen, reco-
mana una tipologia de kantzoner o una altra.

 A Catalunya no existeix cap normativa semblant que per-
meti un ús privatiu generalitzat de l’espai públic, i la diferència 
entre públic i privat és més rígida. Per buscar un símil, seria ex-
trapolar el concepte de les terrasses a totes les tipologies d’usos, 
més enllà de l’ús de restauració. 

9. Ajuntament de Copenhaguen (2018) Kantzoner I København: Administration-
grundlag 2018.

Imatges representatives de Nordhavn:  
Figura 1.96. Plaça principal amb locals comercials a planta baixa. Ressaltar el 

treball de la verticalitat de façana i l’espai urbà de qualitat.

Figura 1.97. Una zona híbrida en el vestíbul d’un edifici plurifamiliar. Font: Kantzo-
ner I København:Administrationgrundlag 2018

Figura 1.98. Una altra zona híbrida d’exemple amb un espai porticat que crea 
rugositat i profunditat a la vora de l’edifici. Font: Kantzoner I København: Adminis-

trationgrundlag 2018

Figura 1.99. Imatge d’un local en planta 
baixa a Orestad.

Figura 1.101. Exemple d’un d’aquests me-
canismes per enriquir l’experiència urbana. 
Font: Manual de kantzoner 2018.

Figura 1.100. Diagrames per representar 
diferents maneres d’enriquir l’experiència 
urbana. Font: Manual de kantzoner 2018.
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col·locar activitats quotidianes 
com vestíbuls, recepcions, apar-
caments per a bicicletes, seients 
o bústies, per “ajudar a mantenir 
la vida a les vores dels espais ur-
bans”. Adjunta, a més, uns diagra-
mes de referència (vegeu Figura 
1.97 i 1.98). 

 En el mateix apartat, s’introdueix 
el concepte de ‘verticalitat de faça-
na’ (vertikal orientering af facaden), 
que el defineix com el tractament 
arquitectònic principal per enriquir 
l’experiència urbana (vegeu Figu-
ra 1.99 i Figura 1.100). Incentiva, 
doncs, a crear reculades, però tam-
bé a canvis de material i color o a 
la incorporació d’elements urbans 
que trenquin el ritme d’una façana 
completament continua al llarg de 
tota l’illa. Està definint, doncs, el 
concepte de granularitat fina reco-
llit en el primer apartat d’aquest pri-
mer bloc, que busca multiplicar la 
riquesa de les façanes a través de 
de l’heterogeneïtat d’aquestes.

 - Zones flexibles -i equipades- per trencar la monotonia 
(apartat 8, art. 3):

 En aquest apartat es defineix el concepte de ‘zones 
flexibles’ (Flekszoner), però sense gaires especificacions ni limi-
tacions. Tan sols determina que les zones flexibles, com espais 
ajardinats, aparcament de bicicleta o espais per a jocs infantils, 
poden col·locar-se en vies amples i no poden superar el 75% de 
la superfície total del carrer. Val la pena ressaltar-ho, ja que hi ha 
exemples on aquestes zones flexibles s’integren a les reculades 
dels edificis o als kantzoner. Un cop es redacta tota la normativa, 
el pla adjunta un seguit de fitxes amb documentació gràfica a on 
es detalla cada situació singular.

Figura 1.102. Exemple de verticalitat de 
façana en una mateixa promoció.  

Font: Lokalplan 463.

Figura 1.103. Exemple segon de 
verticalitat de façana en una

mateixa promoció. Font: Manual de 
kantzoner 2018.

4.5. VaLOraCIó CrítICa DEL MarC nOrMatIu DE 
COPENHAGUEN
 En termes generals, és interessant veure les diferèn-
cies que poden tenir dos sistemes que de primeres poden sem-
blar similars, i quin impacte té la normativa en la definició de la 
ciutat i les relacions urbanes. Copenhaguen és un referent de 
qualitat de vida i de cura de la vida i activitat urbana; i la quanti-
tat de mecanismes que ofereix la normativa per aconseguir-ho 
ho constata.

 La nova reforma del 2007 de la Llei de Planificació danesa 
ha resultat en un sistema atractiu i dinàmic, com a mínim a grans 
trets. Resulta interessant l’obligatorietat d’haver d’actualitzar tots 
els plans cada cert període de temps, tant els estratègics com els 
més tècnics, ja que obliga les administracions a redefinir i verificar 
constantment les seves estratègies i projectes prioritaris. A més a 
més, fa necessària una normativa clara i que pugui ser adaptable 
a cada canvi, i dona molta facilitat a provar diferents mecanismes 
de regulació en poc marge de temps i sense cap tràmit burocràtic 
que alenteixi el procés. Una normativa flexible, però, no significa 
una normativa difusa o amb marge de dubte. La normativa muni-
cipal de Copenhaguen és molt precisa i entenedora, i deixa clars 
quins són els límits amb els quals un pla local pot jugar.

 Les claus del planejament catalanes, que especifiquen to-
tes les limitacions i possibilitats que es poden dur a terme en aquell 
immoble, parcel·la o illa, acaben sent massa concretes. Això s’ha 
vist quan apareix una nova situació, com els nous creixements 
a la perifèria, on les claus actuals es queden curtes i s’han de 
crear de noves derivades d’aquestes primeres. Aquesta situació 
és especialment significativa en la definició dels usos compati-
bles en cada clau, especialment en planta baixa, ja que qualsevol 
canvi suposa una afectació a cada una d’aquestes claus, amb les 
seves situacions i restriccions concretes. Així doncs, el nivell de 
detall de les claus de planejament pot arribar a crear una situació 
contraproduent: la clau és tan restrictiva que és necessari crear 
una versió nova d’aquesta que s’adeqüi al projecte concret. Per 
exemple, la ciutat de Mataró té claus com la 3b23, la 3b34hpp/E o 
la 3b37hpp; que no deixen de tenir canvis mínims respecte de la 
clau 3b i s’apliquen generalment en una o dues illes de parcel·les 
de la ciutat. A més, aquesta última clau ja és en si mateixa una 
versió de la clau 3, que ella sola disposa de 41 versions10. El Pla 

10 Ajuntament de Mataró. (2021). Normes urbanístiques del Pla General 
d’Ordenació. Text refós (Doc 4414). (p. 15).
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Municipal de Copenhaguen del 2019, sent una ciutat amb sis cops 
més població que Mataró, té tan sols 26 claus i subclaus.

 La claredat dels plans municipals i la simplificació de les 
seves regulacions i claus ajuda a poder definir més concretament 
les particularitats que puguin sorgir en un pla local. Segurament 
una de les singularitats més grans del planejament danès és gran 
marge de moviment que tenen els plans locals, que poden arribar 
a detallar la normativa al nivell del projecte urbà-arquitectònic. Tot 
i que podria ser perillós, ja que un pla no hauria de ser un projecte, 
sí que és interessant fins a quin punt la normativa danesa és ca-
paç de determinar què passa a la planta baixa, i assegurar així el 
grau d’urbanitat que desitgen en cada pla local concret. Generar 
urbanitat és una tasca complexa i que no pot ser estandarditzada, 
i és per aquesta raó que aquest treball permenoritzat sembla una 
solució òptima i eficaç. Les normatives i criteris dels plans locals, 
en el fons, estableixen els mínims a aconseguir.

 Encara que hi ha certs exemples de planejaments cata-
lans que ja ho fan, la gran majoria continua lligant la compatibilitat 
dels usos de la planta baixa únicament amb la clau del plane-
jament. Una de les lliçons més rellevants extretes en el present 
estudi, ha estat veure la importància que es dona a la qualitat de 
l’espai públic com a mecanisme per dinamitzar les plantes baixes. 
Determinar els usos i característiques de la planta en funció d’una 
clau de planejament, no respon a les necessitats reals d’aquestes. 
L’espai públic i, per tant, el caràcter del carrer, és canviant i dinà-
mic en el temps, tot el contrari als tempos d’una edificació. Encara 
que la planta baixa formi part de l’edifici, no es pot utilitzar un 
instrument que té en compte majoritàriament les necessitats de 
les edificacions. Els plans locals determinaven els usos de planta 
baixa per àmbits, una estratègia conjunta, i no pensada únicament 
des d’un sol edifici. Un primer pas podria ser qualificar el viari i que 
aquest determini els usos en planta baixa, com ja passa amb el 
POUM de Terrassa o a Gràcia amb la MPGM del 2022.

 El disseny de l’espai públic i usos de les plantes baixes 
com una idea de conjunt, com un projecte urbà d’un àmbit i no 
d’un edifici, obre les portes a tota la varietat d’instruments recollits 
en els apartats previs d’aquesta investigació. El treball al detall de 
tots aquests àmbits permet treballar uns espais molt més comple-
xos i amb una certa escala d’espais. A vegades pot semblar que 
a les normatives de planificació catalanes tan sols existeixin els 
eixos comercials potents i els carrers residencials sense activitat; 
però existeix una sèrie de grisos que no poden ser definits amb 

una normativa que intenta abastar un àmbit tan gran com pot ser 
una ciutat. Existeix un teixit de gradients, anomenats “espais inde-
terminats”, que entén la planta baixa com un mix d’activitats can-
viant i dinàmic, tant en els usos com en el caràcter del carrer. Els 
lokalplans estudiats entenen que la vida urbana no s’aconsegueix 
tan sols amb usos comercials, sinó que també resulta important 
permetre altres usos que confeccionin altres tipologies de carrer. 
En comptes de mirar els usos concrets, la normativa danesa cate-
goritza els usos segons el grau de connexió visual que s’estableix 
entre exterior i interior. La importància també de generar activitat 
als espais públics, activitats petites però quotidianes, que asso-
leixin generar encontres casuals de comunitat i relacions visuals. 
Així doncs, la importància també del disseny de l’espai públic amb 
mobiliari urbà i espais d’estar diferents i variats, i no únicament 
una plataforma única monocolor. La diferenciació entre ‘fronts ac-
tius’ i ‘fronts cap a l’exterior’,  les cantonades comercials organit-
zades amb coherència de dinamització de carrers, les reculades  
dels edificis en planta baixa o les diferents tipologies de kantzoner 
no deixen de parlar sobre aquests espais indeterminats entre el 
blanc i el negre, entre el carrer residencial i el comercial.

 Seria interessant veure com podria traduir-se els kantzo-
ner en un context com el català, com a element urbà més en la 
concepció de l’espai públic per donar privacitat a l’habitatge alhora 
que dignifiques l’espai comú. Sovint, les plantes baixes de les ciu-
tats catalanes tenen petites obertures o distribucions complicades 
per mantenir la privacitat, ja que els carrers dels teixits urbans 
consolidats acostumen a ser estrets i els vianants passen arran 
de paret. El kantzoner podria ser una bona solució que beneficia 
tant al privat com a la dinamització de l’espai públic, tot i que tam-
bé faria falta un gran canvi cultural darrere. El Pla Municipal de 
Copenhaguen del 2019 dicta que en una promoció residencial el 
50% dels habitatges han de tenir una dimensió mitjana de 95 m², 
i reserva la resta per a habitatges de noves tipologies d’habitatge 
per a solters, joves o gent gran. Aquestes tipologies, com el cas 
dels habitatges per a gent jove, no necessiten tanta privacitat i 
poden ser locals més transparents, un context idoni per instal·lar-
se en planta baixa. Començar a reocupar les plantes baixes amb 
noves tipologies amb menys exigències de privacitat, alhora que 
s’adopta el kantzoner, seria un bon primer pas per a una prova 
pilot en el nostre context.

 La legislació dels usos temporals com a alternativa viable 
a la dinamització d’espais buits, és un concepte suggerent a tenir 
en compte. Quan un eix comercial comença a perdre certes acti-



El compromís urbà de la planta baixa / 149148 / MBArch: Beca APCE-ETSAB 2022

BLOC IBLOC I

vitats en planta baixa, es produeix un efecte dominó on les altres 
activitats marxen; o bé perquè baixa el flux de vianants, o bé per-
què marxen cap a un altre carrer amb més activitat. Els usos tem-
porals podrien ser una alternativa per aturar aquest efecte conta-
minador i mantenir certa activitat en els carrers més secundaris. 
Tanmateix, és una bona solució pels nous desenvolupaments 
de les perifèries, on molts locals no es venen o es lloguen per-
què l’activitat encara no ha arribat. Buscar, per tant, alternatives 
al ‘mentrestant’, com despatxos d’emprenedors, tallers creatius 
o simplement trasters i aparcament de bicicleta, fins que el barri 
aconsegueixi generar activitat per si sol.

5. COnsIDEraCIOns GEnEraLs  
    DEL PRIMER BLOC

L’elaboració del primer bloc ha permès concloure que no existeix 
un únic factor causant de la desertització comercial i, per tant, 
tampoc una única solució que garanteixi la reactivació general 
de les plantes baixes a la ciutat consolidada. No obstant això, la 
investigació sí que ha permès traçar unes directrius clares que 
ajuden a definir, per una banda, què determina que un teixit té 
una activitat en planta baixa òptima i, per l’altra, quines són les 
principals limitacions que relentitzen el restabliment d’usos en un 
local comercial.

 Aquesta primera part ha reconegut la influència de les con-
dicions físiques de l’espai urbà, així com la importància de crear un 
sentit de lloc i de pertinença a l’hora de configurar la vida urbana. 
Mentre que l’activitat canvia, i continuarà canviant a un ritme incert, 
l’espai físic romandrà com a escenari per a les noves relacions ur-
banes, i seran aquells espais urbans de millor qualitat, més diversos 
i més flexibles els que aconseguiran adaptar-se i resistir. Així doncs, 
aquest bloc constata que la reactivació d’alguns locals comercials 
abandonats implica també la reactivació de l’espai urbà i l’activitat 
urbana. L’espai urbà genera urbanitat i atrau activitat si es dissenya 
seguint els paràmetres recollits amb anterioritat: amb fronts atrac-
tius, on la planta baixa dialogui i participi de les activitats exteriors, 
amb espais públics que convidin a estar i no només a passar, i amb 
la creació de llocs amb identitat pròpia i humanitzats que els usuaris 
puguin sentir que hi formen part. Cal garantir, també, plantes baixes 

amb activitats prou vitals i prou diverses que permetin adaptar els 
teixits a qualsevol canvi futur. No obstant això, la investigació també 
ha pogut recollir com la normativa i la seva rigidesa i simplisme té 
un impacte directe en aquesta configuració urbana i, a la vegada, 
no permet que s’adapti a les necessitats canviants.

 L’esquematisme del model normatiu actual es mostra ob-
solet, ja que no permet actuar àgilment davant d’una realitat que 
és canviant i incerta al mateix temps. La zonificació, una tècnica 
que pot tenir la seva eficàcia en alguns aspectes més generalitza-
dors de la planificació de la ciutat, resulta ser una eina limitada per 
afrontar els problemes reals de les plantes baixes, d’una escala 
més acotada i que necessita ser detallada i contextualitzada. Així 
doncs, les normatives per a la configuració de la planta baixa re-
sulten reductives davant d’un context plural. 

 La compatibilitat d’usos en clau de planejament normal-
ment es regula atenent a les necessitats de tot l’edifici, i no sem-
pre estableix una diferenciació per a la planta baixa, la tracta 
com una planta més. Cal mirar el carrer i la planta baixa com un 
projecte conjunt i una visió pròpia, atenent les seves qualitats 
úniques, i no com la suma de realitats que no es comuniquen. 
Permetria, doncs, establir uns criteris més eficients sobre com 
regular els usos. Establir, per exemple, un percentatge mínim 
d’espai comercial a una clau de planejament que afecta cada 
immoble individualment no és el mateix que establir el mateix 
percentatge d’ús comercial, però a tot el conjunt de la planta 
baixa d’un carrer. La primera situació respon a una normativa 
generalitzadora que no atent a la realitat del context, la segona 
permetrà dissenyar una estratègia d’àmbit projectual per deci-
dir on resulta òptim situar l’ús requerit, tenint en compte les ne-
cessitats i particularitats del lloc. A més, la lentitud dels tràmits 
administratius no hauria de ser un factor tan determinant en la 
desincentivació de canvis en la planta baixa, una situació que 
malauradament comú i que especialment crític en un moment de 
canvi com l’actual i de dificultats d’accés a l’habitatge. La rigide-
sa del planejament no és tan sols en la definició de les normati-
ves, sinó en la dificultat i lentitud per canviar-les.

 La majoria de plans urbanístics catalans han estat re-
dactats seguint les dinàmiques socials anteriors, i no existeixen 
mesures que incentivin l’aparició de noves tipologies d’usos que 
responguin a les noves maneres de viure o treballar, per exemple. 
Sovint, la restricció a aquests usos no es dona perquè no tinguin 
un encaix idoni a la ciutat, sinó perquè la normativa no facilita 
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la seva implementació. Aquesta situació suposa una oportunitat 
perduda per diversificar la planta baixa i trencar l’hegemonia dels 
usos únicament comercials. Més enllà dels espais comercials, 
la planta baixa ha d’incloure altres usos, com els  productius i 
domèstics, i crear una ciutat mixta i de proximitat.

 La ciutat és canviant i el seu futur és imprevisible. Tot 
i les mesures de caràcter general per flexibilitzar la normativa 
de tal manera que sigui més resilient als canvis futurs —com 
la permissivitat d’usos segons el seu grau de permeabilitat fí-
sica i visual amb l’espai públic, la qualificació de certs viaris o 
la conscienciació sobre la necessària qualitat urbana— conti-
nuarà havent-hi teixits a la ciutat on la problemàtica dels locals 
buits reapareixerà. Les causes per les quals un teixit concret 
es troba en risc de desertització són diverses, i poden arribar 
a transcendir el marc d’actuació de les normatives. En aquest 
sentit, es pot constatar que la planta baixa no pot ser tractada 
com un concepte genèric que pugui tenir una única solució que 
abasti tot el teixit i tingui el mateix efecte arreu. Sovint, no no-
més no serà possible aplicar una sèrie d’actuacions a causa de 
les limitacions morfològiques del teixit, sinó que les mesures 
que van funcionar en el passat, ara poden no funcionar. Així 
doncs, cal que tota resposta estigui condicionada necessària-
ment pel coneixement del context on pertany, tenint en comptes 
les condicions urbanes particulars, evolucions històriques, el 
teixit social, les dinàmiques en planta baixa existents o la mor-
fologia urbana, entre altres. 

