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1. OBJECTIU DE LA TESINA 
 

L’objectiu principal de la tesina és doncs el de definir una metodologia que permeti obtenir 
una simulació de LST per a propostes urbanístiques de manera que es pugui avaluar el seu 
impacte en la generació de l’illa de calor urbana si es desenvolupessin, permetent comparar 
diferents propostes en un mateix àmbit per determinar quina seria la millor des del punt de 
vista del seu comportament tèrmic.  
 
El que es vol aconseguir és poder determinar, mitjançant la comparativa de teixits existents 
i propostes assimilables a aquests, quins podrien ser els comportaments tèrmics de 
propostes no executades en el territori. Si això resultés en una metodologia prou fiable, es 
podrien avaluar propostes urbanístiques des d’una vessant del seu disseny sostenible, cosa 
que fins ara no s’havia realitzat de manera tan directe.  
 
Concretament, la tesina vol explorar quines són les eines i dades disponibles per a dur a 
terme aquesta simulació a una escala urbana i no territorial, per veure si es poden obtenir 
resultats fiables de manera que es pugui aplicar el mateix procediment en qualsevol àmbit 
del territori. De manera secundària, la tesina ha de servir per comprovar l’efectivitat de les 
eines SIG en aquest tipus d’avaluació urbanística que fins ara no s’ha dut a terme.  
 
Com a objectiu últim del procés es vol obtenir un mapa simulat de la LST per a propostes 
urbanístiques que sigui prou creïble com per poder-se tenir en compte a l’hora d’avaluar el 
factor del canvi climàtic en cada una de les propostes a l’hora d’escollir la més adient.  
 
De manera sintetitzada els objectius són els següents: 
 

1- Definir una metodologia de simulació de la LST per a propostes urbanístiques. 
 

2- Obtenir els mapes de LST simulats per a un cas d’estudi seguint la metodologia 
proposada. 
 

3- Comprovar la eficàcia de les eines SIG per a desenvolupar la metodologia 
proposada. 
 

4- Avaluar el grau de rigor que es pot obtenir en el resultat de simulació de LST amb la 
metodologia proposada per veure si es pot aplicar a altres llocs del territori. 
 

En les conclusions del treball s’avaluarà com ha sigut el resultat obtingut per a cada objectiu 
plantejat fins aquí i si globalment és l’esperat o no. En l’apartat de resultats s’estudiarà 
concretament el resultat obtingut de la metodologia, és a dir quines LST simulades s’han 
obtingut seguint-la, i serà en les conclusions on s’avaluaran els objectius plantejats.    
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2. ÀMBIT D’ESTUDI 
 
La tesina es desenvolupa en el front marítim de Gavà al sector de Llevant Mar, en un dels 
pocs sectors de sòl urbanitzable pendents de desenvolupar. Aquest es troba al front marítim 
de Gavà al límit entre el terme municipal de Gavà i el del Viladecans i per sota de l’autovia 
C-31. D’aquest àmbit se n’han analitzat les propostes urbanístiques que s’hi han volgut 
plantejar, i d’aquestes se n’ha obtingut la LST simulada. 
 
Per a poder simular els comportaments tèrmics dels planejaments proposats s’han estudiat 
dos àmbits del front marítim de Gavà, amb unes característiques d’ordenació i magnituds 
similars a les de les propostes de planejament. Concretament s’escullen l’àmbit de 
planejament de Les Marines i un àmbit de dimensions similars al de Llevant Mar que es troba 
directament en contacte amb aquest per la seva banda oest i que anomenarem Cadaqués.  
 
Aquests dos àmbits s’han escollit, principalment per la proximitat, i per tant, per les 
característiques climatològiques i morfològiques que comparteixen amb el de Llevant Mar. 
També per què tenen unes dimensions similars a aquest, i tenen una varietat de cobertes i 
d’ordenacions que poden servir per a traslladar els resultats de les seves LST respectives a 
les propostes per a l’àmbit de Llevant Mar. En el moment d’escollir-los, es va estudiar un 
tercer àmbit del front marítim anomenat Central Mar, amb característiques similars al de Les 
Marines. Però es va desestimar ja que aquest era gairebé el doble de gran que l’àmbit 
d’estudi i mancaven algunes de les cobertes del sòl que es troben en alguna de les propostes 
de planejament per a l’àmbit de Llevant Mar. 
 

