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PRINCIPIS  /  PROGRAMACIÓ  /  CRITERIS D’INTERVENCIÓ  /  GESTIÓ INTEGRAL 



1_Usuaris i PROTAGONISTES 

 Les persones vertaderes protagonistes de l’EP 

 

2_Espais públics EN XARXA 

S’han d’integrar en una sistema d’espais planificat 
(diversitat + proximitat) 

 

3_PROGRAMACIÓ vs disseny 

Han de respondre a les necessitats + oportunitats, 
optimització de l’espai + disponibilitat de recursos 

 

4_ACCESSIBILITAT, SEGURETAT I LEGIBILITAT 

Sense barreres, amb bona visibilitat i fàcilment 
comprensible 

 

5_COMPARTIR sense dividir 

Compatibilitzar usos: activitat+gaudi+interncanvi 

 

PRINCIPIS ESTRATÈGICS per un espai públic de qualitat 
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PRINCIPIS ESTRATÈGICS per un espai públic de qualitat 



 

6_MOBILITAT, SERVEIS I INFORMACIÓ 

Prioritzar la mobilitat del vianant i incorporar noves 
tecnologies 

 

7_QUALITAT I CONFORT AMBIENTAL 

Identitat i renaturalització (topografia, vegetació, 
biodiversitat...) 

 

8_SENZILLESA, FUNCIONALITAT i DURABILITAT 

Dissenyar amb el mínim d’elements possibles i màxima 
eficiència 

 

9_TENDIR A L’AUTOSUFICIÈNCIA 

Minimitzar consums energètics i gestionar els recursos 

 

10_FLEXIBILITAT I ADAPTABILITAT 

Ha de poder transformar-se i evolucionar en el temps per 
cobrir noves necessitats 
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LA PROGRAMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

CONDICIONS GENERALS 

- Entorn: cívic i amable, inclusiu, educador 

- Compatibilització vs especialització 

- Flexibilitat 

- Innovació 

- Previsió de l’imprevisible 

 

CONDICIONS DE PLANIFICACIÓ 

- Estructura urbana: sistema jeràrquic 

- Continuïtat urbana 

- Localització 

- Planificació de les xarxes de servei 

- Priorització de les actuacions 

 

CONDICIONS DELS USUARIS 

- Programes participatius 

- Perspectiva de gènere 

 



LA PROGRAMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

CONDICIONS FUNCIONALS 

- Accessibilitat 

- Mobilitat 

- Activitat 

 

CONDICIONS AMBIENTALS I DE SALUT 

- Confort  

- Sostenibilitat 

- Salut 

- Neteja i manteniment 

 

CONDICIONS D’EFICIÈNCIA I FACTIBILITAT 
ECONÒMICA 

- Previsió de despesa i gestió 



- El disseny de l’EP ha de ser coherent amb el seu entorn urbà 

- Minimitzar el nombre d’elements urbans en l’EP 

- Els materials determinen el confort i el caràcter de l’EP 

- Integrar el requeriments de les xarxes del subsòl en el disseny dels paviments i els espais 

- Minimitzar els objectes de senyalització i publicitat per millorar el paisatge urbà i fomentar hàbits responsables 

- Evitar la segregació física de l’EP: “compartir sense dividir” 

- Maximitzar els elements vegetals / naturals 

- Limitar i regular ocupacions de l’EP per usos privats 

- Minimitzar la presència de cotxes en l’espai públic 

 

 

 

ELS CRITERIS D’INTERVENCIÓ EN L’ESPAI PÚBLIC 



ATRIBUTS 

 

 

 

ELS CRITERIS D’INTERVENCIÓ EN L’ESPAI PÚBLIC 

LLOC I SUPORT 

ACCESSIBILITAT 

HABITABILITAT 

ACTIVITAT 

MOBILITAT 

SOSTENIBILITAT 

PAISATGE 

LEGIBILITAT 

SEGURETAT 

Plaça de la Creu Gran. Terrassa 



ATRIBUTS 

 

 

 

ELS CRITERIS D’INTERVENCIÓ EN L’ESPAI PÚBLIC 

LLOC I SUPORT 

ACCESSIBILITAT 

HABITABILITAT 

ACTIVITAT 

MOBILITAT 

SOSTENIBILITAT 

PAISATGE 

LEGIBILITAT 

SEGURETAT 

Passeig San Joan. Barcelona 



LA GESTIÓ INTEGRAL DE L’ESPAI PÚBLIC 

PROGRAMA DE L’ESPAI PÚBLIC MUNICIPAL 

OBJECTIUS MESURES I ACCIONS TEMPORALITZACIÓ 

AGENTS I 
RESPONSABILITATS 

AVALUACIÓ I DESPLEGAMENT 
DEL PROGRAMA 

PROGRAMA I+D+I 
Investigació, Desenvolupament, Innovació 

PROGRAMACIÓ 
ECONÒMICA 



PLANS DIRECTORS DE L’ESPAI PÚBLIC 



Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
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Model Fitxa Inventari 

Elements de l'inventari de l'EP de Montmeló 







Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
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Pictogrames de les actuacions Model fitxa Actuacions 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
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Pictogrames de les actuacions Model fitxa Actuacions 

Avinguda Pompeu Fabra. Montmeló 

Carrer Vic. Montmeló 
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