 L’estudi de la normativa de Copenhaguen ha estat una 
lliçó per demostrar que és possible planificar a partir de projectes 
detallats d’un àmbit delimitat de la planta baixa que normativitzin 
segons les particularitats de cada cas. D’aquesta manera, la nor-
mativa urbanística podria convertir-se en una eina més flexible, 
contextualitzada i, en definitiva, àgil per superar situacions con-
cretes. Així doncs, tant l’exemple de Copenhaguen com la reflexió 
sobre el creixement de la ciutat basat en la fragmentació de peces 
aïllades sense cap continuïtat urbana, posen sobre la taula que 
les respostes més eficients s’han donat sempre que el projecte 
ha estat reflexionat des de diferents escales, tenint en compte la 
definició formal, normativa i funcional de l’àmbit que s’ha delimitat, 
però també les possibles repercussions i consideracions més en-
llà d’aquest, en un context general de la ciutat.

 Cada pacient necessita un tractament diferent, i només és 
possible saber-lo a través d’una diagnosi detallada i individualitza-

da. Més que donar una solució general i simplificada al problema, 
diagnosticar per donar alternatives concretes i contextualitzades. 
Quan un àmbit concret veu disminuïda la seva activitat en plan-
ta baixa, seria necessari aplicar mesures reactives de contenció 
ràpides, però generalment el planejament i l’administració tenen 
ritmes que no permeten arribar-hi a temps. Actuar d’emergència 
obliga a conèixer bé el context i a saber què i a on s’han d’aplicar 
les mesures, però també quines són les més efectives. 

 Finalment, l’execució d’aquest primer bloc ha constatat la 
necessitat d’abordar la temàtica des d’un punt de vista pràctic, 
que permeti fer una diagnosi i una contextualització detallada i 
pràctica de la realitat dels teixits urbans consolidats catalans. És 
per aquesta raó que el segon pas de la investigació consisteix 
en la construcció d’una metodologia creada específicament per a 
aquest treball, per analitzar i diagnosticar els fragments dels dife-
rents teixits urbans seleccionats —Mataró, Terrassa i Vilanova i la 
Geltrú— des d’una mirada conjunta, en què cada cas és presentat 
com un recull independent, en escrit i gràficament. La finalitat de 
la metodologia, doncs, és descobrir què és necessari mirar, quan 
és necessari actuar i quines són les solucions òptimes, per poder 
definir unes directrius clares segons la tipologia de carrer o àmbit. 
Els espais indeterminats de la ciutat, aquells teixits sense un ús ni 
un caràcter concret i que concentren la majoria de les plantes bai-
xes inactives, seran el camp de prova d’aquest segon bloc pràctic.



ELS CASOS D’ESTUDI
Mataró, Terrassa i Vilanova i la Geltrú

BLOC II
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1. IntrODuCCIó I ELECCIó DELs CasOs 
D’ESTUDIS

 L’objectiu principal d’aquest apartat és definir una meto-
dologia que permeti analitzar teixits concrets que es considerin 
en risc de desertització a partir d’uns indicadors clars i senzills 
d’elaborar, detectar i diagnosticar les problemàtiques principals i, 
així, poder descobrir les propostes de millora i eines més eficients 
per combatre-ho. Per tal de posar en pràctica aquesta metodo-
logia, es comprovarà en tres fragments teixits representatius del 
context urbà català, als quals se’ls oferiran unes directrius i pro-
postes de millora particulars.

Innovar normativament necessita de la diagnosi. Per canviar la 
ciutat,primer se l’ha d’entendre.

(Francesc Muñoz, 2022)

 Hi ha teixits purament comercials, amb un atractiu inqües-
tionable, que fa inimaginable pensar que la seva activitat en planta 
baixa pugui arribar a desaparèixer. Eixos concorreguts i turístics 
d’una ciutat cosmopolita i capital com Barcelona, com el Portal de 
l’Àngel o el carrer Enric Granados; però també en ciutats més peti-
tes en dimensió i centralitat, com són Mataró, Terrassa o Vilanova 
i la Geltrú. La majoria de les ciutats intermèdies catalanes tenen 
eixos i centres urbans comercials de primer ordre, com ha recollit 
i demostrat recentment el Mapa Comercial de Catalunya 2022 de 
la Generalitat, elaborat per Eixos.cat, i on la majoria coincideixen 
en formar part del centre històric i tradicional del municipi. La ciu-
tat del segle XX i XXI ha crescut al voltant d’aquests nuclis antics 
majoritàriament comercials, i els nous teixits no han estat capaços 
d’aconseguir el mateix dinamisme comercial i urbà, com bé ha 
quedat recollit en el primer bloc d’aquesta investigació. Aquests 
espais indeterminats, els espais sense una visió de planificació 
clara, són els teixits on es concentren el nombre més gran de lo-
cals buits, sigui perquè els comerços han preferit moure’s a zones 
amb més dinamisme, sigui perquè mai han tingut prou continuïtat 
comercial o sigui perquè encara no han estat capaços de crear-
la. El propòsit d’aquest treball també passa per reivindicar el pa-
per dins de la ciutat d’aquests espais indeterminats, com a teixits 
d’oportunitat i de necessària millora, ja que també són les zones 
on la cura de l’espai urbà i el tractament de l’espai públic ha estat 
gairebé inexistent en les últimes dècades.
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 Catalunya és un territori de ciutats intermèdies; més del 
70% de la població viu en ciutats majors de 20.000 habitants. Per 
aquesta raó, la present investigació considera adient utilitzar-les 
com a casos d’estudis, per ser representatives del context català. 
A més, la seva dimensió intermèdia fa que siguin ciutats amb una 
varietat suficient de teixits —nuclis antics, eixamples, barris peri-
fèrics o nous desenvolupaments— que no tenen la complexitat 
que pot tenir la configuració de la planta baixa en una població 
cosmopolita i capital com Barcelona. Els factors com el turisme, 
la capitalitat o el paper internacional del comerç amb franquícies 
i botigues flagships, serien factors que dificultarien l’elaboració 

d’una metodologia senzilla i extrapolables a teixits assimilables 
d’altres ciutats catalanes. Addicionalment, s’ha optat per escollir 
tres ciutats intermèdies dins la Regió Metropolitana de Barcelona 
(RMB), a l’estar sota una influència relativa de la capital. La seva 
posició pròxima ha afectat en la seva evolució i creixement urbà, 
i les ha obligat també a generar sinergies amb tota la regió. No 
obstant això, el caràcter policèntric de la RMB i la seva condició de 
capitals de comarca, les transformen en potents pols de centralitat 
en el seu territori d’influència.

Vilanova i la Geltrú i l’Eixample de Mar:  
Espais en creixement, en el “mentrestant”

Terrassa i Sant Pere Nord:  
Caracteritzar els carrers de la malla

Mataró i Peramàs:  
Reactivar un antic eix en desús
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Elecció dels casos d’estudi: Tres criteris, tres escales 
Més enllà dels criteris de ciutat intermèdia de la RMB i d’un frag-
ment de ciutat que representi a un espai indeterminat, l’elecció de 
Mataró, Terrassa i Vilanova i la Geltrú ha tingut en compte diferents 
criteris, que poden ser organitzat a través de tres escales urbanes. 

Escala de ciutat: estructura comercial i planejament municipal 
singular

En primer lloc, per a l’elecció de les ciutats s’han tingut en compte 
dos factors decisius. Per una banda, s’ha considerat que les tres 
ciutats tinguessin una estructura comercial diversa entre elles. 
Mataró és una ciutat amb un gran nombre de locals comercials 
per habitant -per sobre la mitjana catalana- però en risc de de-
sertització, mentre que Vilanova i la Geltrú té menys locals per 
habitant però una bona salut comercial. Terrassa, tot i estar en 
una situació similar a Vilanova i la Geltrú, al no tenir turisme, té un 
comerç més local.

 Per una altra banda, s’ha tingut en compte que els plane-
jaments municipals de cadascuna tinguessin alguna particularitat 
rellevant en referència a la normativització de la planta baixa a 
través de projectes urbans d’àmbits delimitats. El cas de Mataró 
la seva normativa per a planta baixa és molt genèrica, estableix 
un màxim d’ús residencial en planta baixa en la majoria d’edificis 
plurifamiliars. En canvi, el planejament municipal de Terrassa ja 
consta de delimitacions d’àmbits de planta baixa de caràcter comú 
a través de les qualificacions viàries dels eixos i zones comercials 
recollides en el POUM. Tot i aquest primer pas per planificar la 
planta baixa a través d’àmbits, la qualificació viària es queda a 
mitges, ja que tan sols considera rellevant les plantes baixes de 
caràcter comercial, i deixa a la resta desregulades. En el cas de 
Vilanova i la Geltrú, no resulta tant d’interès la seva normativa 
municipal sinó la condició de l’espai seleccionat en ser un projecte 
urbà delimitat i de caràcter unitari dins la ciutat, però que busca 
ser contextualitzat més enllà dels seus límits. En aquest cas entra 
en joc el factor del temps, en ser un desenvolupament recent. 

Escala de fragment: espais intermedis en diferent risc de desertit-
zació comercial

 En segon lloc, s’ha pres en consideració la morfologia i 
les característiques urbanes pròpies del fragment, així com que 
fossin representatius en altres contexts de l’entorn català. A la ve-
gada, s’ha tingut en compte el grau de desertització en el que es 
troba el teixit. Terrassa és un creixement en eixample recorrent en 

la majoria de les ciutats, on s’ha barrejat els creixements informals 
i el plurifamiliar planificat. L’activitat econòmica, doncs, sempre ha 
estat molt puntual, i el comerç s’ha concentrat en els eixos princi-
pals planificats. La configuració de la planta baixa ha d’entendre 
la malla com un conjunt identificable, però també la necessitat 
d’entendre la realitat diversa dels diferents carrers i la seva possi-
ble caracterització. 

 Mataró és un barri dens i compacte, típic de les onades 
migratòries dels anys seixanta. Tot i que la seva densitat li va per-
metre tenir certa activitat en planta baixa durant un temps, els 
eixos secundaris han estat abandonats a favor dels eixos prin-
cipals. Així doncs, en aquest cas, la unitat singular a tenir en 
compte per delimitar un àmbit d’actuació és un antic eix comercial 
abandonat. 

 En canvi, Vilanova i la Geltrú és un projecte de rege-
neració urbana exemplar assimilable a altres noves perifèries. 
Està constituït per espais urbans actius de gran qualitat urbana i 
l’activitat econòmica en planta baixa està arribant, però necessita 
temps per créixer.

Escala de l’àmbit delimitat: Realitats identificables i propostes 
diverses

 Tot i que la delimitació dels àmbits ve donada a partir dels 
resultats de la metodologia, la seva elecció ha vingut donada, 
també, la varietat de les propostes en cada cas.

2. MEtODOLOGIa DE L’EstuDI

Obtenció de la informació i procedència de les dades

 Les primeres fonts d’informació consultades han estat les 
bases de dades de les diferents administracions públiques. La 
ciutat de Barcelona, per exemple, disposa d’un ‘cens d’activitats 
comercials’ que s’actualitza regularment. No obstant això, els mu-
nicipis en estudi són més petits i no tenen la mateixa capacitat 
d’obtenció de dades que la capital. En aquests casos, l’Ajuntament 
de Mataró no disposava d’un cens d’activitats geolocalitzades i ca-
tegoritzades. En canvi, el de Terrassa sí que disposava d’una base 
de dades actualitzada, però més del 20% dels negocis del munici-
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pi no estaven geolocalitzats i era inviable descobrir quants reper-
cutien a la zona delimitada en estudi. La següent font d’informació 
consultada va ser la base de dades de l’empresa privada ‘Eixos.
cat Observatory’. La seva metodologia de recull de dades és a 
través de la inspecció directe en el terreny, geolocalitzant més de 
200.000 locals arreu de Catalunya. D’aquests locals, el 50% s’han 
visitat pre-pandèmia, entre 2018 i 2020, sense poder comprovar 
els efectes del tancament de negocis durant els confinaments.

L’Observatori Eixos.cat (www.eixos.cat) utilitza tres indicadors prin-
cipals per determinar la salut comercial d’una àrea. Són tres dades 
que aquest treball utilitzarà per donar una radiografia general entre 
les tres ciutats d’estudi i poder fer una comparativa entre elles. Se-
gons Eixos.cat, les definicions d’aquests tres indicadors són:

• Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial (IATC): Mesura 
l’ocupació, és a dir, els locals ocupats respecte el total de lo-
cals que admeten ús comercial.

• Índex d’Atracció Comercial (IAC): Mesura l’atracció, és a dir, 
els comerços no quotidians (equipaments per a la persona, la 
llar, cultura i lleure) respecte el total de locals ocupats.

• Índex de Dotació Comercial (IDC): Es té en compte el nombre 
d’establiments per cada 100 habitants.

 Per tal de seguir una coherència en l’obtenció de la infor-
mació, s’ha utilitzat les dades publicades de lliure accés d’Eixos.
cat per a la diagnosi general dels àmbits d’estudi delimitats. La 
informació aconseguida en les tres administracions presentava 
mancances en quant a fiabilitat i rigurositat, i per això va ser des-
cartada i simplement ha estat utilitzada de consulta, especialment 
la de Vilanova i la Geltrú al haver estat actualitzada al 2022. Per 
a l’obtenció de les dades en l’anàlisi més concret de cada àmbit 
delimitat, s’ha optat per un reconeixement visual directe en el te-
rreny, complementàriament amb Google Maps-Street View. L’àrea 
acotada dels àmbits delimitats feia factible el treball de camp di-
recte per aquesta investigació, i era necessari per obtenir major 
fiabilitat en la part del procés que requeria de major precisió. La 
recollida d’informació va efectuar-se en dos dies per a cada ciutat, 
un laboral i un festiu: 

Mataró: Dimarts 14/06/2022 i Dissabte 18/06/2022.

Terrassa i Vilanova i la Geltrú: Dimecres 15/06/2022 i Dissabte 
25/06/2022

Construcció del mètode
 La metodologia seguirà una organització igual per a tots 
tres casos que permeti enriquir el debat a través de la comparació 
entre ells. Així doncs, s’estableixen els següents passos:

Pas 0: Context general
 Radiografia general de l’estructura comercial urbana de 
la ciutat. Evolució urbanística i justificació de l’elecció de l’àmbit 
com a part de l’anàlisi d’entendre l’espai. En el mateix pas, es 
farà un esforç per entendre al detall les singularitats del Pla Gene-
ral d’Ordenació de cada municipi, des dels instruments que con-
té per a la regulació dels usos com els mecanismes per definir 
condicions físiques de l’espai urbà, si n’hi hagués. Més enllà de 
presentar i valorar les característiques específiques de cada cas, 
l’objectiu és aconseguir mostrar una visió genèrica de la ciutat, per 
poder extreure certes conclusions i particularitats que acabin aju-
dant a l’hora d’escollir les diferents propostes de millora. Aquest 
pas, per tant, té una escala general de ciutat.
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pas 1: Diagnosi a través de quatre indicadors
 El primer bloc ha permès definir els paràmetres més relle-
vants que influeixen en el disseny i funcionament d’un espai urbà 
adequat per al desenvolupament de l’activitat en planta baixa, a la 
vegada que també ha permès identificar possibles solucions inno-
vadores. El següent pas buscarà analitzar un fragment represen-
tatiu de cada ciutat a través de quatre indicadors que neixen de 
les conclusions extretes del bloc I. L’objectiu és extreure, doncs, 
una diagnosi sobre l’estat actual del teixit, i que servirà per escollir 
les millores adequades. Els càlculs generals dels indicador que-
daran recollits en l’apartat d’annex.

 Els dos primers indicadors valoraran l’estat actual de la 
qualitat de l’activitat comercial i terciària, entesa, en altres parau-
les, com la salut comercial del teixit. La informació s’ha aconse-
guit a través de les dades públiques ofertes per Eixos.cat, i són 
una imatge puntual de cada ciutat entre el 2018 i 2022. Per tal 
d’extreure uns resultats més precisos, s’han descartat aquells ca-
rrers que no passaven el tall de 3 locals/100 ml.

Indicador 1: Ocupació dels locals

El primer indicador mostrarà l’ocupació dels locals, quants locals hi 
ha actius respecte al total. Es mesurarà a partir d’un mapa de calor 
que representa el percentatge d’ocupació. El punt d’inflexió se situa 
al 50%-60%, tenint en compte que diversos experts situen al 70% el 
límit que marca l’inici d’un procés de desertització comercial1.