Àmbit de Les Marines, Cadaqués i Llevant Mar 
Font : elaboració pròpia 
 

2.1. ANTECEDENTS DE PLANEJAMENT 
 
Els antecedents urbanístics de l’àmbit no són pocs ja que en aquest s’hi han proposat 
diversos Plans parcials que no s’han materialitzat degut a nul·litats jurídiques. La primera 
proposta que trobem és de l’any 1990, moment en que es redacta el primer pla parcial de 
l’àmbit i que n’és el planejament vigent. L’any 2010 es va redactar un nou pla parcial, que 
es va aprovar definitivament, però que es va acabar anul·lant ja que un dels propietaris del 
sector va interposar un contenciós administratiu al·legant que el pla mancava d’avaluació 
d’impacte ambiental. Així doncs el planejament vigent va tornar a ser el de l’any 1990. 
Després de la resolució del procés jurídic l’any 2017, s’inicia una modificació del pla parcial, 
similar al del 2010, que no s’acaba aprovant. Al 2018 es torna a proposar una modificació 

LES MARINES CADAQU’ES LLEVANT MAR 
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del pla parcial que s’aprova inicialment i que es modifica lleugerament per a l’aprovació 
provisional, com a resultat de les al·legacions i els informes rebuts. 
 
És entre aquestes diverses propostes de plans parcials de l’àmbit que es vol fer la simulació 
de LST per determinar quina suposaria una menor illa de calor urbana.  
 

  
Imatge de la planta de zonificació Pla Parcial  de 1990 i 2010, respectivament 
Font : elaboració pròpia 

  
Imatge de la planta de zonificació Avanç Modificació Pla Parcial 2017 i de l’Aprovació inicial de la 
Modificació Pla Parcial 2018 
Font : elaboració pròpia 
 

 
Imatge de la planta de zonificació per Aprovació provisional Modificació Pla Parcial 2018 
Font : elaboració pròpia 
 

3. METODOLOGIA PROPOSADA 
 
Per desenvolupar el treball s’han obtingut dades de diferents fonts obertes i se n’han hagut 
de generar de noves. Les dades necessàries per desenvolupar el treball han sigut : 
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• Imatges satèl·lit de Landsat 8 per al 15 d’agost de 2018 i de Modis per al 23 d’agost 
del 2018 

• Cobertes del sòl del CREAF en la última versió disponible (v4, any 2009) 
• Els àmbits d’anàlisi i d’estudi, digitalitzat des de els “shapes” obtingut de la web del 

refós del planejament de l’AMB 
• Els planejaments proposats per a l’àmbit d’estudi, digitalitzats manualment des de 

Cad. 
 
Un cop obtinguda la informació esmentada s’ha procedit al seu tractament per a obtenir els 
resultats de LST simulades.  
 
La metodologia es basa en dos passos principals; un d’anàlisi dels àmbit de Cadaqués i de 
Les Marines, així com d’anàlisi de l’estat actual del sector de Llevant Mar, i un d’obtenció de 
les LST per a les propostes del sector de Llevant mar. 
 

3.1.1. ANÀLISIS DELS ÀMBITS 
 
Els àmbits d’estudi s’han analitzat seguint els passos següents : 

• S’han analitzat les cobertes del sòl existents i calculat el % de cada tipus de cobertes 
a l’àmbit. 

• S’han analitzat els paràmetres urbanístics de cada àmbit: % zones verdes, % vials, 
% sòl privat, % ocupació del sòl, densitat d’habitatges i alçades mitges. 

• S’han obtingut els índex NDVI, NDBI, MNDWI, IBI, SAVI de LANDSAT. 
• S’ha obtingut la LST diürna de LANDSAT. 
• S’ha obtingut la LST nocturna de MODIS i (en cas que es pugui) fer un PAN 

SHARPENING per obtenir-la amb més resolució. 
• S’ha calculat la diferència entre LST diürna i nocturna. 
• S’ha obtingut els valors mitjos de LST diürna i nocturna per a cada tipus de coberta 

del sòl així com per cada zona urbanística. 
• S’ha calculat les mitges proporcionals per cada àmbit, de tots els índexs. 
• S’han comparat els comportaments tèrmics mitjos de cada coberta del sòl i de les 

zones urbanístiques i de les diferències de temperatures diürnes i nocturnes entre 
els dos àmbits d'estudi per veure quin genera menys illa de calor i té un millor 
comportament tèrmic. 

• En funció dels paràmetres urbanístics i de cobertes del sòl de cada àmbit s’han 
relacionat els valors de temperatura de cada coberta del sòl amb les propostes per 
a l'àmbit d'estudi. 

Un cop seguit el procés, el pas per a passar aquestes dades a les propostes és l’obtenció 
dels valors mitjos globals de cada coberta del sòl ponderats per la superfície. El que hem fet 
ha sigut agrupar tots els valors en una taula, on hem calculat la temperatura mitja de cada 
coberta del sòl entre els àmbits estudiats i tenint en compte quin % de superfície representa 
cada àmbit respecte el global d’aquell coberta. A partir d’aquesta taula després s’han fet els 
“join” amb les ordenacions proposades per a obtenir les LST simulades.   
 
S’ha optat per aquest mètode en comptes de relacionar cada àmbit amb una única proposta 
ja que s’ha vist que hi havia cobertes que es trobaven en un àmbit d’anàlisi que no es 
relacionava amb la proposta. Fer-ho d’aquesta manera també permet que els valors de 
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temperatura siguin equiparables en les totes les propostes i per tant es pugui compara entre 
si l’efecte que l’ordenació té en la distribució espaial de la LST. 
 
La taula resultant és la següent : 
 
Codi coberta Descripció LST 
**bpp20* Pineda de pi pinyer (>= 20%cc) 31,06 
**l* Platges 32,40 
**mdun* Vegetació arbustiva de dunes i sorrals 33,43 
**p* Prats i herbassars 30,53 
**pdun* Vegetació herbàcia de dunes i sorrals 33,29 
**wr* Rius i llera natural 29,20 

cc*eai*bpp20*a 
Complexos comercials i d'oficines. Edificis aïllats.Pineda de pi pinyer (>= 
20%cc). No en construcció 33,04 

cc*eai*eai*a 
Complexos comercials i d'oficines. Edificis aïllats. Edificis aïllats. No en 
construcció 31,94 

cc*eai*na*a 
Complexos comercials i d'oficines. Edificis aïllats. Sòls nus urbans no edificats. 
No en construcció 33,18 

cc*eai*zua*a 
Complexos comercials i d'oficines. Edificis aïllats. Arbrat urbà. No en 
construcció 32,15 

cc*nau*nau*a Complexos comercials i d'oficines. Naus. Naus. No en construcció 31,37 
hot*eai*eai*a Complexos hotelers. Edificis aïllats. Edificis aïllats. No en construcció. 33,10 
hot*eai*pk*a Complexos hotelers. Edificis aïllats. Zones d'aparcament. No en construcció. 32,23 

hot*eai*zu*a 
Complexos hotelers. Edificis aïllats. Zones verdes artificals urbanes. No en 
construcció. 32,89 

hot*eai*zua*a Complexos hotelers. Edificis aïllats. Arbrat urbà. No en construcció. 31,58 
ka*eai*pkc*a Autopistes i autovies. Edificis aïllats. Grans vials. No en construcció 32,08 
ss*eai*dip*a Zones d'esport. Edificis aïllats. Altres construccions. No en construcció. 30,42 
ss*eai*eai*a Zones d'esport. Edificis aïllats. Edificis aïllats. No en construcció 30,91 
ss*eai*zua*a Zones d'esport. Edificis aïllats. Arbrat urbà. No en construcció 30,19 
uce*eai*dip*a Eixample. Edificis aïllats. Altres construccions. No en construcció. 31,42 
uce*eai*eai*a Eixample. Edificis aïllats. Edificis aïllats. No en construcció. 30,73 
uce*eai*nac*a Eixample. Edificis aïllats. Zones urbanes en construcció. No en construcció. 30,58 

uce*eai*pkv*a 
Eixample. Edificis aïllats. Àrees de vianants sense vegetació.  No en 
construcció. 31,88 

uce*eai*wu*a Eixample. Edificis aïllats. Basses urbanes. No en construcció. 30,76 
uce*eai*zu*a Eixample. Edificis aïllats. Zones verdes artificals urbanes. No en construcció. 31,45 
uce*eai*zua*a Eixample. Edificis aïllats. Arbrat urbà. No en construcció 30,20 

uln*had*bpp20*a 
Habitatges unifamiliars. Habitatges unifamiliars adossats. Pineda de pi pinyer 
(>= 20%cc). No en construcció. 31,20 