Indicador 2: Diversificació comercial

El següent indicador buscarà mesurar el grau de diversitat dels 
locals en actiu, ja que l’ocupació per si sola no pot representar 
el grau de salut comercial, en quatre grups generals: Comerç 
quotidià/béns de conveniència (alimentari, restauració, perruque-
ries...), botigues (de roba, electrodomèstics, calçat...), serveis 
(despatxos professionals, assessories, oficines...) i serveis no 
buscats/puntuals (altres com autoescola, taller mecànic, forma-

ció...). S’ha seguit el criteri de la Diputació de Barcelona, que es-
tableix que un teixit és divers quan cap tipus de comerç supera un 
20% de la oferta, i que a partir del 40%, comença a ser una zona  
d’alta concentració sectorial. Així doncs, per adaptar aquests fets 
a la realitat d’uns teixits que no són de primer ordre comercial, 
s’estableixen els següents nivells:

 Eix amb diversificació alta
        Cap tipologia d’activitat comercial supera el 50% 

 Eix amb diversificació mitja
        Hi ha una tipologia predominant, entre 50-75%

 Eix monofuncional
        Hi ha una tipologia predominant per sobre 75%

 Els dos altres indicadors fan referència a les condicions 
físiques de l’espai urbà, fent servir els diferents paràmetres bà-
sics arquitectònics i urbanístics presentats en el primer punt del 
primer bloc. No és una valoració estètica o subjectiva dels fronts i 
l’espai públic, sinó que es valora segons si les seves característi-
ques influeixen positivament o negativament a l’activitat en planta 
baixa, sigui comercial, residencial o indeterminat. Per tal de poder 
‘quantificar’ l’experiència humana dels espais, els dos indicadors 
s’han construït a través d’un sistema de punts. Així doncs, s’ha 
dotat a cada paràmetre d’un cert nombre de punts segons la seva 
importància a l’hora de generar urbanitat.

 Indicador 3: Qualitat arquitectònica dels fronts edificats

El present indicador definirà l’atractivitat dels fronts per a generar 
oportunitats d’urbanitat i activitat. Així doncs, es dona més valor al 
nombre d’accessos (ritme) que suposa la qualitat que potencial-
ment pot influir més en la reactivació d’un front. Tot i això, per ella 
sola no seria capaç de regenerar uns fronts, i per aquesta raó no 
permet aprovar directament (puntuació màxima del ritme = 1,5/4).

100% Locals plens

50-60% Locals plens

0% Locals plens

1 Les dades sobre locals actius i locals totals pot aconseguirse de diferents mane-
res, encara que el més òptim seria que la pròpia administració tingués un inven-
tari actualitzat sobre els establiments en actiu. La gran majoria d’administracions 
d’Ajuntaments mitjans-grans i l’Àrea Metropolitana de Barcelona disposen 
d’aquestes dades d’accés públic. És a dir, els municipis on resideix el 70% de la 
població catalana. Altres empreses privades, com Eixos Observatory, també han 
recollit dades sobre locals arreu de Catalunya. De la mateixa manera, aquest ob-
servatori ha definit l’Index IATC utilitzat en el present estudi. També es pot fer una 
recopilació directa de la informació a través de treball de camp si la dimensió de 
l’àrea d’estudi ho permet.
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(R) Ritme: Nombre d’accessos cada 100 ml  punts
     +20 accessos 1,5
     entre 15-20 accessos 1,25
     entre 10-15 accessos 1
     entre 5-10 accessos 0,5
     entre 1-5 accessos 0
     mur cec -0,25
(P) Permeabilitat física i visual:
 Transparència: Superfície transparent o  
 facilitat de veure l’interior des de l’exterior 
      60-100% superfície façana 0,5
     20-60% superfície façana 0,25
     Inferior al 20% superfície façana 0

 Interacció: mobiliari exterior, barres de bar, 
 posts de fruita, jardí privat obert, banc a façana...

  SI 0,25
  NO 0
(I) Irregularitat: Tridimensionalitat de la façana, 
espai de transició, porxo, reculades, etc.
     SI, més del 50% de la façana per 100ml 0,5
     Si, menys del 50% de la façana per 100ml 0,25
     NO, inferior al 20% 0
(A) Condicions arquitectòniques atractives 
(subjectivitat): Edifici patrimonial, d’interès o singular  
     SI  0,25
     NO 0

Indicador 4: Qualitat urbanística de 
l’espai públic

L’indicador buscarà mesurar la 
qualitat dels carrers -no de les pla-
ces- de convertir-se en un espai 
públic per estar, i no tan sols per a 
transitar. La vorera és el paràmetre 
que comporta la majoria de punts, 
ja que és la que més influencia. 
L’únic paràmetre negatiu respon 
al que fa referència a l’amplada de 
l’asfalt, perquè trenca la unitat del 
carrer afecta, per tant, a la configu-
ració de l’espai urbà.
(V) Voreres: punts
 <1,20 m 0
  1,20<2,00 m 0,50
  >2,00 m 1
  Pacificat o lloc/plaça 1,50
(M) Mobiliari urbà i vegetació:
  NO 0
  1 0,25
  SI 0,50
(A) Fileres d’aparcament gratuït:
  2 files 0,25
  1 fila 0,50
  0 files 0,75
(S) Serveis: Carril bici, CiD, zona blava/verda...:
  NO 0
  SI 0,25
(VC) Valor corrector: Amplada asfalt 
entre vorera i vorera <12 m:
  SI -0,50

Pas 2: Selecció de l’àmbit delimitat i condicions actuals 
 La superposició de tots aquests indicadors dona com a 
resultat un document gràfic que ressalta els àmbits més desfavo-
rables per a l’activitat de la planta baixa. Un document-semàfor 
il·lustratiu que permeti detectar ràpidament les zones a on cal 
prioritzar les actuacions. A més, permet observar la direcció de les 
propostes puntuals de millora; si la problemàtica està en l’espai 
públic, les millores hauran d’incloure actuacions urbanístiques. 
En canvi, si el problema és la diversificació d’usos, les millores 
hauran d’anar cap a propostes d’actuacions d’emergència de la 
normativa.

Valors totals
(R+P+I+A)
 3-4
 2,-3
 1-2
 0-1

Valors totals
(V+M+A+S-VC)
 2-3
        1,5-1,75
     1-1,25
      0-0,75

Figura 2.2. (Dalt i esquerra) Diferents 
documents gràfics exemple dels passos de 
la metodologia.
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 Es procedirà a escollir un àmbit, que serà representatiu 
de la problemàtica de desertització comercial. Aquest àmbit pot 
ser un eix continu, com un carrer en el cas de Mataró i Terrassa, 
o un conjunt d’espais concatenats, com el cas de Vilanova i la 
Geltrú. En aquest pas també es farà una diagnosi més detallada 
de l’estat actual dels usos i del paisatge urbà de l’àmbit escollit. 
Així doncs, mentre que fins ara els indicadors representaven unes 
dades amb càlculs més simples i mapes de color més genèrics del 
fragment del teixit -sobretot degut a la dificultat d’aconseguir totes 
les dades de manera ràpida i manejable-, ara serà un estudi més 
detallat de l’àmbit eix, concretant la localització de cada unitat de 
planta baixa.

Pas 3: Propostes de millora de l’àmbit delimitat
 L’objectiu final del mètode és revertir els efectes negatius 
assenyalats a través dels indicadors. En altres paraules, aconse-
guir transformar les zones blaves del document-semàfor en taron-
ges. Així doncs, es dividiran en tres punts:

1. Propostes generals de canvis de la normativa: 

Propostes generals per concretar canvis al planejament mu-
nicipal de cada cas, un cop s’ha estudiat i analitzat en el pas 
0. En definitiva, proposar deixar sense efecte totes aquelles 
regulacions genèriques i restrictives que limiten la flexibilitat i 
diversificació dels usos.

2.  Propostes concretes de millora d’usos:

Propostes per a la caracterització dels diferents ambients d’un 
mateix eix sense trencar la seva continuïtat. Propostes no nor-
matives sobre els usos més adients.

3. Propostes concretes de millora urbanística i arquitectònica:

Les millores urbanístiques necessàries per reconvertir el ca-
rrer en espai públic i millorar la relació amb el límit de façana.

 

3. CasOs D’EstuDI

3.1. Cas D’EstuDI I: Mataró I pEraMàs: rEaCtI-
Var un antIC EIx En DEsÚs
PAS 0: Context general
 Mataró, amb 129.120 habitants, és la vuitena ciutat més 
gran de Catalunya i forma part del denominat Arc Metropolità de 
Barcelona, en situar-se a 30 km de la capital. És una ciutat densa i 
compacta, amb pocs espais oberts dins del teixit consolidat, i amb 
un pendent moderat, especialment en els barris més allunyats de 
la costa. Pel que fa a l’estructura comercial, compta amb un alt 
nombre de locals comercials (IDC), per sobre la mitjana catalana 
i assimilable a Barcelona capital, però l’ocupació dels locals pre-
senta un principi de risc de desertització (IATC), en situar-se prop 
del 70% de locals ocupats respecte del total. L’obertura del centre 
comercial ‘Mataró Parc’ fa vint anys als afores ha suposat, com en 
altres ciutats de l’entorn, un canvi de les dinàmiques comercials 
desafavorint el comerç de proximitat. Les zones industrials se si-
tuen al sud-oest, a prop de la riera d’Argentona i el mar i, també a 
l’est, prop de la Riera de Sant Simó.

 És una ciutat formada, per una banda, per un potent 
centre històric i comercial i, per l’altre, pels diferents barris peri-
fèrics que disposen dels seus propis centres d’activitat menors. 
L’Eixample, el barri que separa el centre dels barris perifèrics, mai 
ha tingut una activitat significativa, i no ha permès traçar conti-
nuïtats d’activitats econòmiques entre les dues realitats.

 L’Eixample de 
Mataró va ser projec-
tada el 1878 per Emili 
de Cabanyes i Melcior 
de Palau (de Solà-Mo-
rales, 2002, p. 79). El 
Pla buscava traçar la 
màxima continuïtat del 
nou creixement amb el 
cas antic i els camins 
històrics, a la vegada 
que s’adaptava a les 
rieres. És per aques-
ta raó que renuncià a 

Figura 2.3. Taula de les diferents dades estadístiques de 
rellevància i dels indicadors d’Eixos.cat. IATC: Ocupació 
dels locals respecte al total. IAC: Diversitat i atracció 
dels locals ocupats. IDC: Nombre de locals per cada 
cent habitants. Font: Generalitat de Catalunya i Eixos.cat

MATARO TERRASSA VILANOVA

Població 129121 233011 67458

L. buits 1595 972 267

L. totals 5931 7441 1867

IATC 73,11 86,94 85,7

IAC 23,22 18,92 29,81

IDC 3,02 2,43 2,25
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tenir una malla ortogonal i 
regular (Martín i Esteban, 
2011, p. 154). Durant les 
onades migratòries del s. 
XX, la ciutat va créixer a 
partir de perifèries disconti-
nuades de la trama existent, 
que generalment se situa-
ven de forma no planificada 
en terrenys elevats i adver-
sos. Ambdues realitats han 
quedat unides per grans pe-
ces d’equipaments i d’espai 
verd, que no fan més que 
augmentar l’efecte barrera.

fragment en estudi
 Peramàs, el barri escollit 

com a objecte d’estudi, 
se situa entre el límit de 
l’Eixample i el límit del ba-
rri de Cerdanyola, i va néi-
xer amb la doble voluntat 

d’articular els dos teixits i de fer front al dèficit residencial durant 
les onades migratòries dels anys 60 i 70. Tot i que els primers 
assentaments de Peramàs van ser edificacions unifamiliars i auto-
construïdes pels mateixos immigrants, però la major part del barri 
és fruit d’una promoció immobiliària de la Caixa d’Estalvis inicia-

Figura 2.4. Situació de l’àmbit d’estudi dins 
l’estructura urbana i comercial general de 
Mataró. 

Figura 2.5. Imatge representativa de 
l’evolució urbana de la ciutat de Mataró.

  Zones d’activtat significativa en planta baixa
 Peramàs
  Distància (0,50km i 1km)
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da als anys setanta, i ja proposada en el planejament municipal 
d’aquell moment (Salicrú, M., 1992, p. 12). Seran edificacions de 
baix cost, de maó vist i amb una altura mitjana de quatre plantes.

 És un barri dens i principalment residencial de classe 
mitjana-baixa, amb un alt nombre de locals comercials en planta 
baixa, de caràcter local, principalment bars i perruqueries. Fora 
dels eixos comercials principals com la Ronda O’Donnell, però, 
la majoria romanen tancats. És un teixit que, pel gran nombre de 
locals comercials i la seva posició central, esperava convertir-se 
en un pol d’activitat comercial, però finalment la planta baixa ha 
quedat com un espai sense caràcter ni planificació, un espai inde-
terminat, amb carrers dominats per l’asfalt i un espai públic resi-
dual. En els últims anys hi ha una tendència a transformar el gran 
nombre de locals buits en trasters i aparcaments, agreujant la per-
cepció de desertització comercial i ‘l’efecte persiana’. Peramàs és, 
a més, el barri més envellit de Mataró.

Singularitats de la normativa respecte la planta  
baixa i els usos
 El planejament urbanístic vigent que ordena el municipi 
està definit pel Pla d’Ordenació General de Mataró (PGO) aprovat 
l’any 1996, juntament amb les posteriors modificacions del PGO i 
el planejament derivat. El barri de Peramàs és molt homogeni pel 
que fa a les claus de planejament: la majoria del barri està en clau 
1c (Zona de creixements en fronts de carrer).

 El PGO’96 és singular per ser un pla molt rígid amb un 
gran nombre d’excepcions. Aquesta situació ha portat a haver de 
redactar un gran nombre de modificacions i afegir moltes subclaus 
amb canvis molt sotils respecte de la clau mare. Per exemple, la 
clau 1c té fins a 19 subclaus. Respecte a la regulació de la planta 
baixa, el pla ho estipula de dues maneres: a través de la clau de 
planejament i per paràmetres generals per a tota la ciutat, que 
resulten ser molt genèrics i sense tenir en compte les condicions 
concretes de cada teixit.

 - Regulació dels usos per tipologia d’ús: Com a la majoria 
dels plans municipals d’arreu, cada clau de planejament té usos 
dominants, compatibles, condicionats o incompatibles. En el cas 
de la clau 1c, la majoria dels usos d’activitats econòmiques (co-
merços i serveis), així com el residencial, són compatibles. Actual-
ment, no existeix cap Ordenança Municipal o Pla Especial que de-
limiti àmbits segons el caràcter unitari de planta baixa, com podria 

ser una normativa d’eixos comercials i cívics. Tot i que el PGO’96 
contempla l’aprovació d’una ordenança sobre usos de les plantes 
baixes a carrers comercials, aquesta va ser derogada l’any 2009 
per incomplir una sentència europea2. El pla regula, doncs, els 
usos de la planta baixa a través d’un paràmetre genèric i simplista 
recollit a la MPG-67. Aquesta modificació estableix que allà a on 
el planejament admeti PB+2 i a on el viari sigui més amples de 10 
m, la planta baixa tan sols podrà ser ocupada per habitatge en un 
màxim del 50% de la seva superfície. A més, l’accés rodat haurà 
de ser pel front secundari, si existeix. Aquesta mesura s’aplica 
arreu de la ciutat sense cap consideració ni discriminació, tan sols 
s’eximeix als habitatges unifamiliars, els nous plans d’actuació i 
els viaris amb un pendent superior al 8%. Mataró és el clar exem-
ple d’una ciutat on la normativa no ha planificat els usos en planta 
baixa, tan sols ha permès l’ús comercial per inèrcia, sense dotar 
als teixits del context adequat per a un desenvolupament òptim 
de l’activitat. Mataró té més locals comercials per habitant que Te-
rrassa i Vilanova, amb 4,6 loc/100 hab, en enfront dels 3,2 loc/100 
hab i 2,8 loc/100 hab respectivament. En canvi, té fins al triple de 
locals buits. Tot i que tan sols és una mètrica que no ha tingut en 
compte altres factors externs, es podria concloure que hi ha una 
sobrerepresentació dels espais comercials.

Figura 2.6. Vista satèl.lit de Peramàs. Font: Google Earth.

2 Segons informacions del propi Ajuntament i reculls periodístics (LL. M., 2009)
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Un altre paràmetre que utilitza el pla per limitar l’ús residencial és 
a través de la densitat màxima d’habitatges (art. 85). Suposa la su-
perfície màxima edificable pel nombre de plantes permeses entre 
el mòdul residencial de 85 m². Tot i això, en l’àmbit en estudi, en ser 
edificacions molt compactes, el resultat de l’equació és molt elevat i 
inversemblant, posant de manifest, una altra vegada, com una nor-
mativa massa simplista no aconsegueix els objectius desitjats.

- Configuració arquitectònica i disseny de l’espai públic: No exis-
teixen cap article que busqui definir la qualitat urbana o la configu-
ració de l’espai urbà. Els articles que regulen la configuració arqui-
tectònica, com els cossos sortints o les reculades (art. 107), tenen 
com a objectiu vetllar perquè les noves edificacions no envaeixin 
el viari i es mantingui l’alineació de façana, i no la de generar 
espais d’interacció en planta baixa o a favor de la vitalitat urbana, 
com apareix en alguns plans parcials de Copenhaguen.

- Encaix normatiu dels nous usos: En ser una normativa redactada 
el 1996, no inclou categories alternatives citades anteriorment en 
aquest treball, com el cohabitatge, el cotreball, l’aparcament de 
bicicletes o els usos temporals. Pel que fa a usos residencials, 
es diferencien els d’habitatge tradicional (plurifamiliars, bifami-

Figura 2.7.Diagrama 1. Tipologia edificatòria segons Cadastre (2022)
Residencial plurifamiliar (> 1 habitatge)
Residencial unifamiliar (1 habitatge)
Altres usos (< 1 habitatge)

Figura 2.9. Diagrama 3. Planejament vigent: PGO Mataró (1996)
Creixements en fronts de carrer (1c)
Edif. aïllades singulars i protegides (1e1,1e2 ,4a3)
Sistemes: Equipaments (E) i Zones verdes (V)

Figura 2.8. Diagrama 2. Any de construcció de cada edificació segons Cadastre (2022)
posterior a 1995
entre 1965 i 1995
anterior a 1965
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liars o unifamiliars) amb aquells de caràcter col·lectiu o temporal 
(allotjament col·lectiu, residències, ús hoteler, etc.), però no hi ha 
una especificació de noves tipologies com serien els residencials 
no-tradicionals. Aquesta separació limita l’aparició d’aquests usos 
no convencionals, ja que no els consideren habitatge permanent, 
però tampoc allotjament. La situació és semblant pels cotreballs 
o centres urbans logístics, on el pla els considera com a ús indus-
trial o de magatzem, dues figures molt restringides dins del teixit 
urbà consolidat. L’article 297 defineix una categoria d’’altres usos’ 
que, per tenir el vistiplau de l’administració, necessiten justificar 
que no crearan una situació conflictiva amb els altres usos o con-
traris als objectius de la zona. Aquesta situació genera ambigüitat i 
inseguretat jurídica que desincentiva la implementació d’aquestes 
noves modalitats dins el teixit urbà consolidat. Tampoc apareix 
cap article que defineixi usos temporals.

pas 1: Diagnosi a través de quatre indicadors
Estat actual de la qualitat de l’activitat econòmica en planta 
baixa

 La majoria de les vies principals concentren el gruix de 
l’activitat, destacant la ronda d’O’Donell, amb una ocupació en-
torn del 90%. En canvi, les vies perpendiculars i pròximes a la 
ronda, presenten un nivell de desertització comercial molt ele-
vat, entorn del 30% d’ocupació. A més a més, com es pot veure 
a l’indicador 2, aquestes vies secundàries no tenen un alt nivell 
de diversificació, tan sols resten comerços locals de restaura-
ció o perruqueria. El barri ha patit un procés d’especialització 
cap a eixos principals, on la majoria dels negocis dels eixos 
secundaris que no han tancat, han acabat traslladant-se. El co-
merç local ha aguantat precisament per ser un barri envellit 
i en pendent, ja que la gent gran acostuma a tan sols poder 
recórrer distàncies curtes. Les mesures a aplicar hauran de 
considerar totes aquestes situacions; com la necessària diver-
sificació de les activitats terciàries i el control en l’augment de 
l’ús residencial.

Indicador 1. Ocupació dels locals (carrers amb més de 3 locals/100ml):
Font: Eixos.cat Observatory amb comprovacions directes de treball de camp

100% Locals plens

50-60% Locals plens

0% Locals plens

Indicador 2. Diversificació comercial (varietat de comerç):
Eix amb diversificació del comerç

Cap tipologia d’activitat comercial supera el 50%

Eix amb diversificació mitja
Hi ha una tipologia predominant, entre 50-75%

Eix monofuncional
Hi ha una tipologia predominant per sobre 75%

Font: Eixos.cat Observatory amb comprovacions directes de treball de camp
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Estat actual de la qualitat urbana
 Tots els carrers secundaris tenen voreres insuficients, in-
feriors a l’1,20 d’ample, sense mobiliari o verd urbà i amb dues fi-
leres d’aparcament, que obstaculitzen la visibilitat dels locals entre 

els dos costats i creen un pai-
satge urbà hostil. Aquesta si-
tuació dificulta molt l’activitat 
comercial, i la vorera tan sols 
té el caràcter de pas, no d’un 
espai d’estar i d’interactuar 
amb la planta baixa. 
L’arquitectura és molt senzi-
lla i monòtona, sense gaires 
fronts atractius més enllà de 
les vies principals, encara 
que el ritme d’accessos és alt 
arreu. Els fronts residencials 

unifamiliars en planta baixa mostren cert atractiu en ser construc-
cions informals i tenir un espai privat davant, però la majoria estan 
desatesos, així que la interacció amb l’espai urbà és mínima. Així 
doncs, les millores a aplicar hauran de prioritzar les intervencions 

urbanístiques que permetin 
crear voreres prou amples i 
equipades per transformar-
les en espais per estar. Així 
doncs, crear i reforçar els es-
pais d’identitat del barri, com 
a mecanisme per regenerar 
l’activitat comercial i urbana.

Indicador 3. Qualitat urbana i arquitectònica dels fronts edificats.  
Font: Treball de camp directe i Googlemaps

Indicador 4. Qualitat urbanística de l’espai públic. Font: Treball de camp directe i 
Googlemaps

(R) Ritme: Nombre d’accessos cada 100 ml  punts
     +20 accessos 1,5
     entre 15-20 accessos 1,25
     entre 10-15 accessos 1
     entre 5-10 accessos 0,5
     entre 1-5 accessos 0
     mur cec -0,25
(P) Permeabilitat física i visual:
 Transparència: Superfície transparent o  
 facilitat de veure l’interior des de l’exterior 
      60-100% superfície façana 0,5
     20-60% superfície façana 0,25
     Inferior al 20% superfície façana 0

 Interacció: mobiliari exterior, barres de bar, 
 posts de fruita, jardí privat obert, banc a façana...

  SI 0,25
  NO 0
(I) Irregularitat: Tridimensionalitat de la façana, 
espai de transició, porxo, reculades, etc.
     SI, més del 50% de la façana per 100ml 0,5
     Si, menys del 50% de la façana per 100ml 0,25
     NO, inferior al 20% 0
(A) Condicions arquitectòniques atractives 
(subjectivitat): Edifici patrimonial, d’interès o singular
     SI  0,25
     NO  0

Valors totals
(R+P+I+A)

3-4
2,-3
1-2
0-1

Valors totals
(V+M+A+S-VC)

2-3
1,5-1,75
1-1,25
0-0,75

(V) Voreres: punts
 <1,20 m 0
  1,20<2,00 m 0,50
  >2,00 m 1
  Pacificat o lloc/plaça 1,50
(M) Mobiliari urbà i vegetació:
  NO 0
  1 0,25
  SI 0,50
(A) Fileres d’aparcament gratuït:
  2 files 0,25
  1 fila 0,50
  0 files 0,75
(S) Serveis: Carril bici, CiD, zona blava/verda...:
  NO 0
  SI 0,25
(VC) Valor corrector: Amplada asfalt 
entre vorera i vorera <12 m:
  SI -0,50

PAS 2: Delimitació de l’àmbit i el seu estat actual

 A través del següent document síntesi dels quatre in-
dicadors, es pot extreure quins són els punts amb una activitat 
en planta baixa més crítica i un disseny urbà menys favorable a 
aquesta activitat. El carrer Josep Fradera, l’àmbit delimitat escollit, 
ha patit un fort procés de desertització, fins al punt de tenir tan 
sols el 22% dels seus locals amb activitat. La majoria dels nego-
cis són bars i perruqueries i alguna oficina puntual, i és possible 
observar locals ocupats per habitatges i trasters de manera infor-
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mal. La seva situació de desertització és conseqüència, en part, 
per la proximitat a un eix de primera categoria com és la Ronda 
O’Donnell; un carrer més accessible i en condicions urbanístiques 
més aptes pel desenvolupament de l’activitat urbana, com grans 
voreres, que tenen espai suficient per dotar-lo de les tres bandes 
d’Hernández (1995), citat en el primer bloc de la present investi-
gació. Així doncs, la vorera conté arbrat, mobiliari urbà i espai per 
a terrasses. 

 El barri ha crescut amb un ús comercial sobredimen-
sionat, en part per la normativa de la MPG-67. No hi ha hagut, 
doncs, ni planificació ni jerarquia: els carrers principals tenen 
el mateix nombre de locals que els secundaris. El Parc de la 
plaça Catalunya, és un dels centres de vida del barri i genera 
una gran afluència de gent gran i nens durant el dia, però la 
connexió del carrer Josep Fradera amb el parc no és còmode 
ni accessible, i no permet una relació entre la planta baixa i 
l’espai públic. Existeixen barreres físiques com graons i mu-
rets separadors, però també unes condicions urbanístiques del 
carrer que desincentiven l’activitat, com són les voreres insufi-
cients, la falta de mobiliari i verd urbà i la presència visualment 
dominant del cotxe, un asfalt ample i dues files d’aparcament 
en superfície que obstaculitzen la visibilitat.

 L’eix Josep Fradera conté les edificacions més poblades i 
més compactes del barri, amb profunditats de fins a vint metres; i 
a on la majoria superen l’altura permesa en el planejament vigent. 
Totes aquestes situacions posen en dubte si la transformació ge-
neralitzada en usos residencials dels locals comercials abando-
nats en planta baixa no suposaria un enquistament del problema. 
La solució ha de passar per una diversificació dels usos que atre-
gui nous negocis, i així atraure i retenir població jove.

Figura 2.14. Document síntesi dels quatre indicadors, en el cas d’estudi de 
Mataró-Peramàs.

Figura 2.15. Recull d’imatges i inventari de l’activitat en planta baixa al carrer Josep 
Fradera. Font: Google maps per les fotografies, visita de camp directe l’activitat 
(06/2022)

50m 100m
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 Figura 2.16. Imatge del carrer Josep 
Fradera al tram central.
Font: Google Maps.

Figura 2.17. Imatge del carrer Josep 
Fradera al tram final.
Font: Google Maps.
 
     Local actiu (18)
     Local inactiu (47)
     Habitatge (22)
     Altres: garatge, porta
     d’entrada, traster, serveis
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PAS 3: Propostes de millora de l’àmbit delimitat
 En primera instància, i tenint en compte el planejament mu-
nicipal general, es proposa eliminar la modificació MPG-67, que es-
tableix que allà a on el planejament admeti PB+2 i a on el viari sigui 
més amples de 10 m, la planta baixa tan sols podrà ser ocupada per 
habitatge en un màxim del 50% de la seva superfície. Una regulació 
genèrica i sense cap criteri estratègic. En canvi, es recomana iniciar 

un procés de delimitació d’àmbits 
unitaris segons les seves caracte-
rístiques comunes en planta baixa, 
sigui a través de qualificar els ca-
rrers de Mataró més rellevants per 
a l’activitat terciària, sigui delimitant 
teixits o zones conjuntes. La dimen-
sió i detall d’aquests àmbits, doncs, 
estaria condicionada a la realitat i a 
les necessitats de cada context i de 
cada moment. En el cas del carrer 
Josep Fradera, la seva continuïtat 
urbana i característiques morfològi-
ques i funcionals comunes fan que 
es pugui concebre com un eix con-
tinuo. La proposta implica recuperar 

el seu caràcter d’eix actiu, però no 
per retornar a un paper dominant 
de l’ús comercial, sinó a través de 
la mixticitat amb altres usos.

 No obstant això, les prime-
res actuacions han de consistir en 
la millora dels espais urbans en ge-
neral, que implica l’ampliació de to-
tes les voreres fins als dos metres. 
Aquesta millora permetrà traçar un 
recorregut caminable i continuo 
per tot l’eix, poder instal·lar serveis 
necessaris i permetre el desenvo-
lupament d’activitats més enllà de 
circular-hi. També, més espai per 
a futures activitats, permetrà que 
els nous usos en planta baixa pu-
guin tenir un paper proactiu cap a 
l’espai públic. Tot i la concepció de 
l’eix com una unitat, la realitat es 
mostra diversa, i l’urbanisme s’hi 
ha d’adaptar. Per això, en els ex-
trems de l’eix, d’un caràcter menys 

Figura 2.19. Diagrama exemple de com ac-
tuar a l’espai urbà en un dels trams centrals.
Figura 2.20. Planta resum del projecte per a 
l’àmbit delimitat.

Figura 2.18. Diagrama exemple de 
com actuar a l’espai urbà en un dels 

trams dels extrems

Front actiu comercial prioritari 
Front actiu
Front semi-actiu

Ús comercial o terciari en cantonada (en discontinua, 
ús potencial)

Lloc urbà: punt identificable i generador d’activitat 
urbana

Espai públic híbrid per activitat urbana terciaria
Espai públic híbrid per activitat urbana residencial

Locals actualment abandonats (interior) amb el caràc-
ter de l’ús potencial proposat (contorn)
Direcció del trànsit rodat del carrer
Reducció del trànsit de pas
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dinàmic que la part central, es proposa una reducció del trànsit 
rodat amb actuacions semblants al ‘woonerf’, i complementat amb 
franges de zones híbrides amples que permetin a les plantes bai-
xes estendre’s i personalitzar l’espai urbà, siguin usos comercials, 
domèstics o productius.

 El tram central manté un cert nivell d’activitat econòmica 
a la planta baixa. Així doncs, cal augmentar també l’amplada de 
la vorera i permetre el trànsit rodat per veïns i serveis de l’activitat 
econòmica. A la vegada, és la part de l’eix que es relaciona amb 
la plaça Catalunya, un dels espais més concorreguts del barri. La 
relació actual és gairebé inexistent, per això es proposa limitar les 
barreres físiques i visuals cap al parc, i establir una connexió de 
les activitats en planta baixa amb l’espai públic. Així doncs, dotar 
el carrer d’espais per a desenvolupar activitats exteriors com te-
rrasses de restauració, classes a l’aire lliure o espais productius 
artesanals, i donar l’oportunitat a aquests usos de personalitzar la 
part de la franja de zona híbrida que els hi correspongui.

 L’encreuament entre el carrer Josep Fradera, el carrer An-
toni Comas i el Parc de Catalunya és, actualment, un espai sense 
ús ni identitat de gairebé una hectàrea, dominat per un asfalt que ni 
les condicions ni el nivell de trànsit el requereixen. La seva posició 
estratègica i central li permet transformar-se en un lloc urbà, és a 
dir, en una centralitat de referència més per al barri, amb una iden-
titat urbana pròpia i en continuïtat amb l’eix actiu en estudi i el parc.

 En termes de regulacions normatives d’usos en aquest 
àmbit, apostar per una flexibilització dels usos sempre que es 
garanteixi la diversificació en tot l’eix. En els fronts actius, afegir 
regulacions de mínima transparència i irregularitat del front per 
incentivar i prioritzar els usos terciaris, i mantenir l’ús residencial 
com el no dominant. També, recomanar ajudes per atraure nego-
cis terciaris situats a les plantes superiors dels edificis de l’entorn.

 La resta del teixit que no està marcat com a front actiu, no 
serien necessàries les regulacions de transparència mínimes però 
si la garantia de mixticitat amb uns usos partícips de l’espai urbà. 
Dotar els fronts d’una franja híbrida generosa perquè els veïns 
caracteritzin l’espai ells mateixos. Així doncs, condicionar la flexi-
bilització majoritària dels usos residencials a un assoliment mínim 
d’usos per a activitats econòmiques que podrien ser concentrades 
a les cantonades, i així exigir un mínim d’espai per als serveis de 
proximitat. Aquests comerços en cantonada, amb una adequació 
de l’espai urbà, poden transformar-se en microcentralitats.

3.2. Cas D’EstuDI II: tErrassa I sant pErE nOrD: 
CARACTERITZAR ELS CARRERS DE LA MALLA

PAS 0: Context general
Terrassa, amb 233.011 habitants, és la tercera ciutat més gran 
de Catalunya i forma part del denominat Arc Metropolità de Bar-
celona, en situar-se a 25 km de la capital. Tot i tenir una dimensió 
semblant a Sabadell, concentra el triple de locals en planta baixa 
que la seva veïna, que la converteix en un potent centre d’atracció 
en el seu entorn, amb uns teixits i uns eixos comercials molt dinà-
mics. Mataró té un major nombre de locals (IDC), però la salut 
comercial de Terrassa (IATC) és més elevada. En ser una ciutat 
de considerable dimensió, té una gran diversitat de barris i teixits, 
amb zones comercials distribuïdes principalment al centre històric, 
a l’eix Francesc Macià i al voltant de l’Estació del Nord i del Mercat 
Municipal. La majoria del teixit industrial se situa al sud i a la vora 
de la riera de les Arenes.

 Les eixamples de la ciutat de Terrassa, els creixements de 
finals del s. XIX i principis del s. XX, no han estat producte d’una 
planificació unitària, tal com es preveia en el primer pla, el de Mi-
guel Coret del 1878. Els nous creixements en eixamples de Terras-
sa són fruit d’un conjunt de fragments heterogenis durant diverses 
èpoques i planificacions, amb orientacions variades i discontinus 
entre si. Aquestes eixamples, la majoria alienes a la configuració 
del barri antic, els camins històrics o les lògiques rurals del territori, 
han estat cosides entre elles a través de grans vies (de Solà-Mora-
les, 2002, p. 75). Algunes d’aquestes vies sí que seguien el traçat 
d’alguna preexistència, 
com la Rambla Egara 
amb la riera de Palau 
o com la carretera de 
Montcada. Tant els 
creixements en eixam-
ple com aquestes vies, 
seguien majoritària-
ment l’eix nord-sud, 
en ser la més favora-
ble a la topografia del 
territori i al curs hídric 
de les rieres (Martín i 
Esteban, 2011, p. 143-

Figura 2.21. Taula de les diferents dades estadístiques de
rellevància i dels indicadors d’Eixos.cat. IATC: Ocupació 
dels locals respecte al total. IAC: Diversitat i atracció 
dels locals ocupats. IDC: Nombre de locals per cada 
cent habitants. Font: Generalitat de Catalunya i Eixos.cat

MATARO TERRASSA VILANOVA

Població 129121 233011 67458

L. buits 1595 972 267

L. totals 5931 7441 1867

IATC 73,11 86,94 85,7

IAC 23,22 18,92 29,81

IDC 3,02 2,43 2,25
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Figura 2.22. Situació de l’àmbit d’estudi dins 
l’estructura urbana i comercial general de 
Terrassa.

Figura 2.23. Imatge representativa de 
l’evolució urbana de la ciutat de Terrassa.