uln*had*dip*a 
Habitatges unifamiliars. Habitatges unifamiliars adossats. Altres construccions. 
No en construcció 31,16 

uln*had*had*a 
Habitatges unifamiliars. Habitatges unifamiliars adossats. Habitatges 
unifamiliars adossats. No en construcció 31,22 

uln*had*wu*a 
Habitatges unifamiliars. Habitatges unifamiliars adossats. Basses urbanes. No 
en cosntrucció 29,55 

uln*had*zu*a 
Habitatges unifamiliars. Habitatges unifamiliars adossats. Zones verdes 
artificals urbanes. No en construcció 30,76 

uln*had*zua*a 
Habitatges unifamiliars. Habitatges unifamiliars adossats. Arbrat urbà. No en 
construcció. 30,54 

uln*hua*bpp20*a 
Habitatges unifamiliars. Habitatges unifamiliars aïllats. Pineda de pi pinyer (>= 
20%cc). No en construcció 29,20 

uln*hua*hua*a 
Habitatges unifamiliars. Habitatges unifamiliars aïllats. Habitatges unifamiliars 
aïllats.  No en construcció. 31,08 
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uln*hua*zu*a 
Habitatges unifamiliars. Habitatges unifamiliars aïllats. Zones verdes artificals 
urbanes. No en construcció 30,50 

uln*hua*zua*a 
Habitatges unifamiliars. Habitatges unifamiliars aïllats. Arbrat urbà. No en 
construcció. 31,65 

uls*hua*hua*a 
Cases aïllades. Habitatges unifamiliars aïllats. Habitatges unifamiliars aïllats. 
No en construcció. 30,28 

uv*eai*na*a Parcs urbans. Edificis aïllats. Sòls nus urbans no edificats. No en construcció. 34,15 

uv*eai*pkv*a 
Parcs urbans. Edificis aïllats.  Àrees de vianants sense vegetació. No en 
construcció. 32,45 

 

3.1.2. OBTENCIÓ DE LES LST SIMULADES 
 
Un cop hem obtingut els valors mitjos de les temperatures per als àmbit d’anàlisi hem passat 
a l’obtenció de les LST simulades. El procediment per fer-ho ha sigut el següent : 
 

• S’han digitalitzat les propostes d’ordenació per obtenir una capa “shape”. 
• S’han assignat valors de cobertes del sòl a cada proposta com les dels àmbits 

d’estudi. 
• A cada coberta del sòl s’han introduit els valors de temperatura diürna dels àmbits 

mitjançant un “join” de la taula de valors globals obtinguda a l’anàlisi. 
• S’ha creat un “grid” amb la mateixa mida de cel·les que la resolució de la LST dels 

àmbits analitzats. 
• A cada cel·la se li ha assignat una temperatura del sòl que s’ha calculat mitjançant 

la proporció de cada tipus de coberta del sòl que contingui.  
• S’ha representat amb la mateixa escala de valor les LST de les propostes que dels 

àmbits analitzats. 

4. RESULTATS 
 
4.1. RESUTATS DE L’ÀNÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL DELS ÀMBITS DE CADAQUÉS, 

LES MARINES I LLEVANT MAR 
 
4.1.1. CADAQUÉS 
 
Un cop realitzats tots els índexs s’ha obtingut la LST diürna, tal i com es pot veure en la 
imatge següent. 

 
 
Els valors globals de l’àmbit per a cada índex segons les cobertes del sòl o la clau 
urbanística, són els de la taula següent:  
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  LST NDVI NDBI MNDWI EVI SAV IBI NDVI IBI SAVII 
Planejament 30,5241 0,4231 -0,2561 -0,1495 0,1716 0,2763 0,5516 0,4321 
Cobertes del sòl 30,5305 0,4319 -0,2564 -0,1488 0,1715 0,2760 0,5519 0,4296 

 
4.1.2. LES MARINES 
 
Un cop realitzats tots els índexs s’ha obtingut la LST diürna, tal i com es pot veure en la 
imatge següent. 

 
Els valors globals de l’àmbit per a cada índex segons les cobertes del sòl o la clau 
urbanística, són els de la taula següent :  
 
  LST NDVI NDBI MNDWI EVI SAVI IBI_SAVI IBI_NDVI 
Planejament vigent 31,6048 0,4068 -0,1947 -0,2108 0,1583 0,2645 0,5415 0,4394 
Cobertes del sòl 31,6714 0,4074 -0,1963 -0,2088 0,1590 0,2652 0,5413 0,4390 

 

4.1.3. LLEVANT MAR 
 
Un cop realitzats tots els índexs s’ha obtingut la LST diürna de l’estat actual de l’àmbit de 
Llevant Mar, tal i com es pot veure en la imatge següent. 
 

 
 
Els valors globals de l’àmbit per a cada índex segons les cobertes del sòl o la clau 
urbanística, són els de la taula següent :  
 
  LST NDVI NDBI MNDWI EVI SAVI IBI NDVI IBI SAVI 
Planejament vigent 31,5345 0,4336 -0,2285 -0,1712 0,1660 0,2690 0,4258 0,5511 
Cobertes del sòl 31,5124 0,4412 -0,2318 -0,1747 0,1689 0,2740 0,4171 0,5435 
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4.2. RESULTAT DE LES PROPOSTES DE PLANEJAMENT DE L’ÀMBIT DE LLEVANT 
MAR 

 
A continuació es mostren les LST simulades obtingudes per a l’àmbit de Llevant Mar i se’n 
fa una valoració : 
 

LST Simulada LST mitja Valoració 

       
1990 

31,40 

La distribució espaial de la LST indica que 
les temperatures més altes es troben en la 
zona d’usos hotelers i del parc urbà litoral, 
que en aquella època hauria sigut fortament 
urbanitzat i poc permeable. Tot i així la 
temperatura mitja de l’àmbit és la més baixa 
de totes les propostes degut a que no hi ha 
recuperació del front dunar litoral. 

          
2010 

31,99 

En aquest cas ja apareix la coberta dunar i 
això modifica considerablement la 
distribució espaial de la LST, que ara es 
concentra majoritàriament al front litoral. Hi 
ha un contrast molt fort entre la LST del 
litoral de l’àmbit i la resta. A banda la LST 
mitja de l’àmbit augmenta 
considerablement, i aquesta proposta és la 
que obté el valor de LST més alt.  

         
2017 

31,90 

La distribució espaial de la LST en aquest 
cas no varia gaire respecte la de la proposta 
anterior, ja que els canvis són subtils. Tot i 
així la eliminació del vial litoral si que 
disminueix una mica la temperatura mitja, 
que segueix sent bastant més alta que a la 
proposta de 1990. El contrast de 
temperatura entre el litoral i la resta de 
l’àmbit segueix sent acusat. 

  
ap.inicial 

31,78 

En l’aprovació incial els vials es reduïen 
considerablement i l’ordenació de 
l’edificació ja no era alineada a vial 
únicament sinó alineada a vial i aïllada, 
repartint-se més dins del sòl privat. Això i 
l’esforç de conservació de la pineda ajuden 
a disminuir la temperatura mitja en 
comparació amb les propostes anteriors. Tot 
i així el front dunar segueix tenint un paper 
important en la distribució espaial de la LST. 

MODIFICACIÓ 2010 LST
1:3.000

sector_llevant

LST_2010
High : 33,4377

Low : 31,0648

LST aprovació inicial
1:3.000

sector_llevant

LST aprovació inicial
High : 33,4377

Low : 30,65
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ap.provisional 

31,76 

La variació d’aquesta proposta en relació a 
l’anterior era la reducció d’un dels vial per 
convertir-lo en zones verdes i recuperar més 
superfície de pineda, això comporta una 
lleugera disminució de la LST.  Tot i així les 
dunes mantenen la LST mitja per sobra de 
la de la proposta de 1990. En termes 
generals podríem dir que aquesta és la 
millor proposta de totes les modificacions del 
pla de 1990, ja que és la que obté la LST 
mitja més baixa.   

 

5. CONCLUSIONS 
 
Del treball realitzat se’n poden extreure conclusions agrupades en dos temes principals; un 
són les conclusions relatives a la metodologia seguida i l’altre els propis dels resultants 
obtinguts. 
 
Pel que fa a la metodologia seguida, aquesta havia de ser prou simple per poder-se aplicar 
a diferents llocs del territori. Per que pugui ser així, el primer pas per a realitzar l’estudi, que 
és la informació de base necessària, ha de ser també senzill. És per això que la informació 
requerida no és extensa i és majoritàriament fàcil d’aconseguir per a tot el territori català, 
només amb la imatge satèl·lit de Landsat, les cobertes del sòl del CREAF i el planejament 
proposat per a l’àmbit d’estudi es pot seguir la metodologia per arribar a obtenir els mateixos 
resultats que s’han obtingut en aquesta tesina.  
 