Zones d’activtat significativa en planta baixa
Sant Pere Nord
Distància (0,50km, 1km i 2km)

148). En canvi, les vies que no seguien cap traçat i tan sols tenien 
la finalitat de ser vies articuladores entre teixits, com l’Avinguda 
Jaume I o l’Avinguda Francesc Macià, acabaven seguint l’eix per-
pendicular, el d’oest-est.

Fragment en estudi

El barri de Sant Pere Nord és un creixement en eixample que 
suposa la continuació de l’assentament iniciat al nord de l’antic 
municipi de Sant Pere, que va integrar-se a Terrassa l’any 1904. 
Ambdós creixements, el de Sant Pere i el de Sant Pere Nord, 
seguiran la directriu nord-sud que marcava la carretera de Mata-
depera. Malgrat la regularitat de la malla, els creixements entre el 
1900 i el 1920 estarien constituïts per edificis d’autoconstrucció 
i barraques fetes pels mateixos immigrants andalusos, els emi-
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grants majoritaris. El gran creixement del barri, però, es produirà 
durant l’onada migratòria entre els anys 60 i 80, omplint amb edi-
ficis plurifamiliars els buits de la trama. Com a molts barris humils 
de l’època, un cop acabats els edificis, l’espai públic no es projec-
tava, i mostrava un aspecte nefast, sense clavegueram, voreres, 
enllumenat o equipaments públics.

 La lluita veïnal i l’arribada de la democràcia va donar-li un 
nou impuls, com l’obertura de la rambla de Francesc Macià l’any 
1984, que actualment és l’eix comercial principal de la zona (Car-
dellach, T.; Soler, J.; Verdaguer, J., 2007). El dinamisme del barri 
es concentra al voltant de la rambla, amb comerços de tota mena 
i un gran espai central de passeig, el posiciona com un fort pol 
d’activitat per a tots els barris de l’entorn. En l’actualitat, el carrer 
Provença és també un eix d’activitat, però de menor mesura. Té un 
nombre significatiu de locals tancats que conviuen entre el comerç 
i l’habitatge en planta baixa. La part central de la malla és un espai 
completament neutre i, a primera vista, sense cap element o carrer 
significatiu que destaqui respecte dels altres. No existeix jerarquia 
de carrers més enllà dels eixos comercials ja citats. Els altres viaris, 
doncs, estan dominats física i visualment pel cotxe: voreres molt 
estretes amb un asfalt sobredimensionat pel trànsit passant que 
hi ha i una escassa presència de mobiliari i verd urbà. Si es fa una 
mirada més precisa, però, és possible detectar particularitats en 
diferents carrers, alguns tenen més activitat econòmica en planta 

Figura 2.24. Vista satèl.lit de Sant Pere Nord. Font: Google Earth.

Figura 2.25.Diagrama 1. Tipologia edificatòria segons Cadastre (2022)
Residencial plurifamiliar (> 1 habitatge)
Residencial unifamiliar (1 habitatge)
Altres usos (< 1 habitatge)

Figura 2.26. Diagrama 2. Any de construcció de cada edificació segons Cadastre (2022)
posterior a 1995
entre 1980 i 1995
entre 1960 i 1980

entre1940 i 1960
anterior a 1940 
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baixa, altres només contenen portes de garatge i, fins i tot, alguns 
tenen continuïtats urbanes invisibles a ulls de la normativa.

 El tractament completament genèric i desregularitzat que 
se li dona a la planta baixa d’aquest àmbit, comporta que moltes 
propietats existents transformin els locals buits en aparcament, 
especialment en les unifamiliars, i els nous edificis construeixen 
residencial en planta baixa sense planificació ni diversificació. 
En aquesta zona, les activitats són puntuals i del sector serveis: 
centres d’estètica, bars, mecànics o perruqueries. Gran part de la 
planta baixa són, però, garatges, persianes baixades i un residen-
cial hostil a l’espai públic.

Singularitats de la normativa respecte la planta baixa i els usos
El planejament urbanístic vigent que ordena el municipi està definit 
pel Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Terrassa (POUM) aprovat 
l’any 2003, juntament amb les posteriors modificacions del POUM i 
el planejament derivat. El barri de Sant Pere Nord és molt homogeni 

Figura 2.27. Diagrama 3. Planejament vigent: POUM Terrassa (2003)
Illa homogènia (A2.0)
Ordenació específica i/o consolidada (A6.0 i A7.2)
Sistemes: Equipaments (E) i Zones verdes (P)

*Degut a la gran extensió del barri, s’agafarà un àmbit equivalent en dimensions 
als altres dos casos pràctics. Es delimita la part central del barri, la més antiga, 
encerclada per diferents eixos comercials, definits com a tal a la mateixa normativa.

respecte a claus de planejament: la 
majoria del barri està en clau A2.0 
(Illa homogènia), encara que part es 
veu afectat per la qualificació viària 
d’eixos comercials.

- Regulació dels usos per tipologia 
d’ús: A diferència d’altres plane-
jaments municipals, el POUM de 
Terrassa destaca per no fixar una 
densitat màxima d’habitatge general 
(Gómez, 2022)X. Per tant, l’ús residen-
cial resultarà sempre permès en plan-
ta baixa, i tan sols estarà condicionat 
pel nombre màxim de plantes i si és 
compatible segons la clau de planeja-
ment pertinent. L’article 270 esmenta 
que l’altura màxima es regula en cada 
clau, tenint en compte l’amplada del 
carrer. Els articles 296 i 297 defineixen 
els usos generals i específics, mentre 
que la seva permissibilitat a la ciutat 
s’especifica en cada clau concreta.

Com a la majoria dels plans municipals d’arreu, cada clau de pla-
nejament té usos dominants, compatibles, condicionats o incompa-
tibles. La particularitat del municipi de Terrassa és que la majoria 
dels usos són compatibles en planta baixa en la majoria de claus, 
exceptuant els usos amb condicions particulars com l’ús industrial 
o agrari. La manera en què l’administració regula els usos comer-
cials i residencials és a través de la qualificació de certs viaris com 
a eixos comercials, és a dir, delimitant un àmbit d’interès per definir 
una normativa específica per a la planta baixa. Tant en el POUM 
com el POEC (Pla d’Ordenació d’Equipaments Comercials), espe-
cifiquen que els edificis inclosos dins dels àmbits d’eix comercial, 
se’ls restringeix l’ús residencial en les seves plantes baixes. Es pro-
hibeix l’ús residencial en el 50% de la superfície que dona a façana 
i es recomana el comerç i les activitats econòmiques. La permissi-
bilitat d’usos, doncs, no es dona per clau de planejament sinó per 
la qualificació del vial. En el cas de Sant Pere Nord, la qualificació 
del viari afecta la rambla de Francesc Macià, al Carrer Provença i a 
l’Avinguda Jaume I, mentre que a la resta del fragment urbà estu-
diat és possible la conversió a ús residencial en planta baixa.

Figura 2.28. Documentació gràfica de la 
localització dels eixos comercials. Font: 
POEC Terrassa

X. Entrevista realitzada a Marta Gómez, Directora de Serveis d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Terrassa (21 de març 2022)
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- Configuració arquitectònica i disseny de l’espai públic: No existeix 
cap article que busqui definir la qualitat urbana de l’espai urbà. Els 
articles que regulen les condicions arquitectòniques, com els cos-
sos sortints o les reculades (art. 275 i 261), tenen com a objectiu 
vetllar perquè aquests no envaeixin el viari i es mantingui l’alineació 
de façana, i no la de generar espais d’interacció en planta baixa a 
favor de la vitalitat urbana, com sí que passa a Copenhaguen.

- Encaix normatiu dels nous usos: El planejament municipal dat del 
2003, per tant, no consta en aquest pla cap referència a les noves 
modalitats sorgides en els últims anys. Segons el mateix Ajunta-
ment (Gómez, 2022), l’ambigüitat de la normativa i la consegüent 
inseguretat jurídica, són causes directes de la falta d’interès per im-
plementar aquestes noves modalitats dins el teixit urbà consolidat. 
El POUM de Terrassa també conté una categoria d’’altres usos’ que 
necessita del vistiplau de l’administració, i tampoc recull cap figura 
que pugui assimilar-se als ‘usos temporals’ de la normativa danesa.

pas 1: Diagnosi a través de quatre indicadors

Indicador 1. Ocupació dels locals (carrers amb més de 3 locals/100ml):
Font: Eixos.cat Observatory amb comprovacions directes de treball de camp

100% Locals plens

50-60% Locals plens

0% Locals plens

Indicador 2. Diversificació comercial (varietat de comerç):
Eix amb diversificació del comerç

Cap tipologia d’activitat comercial supera el 50%

Eix amb diversificació mitja
Hi ha una tipologia predominant, entre 50-75%

Eix monofuncional
Hi ha una tipologia predominant per sobre 75%

Font: Eixos.cat Observatory amb comprovacions directes de treball de camp

Estat actual de la qualitat de l’activitat econòmica en planta 
baixa
 Les vies principals de circulació —la rambla de Francesc 
Macià i l’Avinguda Jaume I— tenen una bona salut comercial. El 
carrer Provença, tot i tenir trams amb menys activitat, també és un 
eix de referència comercial, encara que la diversificació de nego-
cis sigui escassa. 

 En canvi, els carrers interiors de la malla tenen pocs lo-
cals comercials, i la majoria dels existents romanen buits des de fa 
temps. Tot i aquesta condició comuna arreu, es poden veure certes 
diferències entre alguns dels carrers. Els carrers de l’entorn de la 
rambla han aconseguit estirar part de l’activitat, tot i que la tendèn-
cia és decreixent. El carrer Girona i el carrer Dr. Ferran, a mig camí 
dels eixos de Provença i Jaume I, també tenen certa presència de 
locals comercials. El seu elevat grau de desertització actual, però, 
pot haver-se donat per una especialització del comerç cap a eixos 
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més dinàmics. En últim lloc, el carrer Ample, conserva activitat, ja 
que és la continuació de l’eix del mercat municipal.  

Estat actual de la qualitat urbana
 El fragment estudiat presenta 

el mateix aspecte des de fa 
dècades, amb una presència 
dominant del cotxe, voreres 
insuficients i sense cap rela-
ció planta baixa i espai pú-
blic. En aquest sentit, doncs, 
la malla és bastant homogè-
nia. No obstant això, el gran 
nombre de cases unifamiliars 
enriqueix el paisatge urbà i, a 
la vegada, suposa una opor-
tunitat per a la planta baixa, 

en tenir un major nombre d’accessos. Encara que és difícil de 
revertir, s’ha observat que alguns garatges eren utilitzats com a 
espais productius, fruit segurament del teletreball i d’uns oficis 
que requereixen poc espai físic i d’un sol treballador. Cal interve-

Indicador 3. Qualitat urbana i arquitectònica dels fronts edificats.  
Font: Treball de camp directe i Googlemaps

(R) Ritme: Nombre d’accessos cada 100 ml  punts
     +20 accessos 1,5
     entre 15-20 accessos 1,25
     entre 10-15 accessos 1
     entre 5-10 accessos 0,5
     entre 1-5 accessos 0
     mur cec -0,25
(P) Permeabilitat física i visual:
 Transparència: Superfície transparent o  
 facilitat de veure l’interior des de l’exterior 
      60-100% superfície façana 0,5
     20-60% superfície façana 0,25
     Inferior al 20% superfície façana 0

 Interacció: mobiliari exterior, barres de bar, 
 posts de fruita, jardí privat obert, banc a façana...

  SI 0,25
  NO 0
(I) Irregularitat: Tridimensionalitat de la façana, 
espai de transició, porxo, reculades, etc.
     SI, més del 50% de la façana per 100ml 0,5
     Si, menys del 50% de la façana per 100ml 0,25
     NO, inferior al 20% 0
(A) Condicions arquitectòniques atractives 
(subjectivitat): Edifici patrimonial, d’interès o singular
     SI  0,25
     NO  0

Valors totals
(R+P+I+A)

3-4
2,-3
1-2
0-1

nir amb millores urbanístiques 
i permeabilitzar els fronts per 
permetre una major interacció 
amb l’espai urbà i així millorar 
l’experiència urbana. Aquesta 
situació dona entendre que el 
futur del barri depèn de la re-
conversió dels espais en de-

Indicador 4. Qualitat urbanística de l’espai públic. Font: Treball de camp directe i 
Googlemaps

Valors totals
(V+M+A+S-VC)

2-3
1,5-1,75
1-1,25
0-0,75

(V) Voreres: punts
 <1,20 m 0
  1,20<2,00 m 0,50
  >2,00 m 1
  Pacificat o lloc/plaça 1,50
(M) Mobiliari urbà i vegetació:
  NO 0
  1 0,25
  SI 0,50
(A) Fileres d’aparcament gratuït:
  2 files 0,25
  1 fila 0,50
  0 files 0,75
(S) Serveis: Carril bici, CiD, zona blava/verda...:
  NO 0
  SI 0,25
(VC) Valor corrector: Amplada asfalt 
entre vorera i vorera <12 m:
  SI -0,50

sús en espais productius i, també, residencials. La no-intervenció 
suposaria que les plantes baixes continuarien transformant-se per 
inèrcia en garatges i mantindria les persianes abaixades, conver-
tint l’espai urbà en un espai cada cop més hostil.

PAS 2: Delimitació de l’àmbit i el seu estat actual

A través del següent document síntesi dels quatre indicadors, 
es pot extreure quins són els punts amb una activitat en planta 
baixa més crítica i un disseny urbà menys favorable a aquesta 
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activitat. En aquest cas, el planejament sí que delimita àmbits 
segons l’activitat en planta baixa, però tan sols ho fa pels eixos 
comercials. Són precisament aquests eixos on la qualitat de 
l’activitat i l’espai urbà és favorable a la planta baixa. La norma-
tiva, doncs, peca en homogeneïtzar la resta de la malla, com si 
fos tota igual. És possible unificar certs criteris i actuacions -ja 
que totes tenen una morfologia urbana i unes condicions sem-
blants- però la planta baixa necessita un tractament normatiu 
detallat i referenciat al context, que pugui tenir en compte les 
particularitats. El carrer Girona, l’àmbit delimitat escollit, és un 
dels carrers de l’eixample que la seva planta baixa es mostra 
diferent respecte als altres, però el seu nivell mitjà d’activitat, 
7 loc/100 ml, no és prou potent per identificar-lo com a eix co-
mercial. Tot i això, tampoc pot ser tractat com un carrer pura-
ment residencial. És un exemple, per tant, d’espai indeterminat 
i sense caràcter.

 El tram d’estudi se situa en un procés de desertització 
important, amb un 50% dels locals buits. No obstant això, el 
nombre podria ser més elevat, ja que les imatges històriques de-
mostren que hi ha hagut una progressiva transformació d’alguns 
locals abandonats en aparcament privat, i també perquè a sim-
ple vista és difícil de diferenciar quin d’aquests dos usos hi ha 
darrere d’una persiana baixada Sigui quin sigui l’ús, les dues 
situacions augmenten l’efecte ‘persiana baixada’ i contribueixen 
a la sensació d’hostilitat de l’espai urbà. L’estat urbanístic del 
carrer no ha canviat des de la seva primera urbanització: les vo-

Figura 2.33. Document síntesi dels quatre indicadors, en el cas d’estudi de Terrassa-
Sant Pere Nord.

Figura 2.35. Imatge del carrer Girona a un encreuament. Font: Google Maps.

Figura 2.34. Imatge del carrer Girona al tram més pròxim a la rambla.  
Font: Google Maps.

reres no mesuren més d’un metre d’ample, mentre que l’asfalt, 
tot i tan sols tenir un carril de circulació, ocupa més del 80% de 
l’espai. El mobiliari urbà, la vegetació o la interacció amb els 
usos de planta baixa és inexistent.

 Totes aquestes situacions demostren que el comerç no 
ha estat mai present a la trama central del barri, i que no arri-
barà, com a mínim, a mitjà termini. A més, la no planificació de 
l’administració tampoc resulta eficient; ja que la tendència creixent 
de persianes de garatges incrementa la sensació d’un espai urbà 
apagat i inactiu i complica, encara més, la seva reconversió en un 
lloc urbà.
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 Figura 2.36. Recull d’imatges dels 
fronts i inventari de l’activitat en plan-
ta baixa al carrer Girona (06/2022)
 
     Local actiu (17)
     Local inactiu (30)
     Habitatge (16)
     Altres: garatge, porta
     d’entrada, traster, serveis
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PAS 3: Propostes de millora de l’àmbit delimitat
 A escala de planejament general, caldria adequar el pro-
cés ja iniciat de delimitar àmbits comuns de planta baixa a partir 
de la qualificació viària, però atenent a una realitat diversa de la 
ciutat i, augmentar, així, les possibilitats de delimitació més enllà 
dels eixos comercials; a teixits sencers, eixos cívics o realitats més 
complexes com la del fragment estudiat. La proposta en aquest cas 
d’estudi implica caracteritzar un dels carrers amb més locals comer-
cials buits, el carrer Girona, dins d’un conjunt més gran com és la 
trama de l’eixample de Sant Pere Nord. Així doncs, en formar part 
d’aquest conjunt més gran, caldrà reforçar encara més la neces-
sària continuïtat urbana i d’actuacions amb el seu entorn. El carrer 

Girona és un eix amb un nombre de 
locals significatiu respecte dels ca-
rrers del seu voltant, tot i que la ma-
joria romanen buits i, alguns, ja han 
estat transformats a aparcament pri-
vat. La part adjacent a la rambla de 
Francesc Macià ha de mantenir la 
seva activitat comercial i potenciar-
la a través de millores urbanístiques 
allà on resulti necessari, com podria 
ser a través de l’ampliació de vore-
res. A més, establir uns criteris mí-
nims de transparència, irregularitat 

i interacció amb l’espai públic en 
els fronts actius. Ara bé, la resta del 
carrer pot ser caracteritzat amb una 
identitat divergent a la comercial. 