Un cop obtinguda la informació necessària, el següent pas és l’obtenció de la LST. Aquest 
és un tema molt treballat acadèmicament, i tot i que el procediment d’obtenció és extens i 
complex, la bibliografia disponible facilita la seva feina si es segueixen els passos que indica. 
Tot i això, les imatges satèl·lit s’obtenen per a àmbits del territori molt grans, de manera que 
si creiem que realitzarem varis estudis en aquesta extensió de terreny, seguint el 
procediment d’obtenció de la LST un cop, ja haurem avançat molta feina per a estudis futurs. 
 
El principal problema en relació a la informació de base necessària, ha estat no poder 
disposar de la imatge LST nocturna de MODIS amb la resolució suficient com per incloure’s 
a l’estudi i en la metodologia. Tot i que els resultats obtingut són prou rellevants, no disposar 
de la LST nocturna a prou resolució fa que en manqui una part important d’aquests. Si 
s’hagués disposat d’aquesta informació el treball hauria tingut una credibilitat més alta en 
els resultats obtinguts i hauria servit a la vegada per acabar de corroborar que la metodologia 
proposada és l’adequada. Igualment, si es disposes de la informació de base de LST 
nocturna, es podria seguir la mateixa metodologia explicada per la LST simulada diürna per 
a obtenir la LST nocturna simulada. Fet que en part també demostra que el procediment 
seguit és vàlid per aplicar-se en diferents informacions de base, no només en la LST.  
 
El fet que la LST nocturna no es pugui obtenir amb el mateix procediment que la LST diürna 
dificulta aquesta part de la metodologia, tot i que s’han investigat diferents maneres 
d’obtenir-la. 
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Una possible alternativa per obtenir la LST nocturna simulada, hauria estat realitzar l’anàlisi 
de la LST nocturna de MODIS per a un àmbit de cobertes del sòl més ampli als estudiats, 
de manera que s’obtinguessin valors de LST nocturna més variats. Un altre opció hauria 
estat analitzar la temperatura nocturna per a tot el front marítim litoral, no només de Gavà 
sinó de tota la costa litoral barcelonina. Tot i així la diferència de resolució entre la LST i les 
cobertes del sòl no hauria resultat en uns valors acurats per a cada tipus de coberta.  
 
També podríem haver realitzar un “pan-sharpening” de la LST nocturna per augmentar-ne 
la resolució, però s’ha intentat i no s’ha obtingut cap resultat prou fidedigne, a banda que el 
procediment per a realitzar-ho no està normalitzat i no s’han pogut trobar treballs on 
s’hagués provat aquest procediment per recolzar-ne la seva aplicació en la tesina i per tant 
s’ha desestimat.  
 
En canvi en altres treballs acadèmics realitzats, s’han assajat models OLS per obtenir la LST 
nocturna a la mateixa resolució que la diürna, però el seu procediment és molt complex i 
requereix informació de grans extensions de terreny a una escala molt major a la treballada, 
que en dificulten l’obtenció i a la vegada afegeix passos complicats i costosos a la 
metodologia proposada, anant clarament en detriment d’un dels principals objectius 
d’aquesta, que era simplificar processos. 
  
És per això que s’ha desestimat qualsevol de les opcions explicades i s’ha acabat realitzant 
el treball només amb la LST diürna. Podem dir que el fet que no hi hagi aquesta part no 
afecta a la metodologia, que ja hem vist que seguiria el mateix procediment, però si als 
resultats, ja que a les conclusions d’aquests en manca una part important per corroborar-
los. 
 
Un dels punts importants també és l’elecció dels àmbits a analitzar, per a obtenir les 
temperatures mitges de les cobertes del sòl que es traslladen després a l’àmbit d’estudi. En 
aquesta tesina s’han escollit dos àmbits de mides similars a aquest, per poder obtenir uns 
valors en percentatge de cobertes del sòl representatius i assimilables al que podria succeir 
a l’àmbit per desenvolupar. Tot i que els àmbits a comparar poden ser molts, el criteri ha 
sigut escollir àmbits prou diferents en la seva forma urbana com per obtenir valors de LST 
diferents per a cada cas i obtenir una varietat i heterogeneïtat que afegís matisos a les LST 
simulada. L’elecció dels àmbits s’hauria d’estudiar en cada cas on es volgués aplicar la 
metodologia, i quedaria en mans de la persona que realitzés el treball, però sembla adient 
seguir els criteris plantejats independentment de la mida o característiques d’altres àmbits. 
Podem dir que tot i tractar-se d’un criteri propi d’aquesta tesina també seria útil en altres 
situacions. 
 
Un dels punts menys rigorosos del mètode seguit és l’assignació de cobertes de sòl a les 
propostes urbanístiques. Òbviament això es realitza a criteri personal de qui realitzi l’estudi. 
En aquest cas s’han volgut assimilar valors de cobertes del sòl a com es creu que s’haurien 
desenvolupat els projectes si s’haguessin fet en el moment en el que es van plantejar, però 
podríem dir que aquest no és l’únic criteri vàlid d’assignació. De fet, seria interessant obtenir 
varies LST en funció de diferents cobertes del sòl en la mateixa proposta, per veure en quina 
magnitud variaria el resultat. Això podria ser un valor afegit a l’hora de valorar propostes 
urbanístiques. Diguem que tot i ser un criteri propi no regulat ni normalitzat, també dóna més 
joc a l’estudi, obrint el ventall de resultats possibles i fent més interessant i dinàmica la 
metodologia, que un cop més demostra que la seva aplicació no és única per a casos i 
situacions específiques sinó que el seu grau d’adaptabilitat per obtenir resultats és ampli.  
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Una conclusió clara d’aquest treball és que les eines SIG han sigut claus a l’hora de realitzar-
lo, la metodologia no es podria haver desenvolupat sense aquestes. Poder disposar de tota 
la informació necessària i poder-la treballar hagués sigut impossible amb eines més 
tradicionals, sobretot pel que fa al tractament de les imatges satèl·lit de l’estat actual i 
l’obtenció dels índexs i de la LST. L’assignació de valors es podria haver fet amb mètodes 
més rudimentaris però òbviament el temps que això hagués requerit hagués sigut molt major. 
A banda, les eines SIG obren les possibilitats a establir ordres que es puguin repetir en 
diferents situacions, cosa que en facilita la feina quan el que s’ha d’executar es molt repetitiu 
o que permeten fer simulacions per a diferents casuístiques de manera àgil.  
 
Tal i com es proposava anteriorment, es podrien analitzar com diferents tipus de coberta 
afecten a la LST de l’àmbit fent proves amb diferents assignacions, aquesta feina que amb 
el SIG és àgil seria molt més complexa i difícil amb eines tradicionals. 
 
El treball s’ha desenvolupat amb Arcgis, però els processos que es realitzen es poden fer 
també amb eines SIG de llicència lliure, cosa que suposa un punt a favor. No s’ha provat de 
repetir el treball amb Qgis, però seria interessant per veure si la metodologia es podria 
implementar amb la mateixa facilitat.  
 
En general, la metodologia ha demostrat ser clara i coherent i ha portat a uns resultats que 
son creïbles, tot i la subjectivitat al moment d’assignar cobertes del sòl. És per això que 
podem concloure que les eines SIG aplicades a aquest cas d’estudi permeten crear una 
metodologia que es pot fer servir per diferents àmbits del territori, i que en el cas d’estudi 
han donat un bon resultat.  
 
Pel que fa als resultats obtinguts, podem dir que han sigut satisfactoris, ja que s’han 
aconseguit obtenir les LST simulades para cada proposta urbanística, que era l’objectiu 
d’aplicar la metodologia. Aquests haguessin quedat molt més contrastats si es pogués haver 
obtingut la LST nocturna, ja que així hauríem pogut comparar el comportament de diferents 
propostes per al dia i la nit i decidir amb més fermesa quina és la proposta que suposa un 
millor comportament tèrmic.  
 
Pel que fa als resultats obtinguts, aquests han sigut positius des d’un punt de vista formal, 
ja que s’ha aconseguit obtenir un ràster de la mateixa resolució que si s’hagués obtingut 
d’una imatge satèl·lit i amb un valor de cel·la de la temperatura mitja de totes les cobertes 
que es troben en ell, de manera que la simulació de temperatura final podria assimilar-se a 
la que es podria obtenir en la realitat i per tant li confereix un grau de credibilitat alt, assolint 
doncs l’objectiu de la tesina d’obtenir una simulació de LST versemblant. 
 