 Tot i l’aparent permissivitat 
de la normativa per transformar en 
usos residencials les plantes baixes 
de la trama central del barri, no hi ha 
hagut un gran canvi d’ús en els úl-
tims anys. Més aviat, la conseqüèn-
cia principal d’aquesta desregula-
ció ha estat l’aparició de més usos 
d’aparcament privat en planta baixa. 
Les tipologies edificatòries del teixit 
de Sant Pere Nord tendeixen a ser 
parcel·les estretes i profundes, que 
dificulten la conversió a un habitatge 
atractiu. L’augment de l’efecte per-
siana -de locals tancats i de portes 
d’aparcament- i un espai públic hos-
til i poc atractiu per al vianant, fa di-
fícil crear un ambient agradable per 
a l’activitat econòmica i urbana, i, en 
conseqüència, condemna encara 
més als pocs locals que queden a 

Figura 2.38. Imatge de referència d’un 
aparcament transformat en negoci a Sant 
Pere Nord..

Figura 2.39. Planta resum del projecte per a 
l’àmbit delimitat.

Figura 2.37. Exemple de referència 
de la reconversió de locals buits  

i portes de garatges en ús  
residencial i/o productiu.

Front actiu comercial prioritari 
Front actiu
Front semi-actiu

Ús comercial o terciari en cantonada (en discontinua, 
ús potencial)

Lloc urbà: punt identificable i generador d’activitat 
urbana

Espai públic híbrid per activitat urbana terciaria
Espai públic híbrid per activitat urbana residencial

Locals actualment abandonats (interior) amb el caràc-
ter de l’ús potencial proposat (contorn)
Direcció del trànsit rodat del carrer
Reducció del trànsit de pas
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3.3. Cas D’EstuDI II: VILanOVa I La GELtrÚ I 
L’EIXAMPLE DE MAR: ESPAIS EN CREIXEMENT, EN 
EL ‘MEntrEstant’

PAS 0: Context general
Vilanova i la Geltrú, amb 67.458 habitants, essent la més petita de 
les tres ciutats estudiades. Forma part, també, del denominat Arc 
Metropolità de Barcelona, en situar-se a 40 km de la capital. En 
estar a cavall entre Barcelona i la Costa Daurada, ha sabut trans-
formar-se en un destí turístic costaner de segon ordre. Respecte 
a l’estructura comercial, gosa de bona salut comercial (IATC), tot i 
tenir un nombre baix de locals comercials respecte d’altres ciutats 
catalanes. Encara que actualment no té un centre comercial obert, 
a finals del 2022 comptarà amb un de nou als afores, i afectarà 
probablement a les dinàmiques comercials. El centre històric i co-
mercial se situa a l’interior, encara que les zones més turístiques 
i també comercial se situen especialment al voltant de la Rambla 
Principal i del Passeig Marítim. El centre i l’eixample conformen el 
teixit urbà consolidat, on es localitza la majoria d’activitat terciària 
en planta baixa. Durant la segona meitat del s. XX, però, va haver-
hi uns forts creixements de polígons industrials i urbanitzacions de 
baixa densitat discontinus al voltant del teixit existent. (Corominas, 
Sabaté, Sotoca, 2007, p. 176-201)

 La ciutat neix a partir de la unió de les poblacions de Vi-
lanova amb la Geltrú. Situada en una plana costanera rodejada 
per la complexa orografia del Garraf, la seva història està molt 
marcada per la relació amb el mar. La ciutat és origen de molts 
indians il·lustres. Fran-
cesc Gomà i Ferran, 
que va redactar el pla 
per fer créixer la ciutat 
en forma d’eixample 
al voltant del nucli an-
tic l’any 1876, té una 
gran influència de les 
ciutats fundacionals 
americanes (Martín i 
Esteban, 2011, p. 120). 
L’objectiu d’aquest pla 
era unir a través de 
grans rambles el nucli 

Figura 2.40. Taula de les diferents dades estadístiques de
rellevància i dels indicadors d’Eixos.cat. IATC: Ocupació 
dels locals respecte al total. IAC: Diversitat i atracció 
dels locals ocupats. IDC: Nombre de locals per cada 
cent habitants. Font: Generalitat de Catalunya i Eixos.cat

MATARO TERRASSA VILANOVA

Població 129121 233011 67458

L. buits 1595 972 267

L. totals 5931 7441 1867

IATC 73,11 86,94 85,7

IAC 23,22 18,92 29,81

IDC 3,02 2,43 2,25

romandre abandonats. La part central de la malla, tot i tenir certes 
particularitats, està formada per carrers sense cap identitat que es 
conceben únicament com el buit residual entre edificis. Es proposa, 
per tant, crear un lloc urbà significatiu a la intersecció entre els ca-
rrers Girona i Ample, i Girona i Roca i Roca. Els dos encreuaments 
tenen locals en cantonada, encara que la majoria estan inactius. En 
aquests punts, a més, hi ha un gran equipament sanitari privat amb 
un solar buit adjacent i, a prop, una guarderia i una escola. La pro-
posta implica convertir aquest indret en un lloc urbà singular on estar 
i reunir-se, com a espai públic per als veïns però, també, pels usuaris 
dels equipaments pròxims. La seva posició en el centre de la malla i 
a una distància relativa dels eixos comercials, permetria ser un con-
trapunt a la rambla de Francesc Macià als eixos del carrer Provença 
i Jaume I. Així doncs, seria un lloc urbà de centralitat, una peça forta 
que activaria el tram del carrer  Girona que va fins a la rambla, i refor-
çaria la seva activitat en planta baixa.

 Generalment, els comerços que locals ja han tendit a con-
centrar-se a les cantonades o al seu voltant, ja que són els espais 
de màxima visibilitat. Tot i això, aquests encreuaments, en el cas del 
carrer Girona, l’asfalt i el vehicle privat tenen una presència massa 
dominant. Transformar les cantonades en microcentralitat de serveis 
de proximitat, i així garantir un cert nivell de mixticitat arreu del teixit. 
Així doncs, la resta del teixit pot considerar flexibilitzar els usos per 
permetre usos residencials, productius o híbrids, com les cases-taller 
i les cases-estudis. La solució ha de passar per configurar el teixit cap 
a una majoria d’usos residencials oberts a l’espai públic i altres activi-
tats econòmiques, per aconseguir ser una alternativa atractiva als usos 
d’aparcament. Les cases-taller poden ser una solució òptima en locals 
on les condicions arquitectòniques limiten els canvis d’usos en habi-
tatges convencionals. Hi ha diversos exemples en el mateix barri que 
utilitzen el garatge com a espai de negoci, una solució que podria ser 
reproduïble. De nou, cal transformar l’espai públic en un lloc urbà per 
estar, a través de la pacificació, l’ampliació de les voreres i l’aparició de 
zones híbrides. Aquestes actuacions ajudaran a fomentar una actitud 
proactiva cap a l’entorn urbà per part de les plantes baixes i retenir, així, 
certa activitat en un teixit que tendeix a la monofuncionalitat.

 A més, per tal d’incentivar la recuperació d’activitat en locals 
abandonats o espais sense utilitat en planta baixa, es pot proposar 
instaurar una clau d’usos temporals semblant a la de Copenhaguen, 
que promogui incentius per atraure alguns negocis de joves empre-
nedors i que els hi permeti tenir un espai productiu obert al carrer, i 
incentivar, així, l’activitat en un local concret però també la proliferació 
de més activitats semblants al voltant.
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Figura 2.41. Situació de l’àmbit d’estudi dins 
l’estructura urbana i comercial general de 
Vilanova i la Geltrú.

Figura 2.42. Imatge representativa de 
l’evolució urbana de la ciutat de Vilanova i 
la Geltrú.

Zones d’activtat significativa en planta baixa
Sant Pere Nord
Distància (0,50km, 1km i 2km)

d’interior amb el barri d’indians a tocar de la costa. L’arribada del 
ferrocarril a la ciutat l’any 1881 va tornar a dividir-la en les dues 
meitats, la part antiga la costanera. En conseqüència, el desen-
volupament urbanístic a la part pròxima al mar va ser més lent i, 
a finals de segle, pràcticament no havia canviat. No obstant això, 
l’any 1901, la multinacional Pirelli va instal·lar-se a la zona ocu-
pant gairebé la meitat del barri, i va reactivar el creixement demo-
gràfic de la ciutat sencera. El s. XX, igual que a Mataró i Terrassa, 
el creixement urbanístic es va veure marcat per les fortes onades 
migratòries, amb l’afegit que suposa ser un destí turístic costaner.

fragment en estudi
L’empresa Pirelli, cent anys després de la inauguració, dona una 
nova oportunitat a la ciutat. A principis del s. XXI, la situació econò-
mica postindustrial provoca el trasllat de la fàbrica en una nau 
més petita fora del teixit urbà. L’any 2003, el Garraf Mediterrània, 
format per les entitats privades de Grupqualitat, Caixa Manresa 
i Caixa Sabadell, compra els terrenys per a desenvolupar-hi un 
nou barri de referència dins de la ciutat. La voluntat és transfor-
mar l’àmbit en una nova articulació que lligui la ciutat tradicional 
amb la marítima, un objectiu constant des del Pla de 1876. El 



El compromís urbà de la planta baixa / 207206 / MBArch: Beca APCE-ETSAB 2022

BLOC IIBLOC II

concurs internacional, que és guanyat per l’equip dels despatxos 
de Joan Busquets i Oscar Tusquets (Busquets, Tusquets i Diaz, 
2007, p. 7), un projecte que buscarà la continuïtat urbana, formal 
i funcional, del nou espai amb la resta de la ciutat, conservant 
l’escala humana tot i la densitat dels edificis i amb diferents espais 
d’identitat i referència. L’interessant d’aquest Pla Especial és com, 
a través de la caracterització dels diferents espais, aconsegueix 
generar uns llocs urbans atractius i actius, amb diferents gradients 
d’activitat a planta baixa. Així doncs, el disseny de l’espai públic 
està en concordança amb les activitats i usos de planta baixa.

 La primera fase va aca-
bar-se l’any 2007, just abans de 
la crisi econòmica, i actualment 
tan sols resta per construir la 
tercera fase, la més pròxima a 
la via del tren. La normativa pre-
veia per aquest àmbit dedicar un 
20% del sòl a activitat terciària, 
preferiblement en planta baixa. 
Tot i tenir uns llocs urbans d’alta 
qualitat arquitectònica i urbana, 
i estar en una posició de cen-
tralitat dins la ciutat, l’activitat 
dels locals estan tardant a arri-
bar. Quinze anys després de la 
primera fase, un terç de la su-

Figura 2.43. Vista satèl.lit de l’Eixample de Mar. Font: Google Earth.

50m 100m

Figura 2.44. Diagrama de la caracterització 
dels espais. Font: Busquets, Tusquets i Diaz, 

2007

Figura 2.45.Diagrama 1. Tipologia edificatòria segons Cadastre (2022)
Residencial plurifamiliar (> 1 habitatge)
Residencial unifamiliar (1 habitatge)
Altres usos (< 1 habitatge)

Figura 2.46. Diagrama 2. Any de construcció de cada edificació segons Cadastre (2022)
posterior a 2013
entre 2005 i 2013
anterior a 2005

50m 100m

50m 100m
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perfície comercial encara roman buida. Tot i això, l’activitat que 
està arribant és molt diversa, i la zona ha atret negocis de relle-
vància, que inclouen escoles d’anglès, despatxos professionals 
d’advocats i arquitectes, restauració, llibreries, supermercats i ofi-
cines diverses. Així doncs, el repte principal suposa l’adaptació de 
la normativa al factor del temps, i com la seva flexibilitat pot ajudar 
a donar usos diferents depenent del moment concret en el qual es 
troba el nou creixement.

Singularitats de la normativa respecte la planta baixa i els 
usos
El planejament urbanístic vigent que ordena el municipi està definit 
pel Pla d’Ordenació General de Vilanova i la Geltrú (PGO) aprovat 
l’any 2001, juntament amb les posteriors modificacions del PGO i el 
planejament derivat. No existeixen singularitats en el planejament 
municipal de rellevància per a aquesta investigació. En aquest cas 
particular, tot l’àmbit d’estudi, el desenvolupament de l’Eixample 
Mar, està sota una mateixa clau; “Pla especial subzona. Sector Pi-
relli-Mar (9i)”, que va ser creada especialment per a aquest sector a 
través d’un Pla Especial de Reforma Interior (PERI).

Figura 2.47. Diagrama 3. Planejament vigent: PGO Vilanova i G. (2001)
Pla especial subzona. Sector Pirelli-Mar (9i)
Conservació sector marina (3b) i Eixample (4)
Zona residencial d’ordenació oberta (5e1)
Sistemes: Equipaments (E) i Espais lliures (F)

 En aquest cas d’estudi, tot i que el planejament general no 
té cap normativa que delimiti específicament zones per ordenar la 
planta baixa, el propi PERI suposa una àrea delimitada per fer-ho. 
Així doncs, l’interès d’estudiar l’Eixample de mar és precisament 
aquest: veure com un pla, que a la vegada és projecte, normativitza 
els usos en planta baixa i les condicions de l’espai urbà.

- Regulació dels usos per tipologia d’ús: Com a la majoria dels 
plans municipals d’arreu, cada clau de planejament té usos do-
minants, compatibles condicionats o incompatibles. A la vega-
da, el Pla estableix paràmetres bàsics com la densitat màxima 
d’habitatges o limitacions com el nombre màxim d’establiments 
d’una mateixa tipologia. L’article 261 del PGO defineix els objec-
tius i règim general de la subzona de l’Eixample Mar, i estableix 
que tan sols un màxim del 80% del sòl potser destinat a ús resi-
dencial, sense especificar-ne la tipologia. En canvi, deixa el 20% 
restants a tots els usos terciaris, com el comerç, hoteler, oficines, 
entre altres. 

- Configuració arquitectònica i de l’espai públic: No hi ha regula-
cions que detallin la configuració arquitectònica i urbanística ge-
neral, encara que al ser tot un sector que es desenvoluparia a la 
vegada, s’entén que totes les qüestions relacionades venien con-
dicionades al projecte. Tot i això, un dels objectius del Pla Especial 
de Pirelli-Mar sí que en feia referència: 

Article 164: Facilitar la unió coherent de Vilanova amb 
 el barri de Mar, i en aquest sentit, posarà especial  

atenció a la unió formal i ambiental de la seva ordenació amb les 
zones edificades del front marítim amb les que llinda.  

Tanmateix, i en quant a la façana a la Rambla de la Pau,  
el PERI tindrà en compte el seu caràcter dominant  
d’edificació en illa tancada, resolent el seu front en  

coherència amb els aspectes formals i ambientals de la  
mateixa. Així mateix, facilitar la connexió entre Ribes  

Roges i la zona Est del Barri de Mar.

- Encaix normatiu dels nous usos: Com a la resta dels planeja-
ments dels casos d’estudi, l’antiguitat del pla (2001) fa impossible 
trobar cap referència a noves modalitats d’usos com el cotreball 
o el cohabitatge. No obstant això, el planejament de Vilanova 
i la Geltrú sí que té una figura normativa rellevant per aquesta 
investigació, que és l’ús ‘Residencial especial’. Aquest ús fa re-
ferència a unitats residencials com poden ser albergs de joventut, 
residències d’estudiants o residències, però el punt interessant 
és que apareixen dues tipologies recollides dins del grup de resi-

50m 100m
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dencial no tradicional: els habitatges temporals per a gent jove o 
col·lectius especialment necessitats. Tot i això, aquest ús té limita-
cions en certs sòls privats i no està permès en la majoria de claus. 
En el cas de la clau 9i, no especifica si estan o no permesos. 

Altres usos assimilables a noves modalitats, com l’industrial, el 
de magatzem o d’aparcament estan molt limitats i, fins i tot, no 
especificada la seva compatibilitat a la clau 9i. A més, la normati-
va no permet la instal·lació d’elements propis de l’habitatge com 
equips de cuina i banys complets en aquelles unitats on l’ús re-
sidencial no sigui compatible. Així doncs, aquesta restricció com-
plica l’aparició de serveis com el cotreball que, tot i no ser usos 
residencials, requereixen aquests serveis.

pas 1: Diagnosi a través de quatre indicadors
Estat actual de la qualitat de l’activitat econòmica en planta baixa
 L’Eixample de Mar s’ha convertit en un barri molt atractiu i 
reclamat en els últims anys, gràcies a la seva posició de centralitat 
com a ròtula lligada a la Rambla Principal, que uneix el passeig ma-
rítim amb el centre històric. Els locals en planta baixa amb activitat, 

Indicador 1. Ocupació dels locals (carrers amb més de 3 locals/100ml):
Font: Eixos.cat Observatory amb comprovacions directes de treball de camp

100% Locals plens

50-60% Locals plens

0% Locals plens

demostren que aquesta és molt diversificada, hi ha tant negocis de 
proximitat com oficines i despatxos. Tot i això, en el seu conjunt, la 
nova promoció no arriba al 70% d’ocupació, al límit del risc de deser-
tització, ja que la segona fase encara està guanyant ocupació. Cal 
tenir en compte, però, que la tendència d’ocupació és ascendent. 
Probablement, la majoria dels locals per estrenar acabaran ocupant-
se, però hauran fet falta més de quinze anys, amb totes les conse-
qüències que això comporta. La problemàtica està, per tant, en po-
der donar una alternativa a aquestes plantes baixes mentre no arriba 
l’activitat econòmica. És a dir, donar una solució al ‘mentrestant’.