Tot i que no s’ha realitzat per no ser objecte de la tesina, es podrien haver obtingut índexs 
de vegetació, edificació o aigua simulats seguint la mateixa metodologia que per a la LST. 
 
Pel que fa a les temperatures obtingudes totes les propostes posteriors a l’original, que era 
la del Pla parcial de 1990, han obtingut temperatures superiors a aquesta. Això s’ha degut a 
la incorporació en totes les propostes posteriors a la del 1990 d’una franja de dunes litorals 
de mides considerables.  
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Tot i que totes les propostes han mantingut sempre una temperatura superior a la del 1990, 
a mesura que s’han anat fent modificacions sempre a favor de l’obtenció de més zones 
verdes i d’una major conservació de la pineda i de la reducció de vials, la temperatura ha 
anat disminuint. Sent la última proposta, la de l’aprovació provisional, la que obté una 
temperatura menor de totes les modificacions del pla parcial original. 
 
Com hem pogut veure, les dunes juguen un paper molt important en la distribució espaial de 
la LST diürna, la seva temperatura elevada genera un contrast molt marcat entre el front 
litoral i la resta de l’àmbit, amb temperatures molt més baixes.  
 
Si tenim en compte que l’illa de calor es mostra amb més evidència a la nit, i sabem per la 
bibliografia llegida, que els camps de conreu mostren unes de les temperatures més altes 
de l’àrea metropolitana de dia i en canvi són una de les cobertes que es refreden més de nit 
i assimilem el comportament d’aquestes al de les dunes, que al cap hi ha la fi tenen unes 
característiques similars pel que fa a la nuesa del sòl i a més es troben al costat del mar, 
podem suposar que la temperatura de nit disminuirà en major mesura en les propostes on 
el percentatge del sòl de dunes respecte el total de l’àmbit sigui el més elevat. 
 
De manera que en les últimes propostes la temperatura nocturna disminuiria respecte la 
diürna més que en la del pla parcial de 1990. El que no podem saber és si aquesta acabaria 
estant per sota de la del 1990 o la proposta de 1990 seguiria tenint una temperatura nocturna 
millor.  
 
Podem suposar que no seria així ja que les últimes propostes tenen un percentatge de 
conservació de la pineda elevat, i això ajuda a mantenir la temperatura de nit de les àrees 
residencials baixa, i per tant sembla que disminuiria l’efecte de l’illa de calor. Però tot això 
són suposicions, no tenim la certesa de que el comportament tèrmic seria aquest, i per això 
hagués sigut molt interessant poder disposar de la temperatura nocturna a la mateixa 
resolució que la diürna. 
 
La tesina tenia l’objectiu de poder avaluar propostes urbanístiques en funció del seu 
comportament tèrmic, però clarament aquest no pot ser l’únic criteri a l’hora d’avaluar-les, ja 
que en el desenvolupament del territori i intervenen molts factors. Tot i que les dunes afecten 
negativament a la temperatura de l’àmbit, augmentant-la en els cassos en què representa 
un percentatge important, aquestes juguen un paper ambiental a considerar, ja que 
protegeixen el litoral de l’erosió marítima i acullen moltes espècies, tant de fauna com de 
flora, que cada cop són més difícils de trobar en el front marítim barceloní. A més, podem 
dir que qualsevol intervenció que intentin conservar i millorar les condicions ambientals 
originals en un desenvolupament urbanístic és favorable. 
 
En aquest aspecte els resultats no han sigut del tot satisfactoris, ja que el que ens hauria 
interessat més hagués sigut que les noves propostes reduïssin la temperatura de l’àmbit en 
comparació a la proposta original de 1990. Tot i això, podem concloure que la millor proposta 
és la de l’aprovació provisional, ja que entre les posteriors a la de 1990 és la que obté la 
millor LST. A banda, la seva ordenació és molt més coherent i respectuosa amb l’estructura 
natural del lloc, a diferència de la proposta de 1990 que canviava per complet l’estructura de 
l’àmbit. 
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En el cas que en algun moment es disposes de la LST nocturna, s’hauria de fer l’assaig 
d’obtenció de la LST simulada per acabar de tenir uns resultats més acurats al que la 
definició d’illa de calor representa, i per això el treball realitzat en aquesta tesina, tot i que 
complet per si mateix, té una continuïtat i es podrà acabar de matisar quan es disposi 
d’aquesta informació. 
 