Estat actual de la qualitat urbana

 Com s’ha avançat anteriorment, el projecte es defineix 
per una alta qualitat arquitectònica i urbanística de l’espai urbà, 
i amb una caracterització de diversos espais públics en concor-
dança amb les activitats i usos de planta baixa. Segurament, la 
raó és el ser un pla-projecte planificat per un grup d’arquitectes de 

Indicador 2. Diversificació comercial (varietat de comerç):
Eix amb diversificació del comerç

Cap tipologia d’activitat comercial supera el 50%

Eix amb diversificació mitja
Hi ha una tipologia predominant, entre 50-75%

Eix monofuncional
Hi ha una tipologia predominant per sobre 75%

Font: Eixos.cat Observatory amb comprovacions directes de treball de camp

100m 200m

100m 200m



El compromís urbà de la planta baixa / 213212 / MBArch: Beca APCE-ETSAB 2022

BLOC IIBLOC II

renom, però també per haver estat dissenyat tot a la vegada, que 
li dona un sentit d’unitat i d’identitat reconeixible tant pels veïns 
com per la resta d’usuaris en general. No obstant això, els fronts 
residencials de planta baixa, acostumen a elevar-se i a tancar-se 

de l’espai públic, per buscar 
la privacitat però obviant eli-
minant qualsevol interacció 
urbana. Aquesta situació, en-
cara que recorrent en les pro-
mocions dels últims anys, no 
deixa de crear una percepció 
d’inseguretat en aquells es-
pais que, tot i tenir un disseny 
urbà idoni, se senten sols i 
deserts, sense cap interacció 
amb l’arquitectura que la ro-
deja i configura.

Indicador 3. Qualitat urbana i arquitectònica dels fronts edificats.  
Font: Treball de camp directe i Googlemaps

(R) Ritme: Nombre d’accessos cada 100 ml  punts
     +20 accessos 1,5
     entre 15-20 accessos 1,25
     entre 10-15 accessos 1
     entre 5-10 accessos 0,5
     entre 1-5 accessos 0
     mur cec -0,25
(P) Permeabilitat física i visual:
 Transparència: Superfície transparent o  
 facilitat de veure l’interior des de l’exterior 
      60-100% superfície façana 0,5
     20-60% superfície façana 0,25
     Inferior al 20% superfície façana 0

 Interacció: mobiliari exterior, barres de bar, 
 posts de fruita, jardí privat obert, banc a façana...

  SI 0,25
  NO 0
(I) Irregularitat: Tridimensionalitat de la façana, 
espai de transició, porxo, reculades, etc.
     SI, més del 50% de la façana per 100ml 0,5
     Si, menys del 50% de la façana per 100ml 0,25
     NO, inferior al 20% 0
(A) Condicions arquitectòniques atractives 
(subjectivitat): Edifici patrimonial, d’interès o singular
     SI  0,25
     NO  0

Valors totals
(R+P+I+A)

3-4
2,-3
1-2
0-1

Indicador 4. Qualitat urbanística de l’espai públic. Font: Treball de camp directe i 
Googlemaps

Valors totals
(V+M+A+S-VC)

2-3
1,5-1,75
1-1,25
0-0,75

(V) Voreres: punts
 <1,20 m 0
  1,20<2,00 m 0,50
  >2,00 m 1
  Pacificat o lloc/plaça 1,50
(M) Mobiliari urbà i vegetació:
  NO 0
  1 0,25
  SI 0,50
(A) Fileres d’aparcament gratuït:
  2 files 0,25
  1 fila 0,50
  0 files 0,75
(S) Serveis: Carril bici, CiD, zona blava/verda...:
  NO 0
  SI 0,25
(VC) Valor corrector: Amplada asfalt 
entre vorera i vorera <12 m:
  SI -0,50

100m 200m

100m 200m

PAS 2: Delimitació de l’àmbit i el seu estat actual

 A través del següent document síntesi dels quatre indica-
dors, es pot extreure quins són els punts amb una activitat en plan-
ta baixa més crítica i un disseny urbà menys favorable a aquesta 
activitat. El nou barri construït sobre els terrenys de l’antiga fàbrica 
Pirelli ha donat vida a un àmbit de la ciutat de màxima accessi-
bilitat i centralitat. Aquest nou barri ha aconseguit crear llocs ur-
bans, i aquest és part significativa del seu èxit. La qualitat dels 
espais oberts i la seva escala humana, així com una nova oferta 
immobiliària de qualitat, han atret ràpidament a nous residents de 
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diferents perfils. A més, ha estat capaç de generar arquitectures i 
fronts de façana diferents i irregulars que enriqueixen l’espai urbà 
ha atret activitat econòmica diversa i dinàmica. Tot i això, la rapi-
desa de l’ocupació residencial dista significativament de la lenti-
tud de l’ocupació comercial. Actualment, el barri presenta un ni-
vell d’ocupació entorn del 65%, un nivell de desertificació modest, 
però més accentuat en l’última fase construïda, la que serà l’àmbit 
delimitat per aquest estudi.

 Tot i la qualitat de l’espai urbà generalitzada a tot el nou 
barri, la relació entre l’ús residencial a planta baixa i l’espai públic 
és inexistent, una situació comuna en l’urbanisme contemporani. 
L’habitatge en planta baixa ha tendit a separar-se de l’espai pú-
blic, per privacitat i seguretat, i s’ha tancat envers l’exterior. El ba-
rri conté situacions on les obertures del residencial queden a més 

d’un metre i mig d’altura del nivell de carrer, amb persianes i reixes 
opaques. La situació dona un paisatge urbà hostil tot i la qualitat 
urbana dels espais. Aquesta situació es pot veure en el semàfor, 
on els fronts residencials ressalten en blau.

Figura 2.52. Document síntesi dels quatre indicadors, en el cas d’estudi de Vilanova i 
la Geltrú-Eixample de Mar.

Figura 2.54. Imatge del passatge cap a la plaça Josep Terradellas. Font: Google Maps.

Figura 2.55. Imatge de la Rambla de Lluis Companys. Font: Google Maps.

Figura 2.53. Imatge de la porxada de la plaça Mediterrània. Font: Google Maps.

50m 100m
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 Figura 2.56 Recull d’imatges dels 
fronts i inventari de l’activitat en 
planta baixa de l’àmbit seleccionat.
Inventari de l’activitat en planta baixa 
al nou sector de l’Eixample Mar.
Font: Google maps per les fotogra-
fies, visita de camp directe l’activitat 
(06/2022)  
     Local actiu (17)
     Local inactiu (30)
     Habitatge (16)
     Altres: garatge, porta
     d’entrada, traster, serveis
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Generalment, les noves promocions no són capaces d’atraure 
activitat econòmica fins al cap de quinze o vint anys, i suposa 
una pèrdua de rendibilitat de les propietats, però també una pè-
rdua d’oportunitats per a la ciutat. La solució ha de passar per 
resoldre un aspecte tan rellevant com és el ‘mentrestant’, que 
busqui solucions temporals fins que arribi l’activitat terciària final. 
L’altra qüestió suposa descobrir maneres per establir una millor 
interacció entre els usos residencials a planta baixa i l’activitat 
urbana, en la mesura del possible, ja que es tracta d’una obra 
acabada recentment i no seria adient aplicar-hi millores urbanís-
tiques importants.

PAS 3: Propostes de millora en l’àmbit delimitat
El planejament de Vilanova no 
requereix millores normatives en 
aquest àmbit delimitat. Encara 
que la normativa d’aquest àmbit 
no incloïa regulacions específi-
ques de categorització d’eixos, no 
resultava necessari, ja que el ma-
teix projecte s’ha basat en la con-
figuració de llocs urbans diversos 
i atractius. No obstant això, seria 
convenient proposar la implemen-

tació de qualificacions viàries a 
través d’un pla especial a escala 
municipal general, per aconseguir 
una qualitat urbana assimilable a 
la resta de la ciutat.

 Sí que seria necessària 
una millora urbanística de la ram-
bla Lluís Companys, ja que és 
la zona de l’àmbit d’estudi amb 
més locals buits, i segurament 
la raó sigui perquè també és de 
les parts construïdes recentment. 
Caldria, doncs, ampliar les vore-
res laterals per fomentar l’activitat 
del front adjacent, i crear un espai 
d’identitat i d’interès. La rambla 
és, també, el punt més allunyat de 
l’activitat comercial existent de la 
Rambla Principal i el front marítim, 
condició que dificulta l’arribada de 
nous negocis. No obstant això, la 
seva posició limítrofa amb el teixit 
residencial monofuncional i de 

Figura 2.58. Exemple de referència de la 
reactivació d’un front inactiu a través de 
mobiliari urbà..

Figura 2.59. Planta resum del projecte per a 
l’àmbit delimitat.

Figura 2.57. Exemple de referència 
per una zona híbrida que actua com 

a filtre de privacitat.

Front actiu comercial prioritari 
Front actiu
Front semi-actiu

Ús comercial o terciari en cantonada (en discontinua, 
ús potencial)

Lloc urbà: punt identificable i generador d’activitat 
urbana

Espai públic híbrid per activitat urbana terciaria
Espai públic híbrid per activitat urbana residencial

Locals actualment abandonats (interior) amb el caràc-
ter de l’ús potencial proposat (contorn)
Direcció del trànsit rodat del carrer
Reducció del trànsit de pas
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baixa densitat del barri de Ribes Roges el converteix en un punt 
interessant a on garantir certa activitat amb comerços de proxi-
mitat. També, per la seva condició d’element altament accessible 
i amb la capacitat de dotar l’espai de carrer de serveis de càrrega 
i descàrrega i carrils bici, podria ser un punt idoni per a un centre 
urbà de mercaderies.

 La plaça Josep Tarradellas és un espai de gran qualitat 
urbana, amb espai verd i de lleure, sense trànsit rodat a prop 
i rodejat per plantes baixes residencials. L’únic problema està 
en la interacció entre aquests habitatges i l’espai públic, que és 
inexistent. La majoria de fronts són repetitius i amb persianes 
o reixes que es tanquen a l’exterior, i augmenta la sensació 
d’espai amb poca vida i activitat. Resulta complicat, però, pro-
posar millores urbanístiques i arquitectòniques dins de l’àmbit 
del PERI recentment construït encara que sigui per millorar 
aquesta interacció i, especialment, proposar unes millores cos-
toses que no necessita amb urgència. Així doncs, la solució 
implica trencar la monotonia dels fronts cecs residencial a tra-
vés d’actuacions menors com la instal·lació de zones verdes, 
mobiliari urbà, aparcament per a bicicletes, espais de joc per 
a nens, horts urbans o activitats comunitàries. En definitiva, el 
que es busca és trencar la regularitat del mur cec i transme-
tre la sensació que és un espai viscut. En aquells habitatges 
residencials que estan a cota de carrer, se suggereix, també, 
l’aparició de zones híbrides perquè a poc a poc els veïns vagin 
personalitzant l’espai, i les finestres que ara resulten gairebé 
opaques, siguin ulls oberts cap a l’exterior.

 Pel que fa a la regulació dels usos, la qüestió més signi-
ficant està en el ‘mentrestant’. És a dir, com donar una resposta 
als locals que estan esperant l’activitat. Agafant de referència la 
normativa dels usos temporals del planejament danès, es proposa 
la creació d’una figura normativa similar que permeti donar con-
cessions de caràcter temporal i transitiu en aquells àmbits de nova 
creació que estan esperant l’arribada de l’activitat final. Aquesta 
regulació pot ser una oportunitat per als joves emprenedors i ne-
gocis creatius que estan començant, així com a iniciatives que mi-
llorin la vida urbana de la ciutat. Usos que serien tant comercials i 
de negoci com d’activitats socioculturals i comunitàries pels veïns 
i per fomentar que es coneguin. L’ús en qüestió no necessita ser 
compatible per planejament, ja que s’acceptaria amb la validació 
de l’administració municipal.

 Es pot proposar, també, incloure com a un ús temporal 
els usos residencials. Per tal de controlar que la transformació 
d’espai per a activitat terciària no fos irreversible i trencar, 
així, la finalitat del mecanisme, es recomanaria cedir la con-
cessió per un període de temps pactat i limitat i, segurament, 
que restringir-ho a habitatges de lloguer o residencials espe-
cials. Així doncs, seria una solució temporal per un problema 
temporal que permetria tenir un mecanisme de gestió urbanís-
tica flexible i àgil.
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mataró - peramàs - carrer josep fradera reactivar un antic eix en desús

4. MatrIu rEsuM DE LEs trEs prOpOstEs 
DE PROJECTE URBÀ

Figura 2.60. Diagrama de les tres propostes resumides amb documents anteriorment 
presentats.
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terrasa - st. pere nord - carrer girona caracteritzar eLs carrers de La maLLa
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viLanova i La geLtrú - eixampLe mar - espai pireLLi espais en creixement, en eL ‘mentrestant’
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5. LLIçOns DELs CasOs D’EstuDI

Més enllà de les possibles solucions particulars a oferir en cadas-
cun, els tres casos d’estudi han permès extreure unes conclusions 
comunes:

• La metodologia aplicada pels diferents casos d’estudi ha de-
mostrat com el planejament no sol respondre a una realitat que 
es mostra més diversa i més plural. Es confirma, doncs, que 
les tècniques com la zonificació, que esquematitzen la ciutat 
en zones homogènies sense cap estratègia conjunta i contex-
tualitzada, a vegades no resulten suficients per definir i planifi-
car adequadament la realitat complexa de les plantes baixes. 
Així doncs, l’alternativa proposada de treballar les plantes bai-
xes des d’un àmbit delimitat permet mirar d’una manera més 
precisa les necessitats i mancances de cada cas. És possible 
planificar des del projecte, entenent que la planta baixa forma 
part de l’espai urbà i que, per tant, té una naturalesa diferent i 
independent a les plantes superior de l’edifici a on es troba. A 
més, el treball des d’una unitat conjunta és necessari en tant 
que la planta baixa funciona en concordança a les activitats i 
característiques del seu entorn més immediat. També, permet 
establir una visió per a tot el conjunt, una estratègia comu-
na i eficient per planificar la configuració de la planta baixa, i 
d’aquesta manera fugir de les generalitzacions de normatives 
aplicades indistintament, com es dona en el cas de Mataró.

• Així mateix, el cas de Vilanova recorda que projectar un pla, o 
planificar un projecte, d’un àmbit concret, ha de tenir en comp-
te la continuïtat urbana i d’activitats amb la resta de la ciutat, 
i que no siguin fragments aïllats i autònoms respecte a les al-
tres realitats. A més, la mixticitat no s’ha de generar únicament 
en els usos i des d’una sola unitat, sinó que també pot donar-
se en el conjunt de la ciutat, ja que no tots els barris ni tots 
els espais generaran el mateix nivell d’urbanitat. Aquest cas 
també ha demostrat que el treball per àmbits contextualitzats 
a les diferents escales de la ciutat i tractats com un projecte 
urbà a planta baixa no són suficients si no es té en compte el 
factor del temps. La ciutat té uns ritmes de creixement dilatats, 
i les seves conseqüències poden ser tractades amb meca-
nismes més àgils, temporals i de fàcil execució, com la figura 
normativa dels usos temporals, referència directa del cas de 
Copenhaguen.

• Per una altra banda, la diagnosi i radiografia dels diferents 
teixits i ciutats també ha permès concloure una sèrie de con-
sideracions sobre el funcionament actual de la realitat de la 
planta baixa. Aquells àmbits de la ciutat que ja disposaven 
d’espais urbans de millor qualitat -definida en el primer apar-
tat del primer bloc- i caracteritzats en concordança amb les 
activitats existents en planta baixa, eren els que tenien una 
major ocupació i diversitat. Encara que en els casos de Ma-
taró i Terrassa aquests espais només resultaven ser els eixos 
comercials, que disposaven de fronts atractius i uns espais 
públics més humans i rics i amb voreres més amples, en el 
cas de Vilanova i la Geltrú, el mateix projecte suposa un bon 
exemple de caracterització d’espais, i es podia veure en el 
funcionament urbà idoni de gairebé tots els seus espais. Ara 
bé, és a les plantes baixes residencials on no establien relació 
amb l’espai urbà, i resultaven ser aquests indrets amb menys 
activitat urbana i econòmica. 

 Així doncs, sembla demostrar-se que en els teixits on la 
relació entre espai públic i planta baixa era inexistent, l’ocupació 
dels locals comercial era mínima i l’activitat urbana inexistent. 
Així doncs, la definició arquitectònica i ordenació urbanística de 
l’espai urbà suposa un factor rellevant en la reactivació de les 
plantes baixes, i la diversitat d’aquestes un accelerador en la seva 
transformació i supervivència. És possible generar urbanitat i, per 
tant, activitat urbana i econòmica, en aquells teixits indeterminats 
com els dels casos d’estudi. És en aquests punts de la ciutat on 
l’activitat té més dificultats per aparèixer, i a on seria adient, per 
tant, anar més enllà dels usos purament comercials, barrejant co-
mercial, productiu i domèstic.



CONCLUSIONS GENERALS I 
VALORACIÓ CRÍTICA
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CONCLUSIONS GENERALS  
I VALORACIÓ CRÍTICA

 Un cop finalitzades tant la part de recerca i d’aproximació 
a la temàtica com la part pràctica de la investigació, en aquest 
apartat es desenvoluparan les conclusions extretes a través 
d’una valoració crítica dels resultats obtinguts. El propòsit princi-
pal d’aquesta investigació era respondre a la pregunta sobre com 
reactivar i transformar les plantes baixes que actualment es troba-
ven en desús, junt d’un seguit d’objectius i hipòtesis que naixien 
d’una reflexió més precisa d’aquesta qüestió. Les següents con-
clusions, doncs, tenen la voluntat de contestar-les fent èmfasi en 
aquelles consideracions més rellevants tractades durant la recer-
ca. Tot seguit, s’aportaran unes possibles solucions en consonàn-
cia amb les reflexions prèvies.

 La transformació dels locals comercials exigia també una 
reflexió i discussió sobre el paper de la planta baixa a l’espai urbà 
i a la ciutat actual en general, especialment en un moment on la 
desertització comercial i l’esgotament del model tradicional és de 
tanta actualitat. Tot i l’esforç per acotar la investigació en aquells 
aspectes de més rellevància per tal de poder construir una base 
de coneixement prou consistent, àmplia i transversal; també és 
cert que durant l’elaboració han aparegut qüestions en les quals 
resultaria d’interès aprofundir. A més, ha estat particularment com-
plicat cloure l’estudi d’un tema tan actual, tan estens i, a la vegada, 
tan canviant. Així doncs, la investigació ha buscat ser una primera 
aproximació a aquesta discussió, amb la porta oberta a continuar 
traçant una línia de debat en la qual seria suggerent aprofundir.

 El primer bloc ha permès identificar la idoneïtat de planifi-
car la planta baixa a partir d’un àmbit contextualitzat, a la vegada 
que ha permès detallar les condicions que necessita per prospe-
rar. En primer lloc, aquesta investigació ha pogut concloure que 
no existeix una única solució per a la reactivació i la transformació 
de la planta baixa, ja que la resposta idònia depèn de múltiples 
factors. La planta baixa no pot ser un concepte genèric, té unes 
particularitats condicionades pel mateix context en el qual es tro-
ba, i cada situació ha de ser abordada cas a cas i no a través de 
solucions generalitzades que resultarien ineficients. Cal que tota 
resposta impliqui necessàriament el coneixement del context on 
pertany, tenint en comptes totes les condicions urbanes particu-
lars, i vinculades, a més, a la continuïtat de les diferents escales 



El compromís urbà de la planta baixa / 235234 / MBArch: Beca APCE-ETSAB 2022

CONCLUSIONS I VALORACIó CONCLUSIONS I VALORACIó

de la ciutat. Des d’una aproximació normativa de la qüestió, els 
diferents casos d’estudi i el cas de referència de Copenhaguen 
han constatat que és possible planificar la planta baixa des d’una 
mirada més precisa i a través d’un àmbit delimitat per les mateixes 
condicions comunes de cada context. En aquest sentit, es conclou 
que cal mirar el carrer i la planta baixa com un projecte conjunt 
i una visió pròpia, atenent les seves qualitats úniques, i no com 
la suma de realitats que no es comuniquen. Així doncs, la com-
patibilitat d’usos i la configuració normativa de la planta baixa ha 
de donar-se a través d’un àmbit projectual delimitat i deslligar-se 
d’una clau de planejament que regula atenent a les necessitats de 
tot l’edifici en general. D’aquesta manera, la normativa urbanística 
podria convertir-se en una eina més flexible, contextualitzada i, en 
definitiva, àgil per superar situacions concretes. El segon bloc ha 
pogut demostrar la viabilitat d’aquesta aproximació metodològica 
a la configuració de la planta baixa contrastada en diferents ciu-
tats i fragments representatius. Les condicions recollides de les 
quals depèn la reactivació i transformació de la planta baixa són:

Condició 1: un espai urbà de qualitat, una planta baixa activa
 En primer lloc, es pot afirmar que la reactivació dels locals 
abandonats passa per la reactivació de l’espai urbà, entès 
no només com l’espai físic de la planta baixa i l’espai públic, 
sinó també com la necessària relació d’interdependència i 
d’intercanvi que existeix entre ells. Així doncs, aquells es-
pais amb una millor qualitat urbana —més atractius i ama-
bles pels usuaris que van a peu— són aquells espais on hi 
ha major activitat urbana i els que acostumen a adaptar-se 
més fàcilment a qualsevol canvi de tendència. D’aquesta 
manera, tota proposta ha de vetllar per la qualitat de les con-
dicions urbanes de l’espai que es dona quan s’aconsegueix 
transformar un espai en un lloc urbà, a través de la forma 
(condició física de l’espai), l’activitat i ús (diversitat i vitali-
tat) i la imatge (llocs identificables i llegibles). No resulta tan 
determinant l’ús en si de la planta baixa, que també, sinó la 
relació que es produeix amb l’espai urbà. 

Condició 2: Reconèixer la necessària diversitat
 Les diferents propostes recents cap a una humanització 
dels espais, com les zones híbrides dels Països Baixos i 
Dinamarca, demostren que un espai viscut i actiu no ha 

de per què ser únicament comercial. La ciutat té gradients 
d’intensitat urbana que fluctuen en el temps i generen àm-
bits on les activitats s’entremesclen més enllà d’espais uni-
formement comercials. Cal tornar a apostar per la mixtici-
tat que sempre ha existit a la ciutat, on conviuen els usos 
comercials, productius i domèstics; però també apostar per 
les noves modalitats d’usos. L’ús comercial predominant 
ja no és capaç d’omplir totes les plantes baixes, i els nous 
usos han demostrat ser capaces de generar generadores 
d’activitat urbana igual que el comerç tradicional, i d’adaptar-
se fàcilment a les variades configuracions arquitectòniques 
i tipològiques dels locals existents. La diversitat i flexibilitat 
d’usos es transforma també en la millor eina per combatre la 
desertització de molts teixits que havien estat especialitzats 
en una sola activitat i ara afronten verdaders problemes per 
reinventar-se. Garantir, doncs, com a segona condició, un 
mínim de diversitat en l’àmbit, que potencia un teixit actiu 
i divers respecte als usos, permet aconseguir la continuïtat 
del model de ciutat mixta en tota la seva extensió i es mostra 
més resilient davant de futurs incerts i contexts complicats.

 La mixticitat urbana no és una qüestió tan sols d’usos, 
sinó també de teixits, ja que totes les zones de la ciutat po-
den mantenir el mateix grau d’activitat urbana i econòmica. 
Aquest aspecte, però, no ha de suposar un inconvenient 
sinó una oportunitat per deixar de dividir la ciutat en frag-
ments que busquen resoldre-ho tot dins del seu perímetre i 
ser peces autònomes respecte al conjunt.

Condició 3: flexibilitat de les eines normatives
 Una regulació dels usos simplista que no atén a les ne-
cessitats concretes del context i del lloc, i un planejament 
reticent al canvi, sense voluntat d’establir objectius i estratè-
gies generals a curt i llarg termini; fa de la ciutat un espai rí-
gid i inflexible que no és capaç d’adaptar-se a la seva pròpia 
realitat. El planejament com a eina d’ordenació i planificació 
de la ciutat ha d’evolucionar cap a un sistema que precisi la 
mirada del que regula. Permetre que la compatibilitat d’usos 
de la planta baixa es deslligui de la clau de planejament de 
la resta de plantes de l’edifici, no només ajudarà a establir 
una visió conjunta i estratègica de l’espai urbà, sinó que tam-
bé permetrà aplicar mecanismes i normatives innovadores 
més àgils i ràpides, a l’afectar a una part acotada de la ciu-
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tat. Així, vetllar per uns mecanismes detallats que busquin 
representar la diversificació de la realitat, s’adaptin a cada 
moment i a cada situació i, en el fons, flexibles. Flexibilitzar, 
entenent el concepte no com a una desregulació generalit-
zada sinó com el coneixement permenoritzat de l’àmbit de 
la planta baixa concreta i d’una realitat que es mostra més 
complexa i diversa per ser reduïda en zones monofuncio-
nals. Així doncs, la diversificació dels usos entesa també 
com una manera de flexibilitzar les activitats en planta baixa 
i, en conseqüència, donar-los noves oportunitats. Una con-
clusió que és especialment rellevant per a la planta baixa, 
en un moment de transformació constant com l’actual i amb 
un futur imprevisible davant. 

 Normativitzar a partir d’àmbits projectuals delimitats ha 
estat la principal lliçó apresa de l’estudi del marc normatiu 
de Copenhaguen, i els casos d’estudi de la present investi-
gació han permès demostrar que és possible replicar aques-
ta manera de planificar la ciutat. El treball a partir d’àmbits 
delimitats és capaç d’atendre a totes aquestes condicions 
anteriors, ja que, en definitiva, estructura i planifica la ciu-
tat a través d’unitats projectuals i no a través de normati-
ves generals aplicades indistintament i inqüestionables. La 
contextualització de cada àmbit, per tant, permet establir 
mecanismes individualitzats per a cada situació. El treball 
de planificar la ciutat per projectes delimitats assegura una 
discussió de la planta baixa detallada, flexible, àgil, contex-
tualitzada i, per tant, efectiva; a la vegada que assegura la 
voluntat pública de l’espai urbà buscat per les administra-
cions. Així doncs, aquest sistema també resulta beneficiós 
per a tots els actors involucrats —administració, propietaris, 
usuaris o veïns— ja que una ciutat activa és una ciutat atrac-
tiva en tots els sentits, també econòmicament. 

 Tot i això, el treball detallat de la ciutat per àmbits projec-
tuals, en les inèrcies administratives actuals, podria suposar 
un problema afegit i no part de la solució. Aquesta proposta 
ha de venir acompanyat per un compromís i una autoexigèn-
cia per part de l’administració en agilitzar-se i també per fle-
xibilitzar la normativa, ja que la complexitat i lentitud actuals 
ho farien inassolible. En la investigació s’ha aportat, també, 
l’exemple de diferents administracions estan buscant preci-
sament aquesta flexibilitat, i demostren que és possible acon-
seguir-ho dins del marc legislatiu actual. El marc legislatiu ca-
talà s’ha fonamentat sobre unes dinàmiques que aposten per 

unes normatives duradores en el temps, amb uns processos 
de modificació del planejament molt lents per les millores tan 
petites i puntuals que s’aconsegueixen. El problema no està 
únicament en el fons d’aquestes normatives i modificacions, 
ja que algunes resultaran ser encertades i innovadores, sinó 
que el problema està en la lentitud de tot el procés, que sovint 
acaba posant en dubte la seva pròpia viabilitat. 

Solucions i propostes possibles a la rigidesa normativa 
actual:
 Per tal d’adaptar els marcs normatius a aquestes condi-
cions, es proposen un seguit de possibles solucions, entenent que 
cap pot ser generalitzada i sempre hauran d’atendre a la realitat 
de cada cas particular. 

• Eliminar o deixar sense efecte les normatives que generalit-
zen la planta baixa i no contribueixen a permetre una visió es-
tratègica i per realitats urbanes, especialment en aquelles plan-
tes baixes de la ciutat que requereixen d’una atenció detallada. 
Per exemple, la MPG-67 del PGO de Mataró, que estableix que 
allà a on el planejament admeti PB+2 i a on el viari sigui més 
amples de 10 m, la planta baixa tan sols podrà ser ocupada per 
habitatge en un màxim del 50% de la seva superfície.

• També, replantejar els requisits de caràcter més genèric que 
dificulten i alenteixen els processos de canvi d’usos sense 
tenir res a veure amb la unitat edificatòria concreta, com po-
dria ser la previsió d’aparcament, l’obligatorietat d’accessos 
als nous habitatges pels espais comuns, d’entre altres. Tots 
aquests requisits haurien de poder adequar-se i reajustar-se 
segons les condicions i capacitats de cada context, i de ma-
nera variable en el temps segons les necessitats. L’exemple 
d’èxit de Granollers —que va modificar el planejament per 
flexibilitzar la previsió d’aparcament exigibles— demostra 
que és una proposta viable i eficaç. Aquesta agilització dels 
processos també hauria de fer referència als nous usos que 
vagin apareixent, i que el planejament hauria de permetre ac-
tualitzar àgilment els diferents usos, en la mesura del possi-
ble, per dotar-los de seguretat jurídica. En comptes d’esperar 
que els 945 municipis de Catalunya actualitzin les normatives 
d’usos un a un, buscar consensos generals seguint l’exemple 
del Decret-Llei 50/2020 per a la regulació del cohabitatge.

• En aquesta mateixa línia, legislar la possibilitat de redactar 
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una normativa d’usos temporals, que permeti recondicionar 
locals abandonats ràpidament i àgilment, agafant de referèn-
cia la normativa d’usos temporals de Copenhaguen. Podria 
ser una opció per donar una sortida immediata a alguns locals 
abandonats amb un ús residencial temporal, o testar noves 
modalitats d’ús que la normativa encara no recull, com serien 
el cohabitatge, el cotreball, centres logístics, d’entre altres. 
Així doncs, que l’administració i la societat en general puguin 
proposar projectes concrets i, sobretot, temporals beneficio-
sos per a l’activitat urbana, sense la necessitat de modificar 
normatives. Podria crear-se una nova figura normativa o mo-
dificar l’actual Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost, que ac-
tualment tan sols permet la utilització temporal de solars buits 
per a propòsits molt concrets.

• Regular i conscienciar sobre l’aparició de zones híbrides a 
l’espai públic, per tal de poder utilitzar-lo de manera comuni-
tària i participativa, i d’aquesta manera fomentar la vida urba-
na i tots els beneficis que en deriven. Establir les condicions i 
criteris adients que permetin la convivència d’una realitat pri-
vada a l’espai públic per obrir la possibilitat a altres usos més 
enllà de la restauració. El kantzoner de la normativa danesa 
pot ser un exemple que demostra ser eficaç i permet la con-
vivència entre activitats privades exteriors i el caràcter públic 
i col·lectiu del carrer. Hi ha regulacions semblants a Països 
Baixos, Suècia, però també Japó, Brasil i a països llatinoa-
mericans a les quals referenciar-se, i que també podrien ser 
objecte d’estudi..

• La planificació de la planta baixa per àmbits delimitats 
pot donar-se a través d’una qualificació viària com passa al 
POUM de Terrassa o el Pla Municipal de Copenhaguen, i que 
resulta, també, un mecanisme que comença a implementar-
se en altres ciutats de dins i fora de Catalunya. Segurament la 
figura normativa més adient a utilitzar en el context legislatiu 
català seria la redacció d’un Pla Especial que contingui les 
diferents categories d’eixos o àmbits, ja que aquesta figura 
resulta ser la que permet més llibertat i flexibilitat a l’hora de la 
seva redacció i aprovació, així com més facilitat en ser modi-
ficada. Flexibilitat i reversibilitat, dues característiques neces-
sàries per fer de la normativa una eina més àgil i detallada. 
Aquesta proposta, doncs, permetria:

 - No condicionar la compatibilitat dels usos en una zona a 
través de la clau de planejament de l’edifici. Com s’ha citat 

reiteradament en aquestes conclusions, entendre la planta 
baixa com un projecte de ciutat i d’espai urbà, formada per 
la part edificada i la part oberta, tant pública com privada. 
Així doncs, més que condicionar usos compatibles o no se-
gons una clau de planejament, fer-ho a través d’una qua-
lificació viària que, a més, permetrà planificar i decidir els 
usos prioritaris i compatibles a través d’una visió estratègi-
ca de l’àmbit concret molt més precisa i eficient.

 - Exigir una revisió periòdica de les condicions per a cada 
àmbit, i així adaptar segons la realitat i segons els propò-
sits buscats en un futur, com passa a Copenhaguen. Una 
revisió periòdica permet fer actuacions d’emergència i, fins 
i tot, proves de normatives que facilitaria la possibilitat de 
testar diferents mecanismes innovadors en un període curt 
de temps. A més, donaria la possibilitat al fet que els dife-
rents actors involucrats poguessin exigir millores concretes 
i puntuals a l’administració més fàcilment. Aquesta situació, 
també, permetria garantir una certa diversitat d’usos i agili-
tat en situacions de risc de desertització.

 - Proposar mesures per garantir la permeabilitat de la faça-
na cap a l’espai públic en aquells fronts que sigui d’interès 
per a la ciutat. Així doncs, no es tracta de condicionar la 
permissivitat en planta baixa segona la classe d’ús, sinó 
segons el grau de permeabilitat que es pugui oferir cap a 
l’espai públic. És a dir, que es permetin usos com els usos 
residencials no-tradicionals o certs usos logístics sempre 
que garanteixin transparència visual i integració física amb 
l’exterior. Seria una regulació molt semblant a altres ciutats 
com Nova York, Amsterdam, Londres o París, i permetria 
nous usos en certs tipus de carrers que, sense aquesta 
condició, no podrien aparèixer. A més a més, establir criteris 
de qualitat urbana en la normativa, així com de la neces-
sària escala humana i la necessària continuïtat amb la ciu-
tat existent, tant morfològicament com amb activitats. Crite-
ris, però, que tindrien encara més sentit de ser aplicats en 
noves promocions, per transformar-les en centres urbans 
d’activitat i no en teixits suburbans del nucli principal.

 No es tracta de detallar tota la ciutat en petits paquets i 
que cadascun contingui la seva normativa independent, ja que 
faria de la gestió urbanística de la ciutat un problema massa com-
plex. Es tracta d’eliminar les generalitzacions normatives que enri-
gideixen la planificació de la ciutat, i començar a tenir en compte la 
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seva realitat plural. Per tant, delimitar un àmbit, sigui un eix, sigui 
un teixit, sigui una plaça —el context ho determinarà— segons 
les necessitats i segons quan convingui. Normativitzar cada àmbit 
projectual a través d’una visió i un caràcter conjunt i contextualit-
zat a l’espai urbà i a les plantes baixes de referència, i flexibilitzar 
la resta de la ciutat a canvi d’exigir-li un mínim de qualitat urbana i 
diversificació d’usos que garanteixi la seva adaptabilitat i dinamis-
me. Així doncs, establir no només eixos comercials sinó àmbits 
d’actuació amb particularitats que necessitin una individualitza-
ció del seu projecte de planta baixa, com espais en desertització, 
teixits indeterminats que necessitin reformular-se o carrers sense 
un caràcter definit, però amb un gran potencial pel seu nombre de 
locals buits, entre altres exemples.
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