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DOCUMENT I. MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ
1.1. Justificació de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible
Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) són el document bàsic per a
configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. Tal i
com s’estableix a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, l’elaboració i aprovació
dels PMUS és obligatòria per als municipis que, d’acord amb la normativa de règim
local o el corresponent Pla Director de Mobilitat, hagin de prestar el servei de transport
col·lectiu urbà de viatgers.
El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona planteja la
realització de PMU a tots aquells municipis que tinguin una població de dret de més de
20.000 habitants. Aquest és el cas d’Esplugues de Llobregat, amb una població de
46.133 habitants l’any 2014 (Idescat). És important destacar que el PMUS d’Esplugues
de Llobregat es redacta conjuntament amb els de Cornellà de Llobregat, Sant Boi de
Llobregat i Sant Joan Despí, garantint homogeneïtat i coordinació de les actuacions
implementades.
Per a l’elaboració del PMUS, l’Ajuntament compta amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que participen de manera activa per
tal d’aconseguir un planejament coherent en el desenvolupament del municipi.

1.2. Marcs de referència
Per a la redacció del PMUS s’han tingut en compte els següents referents i
normatives:

1.2.1. Marcs de referència europeus
Llibre blanc del transport de la Unió Europea
Les directrius del llibre blanc del transport de la Unió Europea estableixen la necessitat
d’avançar cap a una major sostenibilitat del sistema de transport. Aquest full de ruta
conté 40 iniciatives concretes per a la pròxima dècada, amb la finalitat de crear un
sistema de transport competitiu que augmenti la mobilitat, elimini els obstacles
principals en àrees clau i generi creixement i ocupació.
Les propostes reduiran considerablement la dependència d’Europa de les importacions
de petroli i retallaran les emissions de carboni del transport en un 60% pel 2050. Per
arribar-hi cal transformar l’actual sistema de transport europeu. Els objectius pel 2050
són:


eliminar els vehicles amb carburant convencional de les ciutats.



fer servir un 40% de carburant sostenible de baix contingut en carboni a l’aviació i
limitar almenys en un 40 % les emissions dels vaixells.



fer que el 50% dels trajectes interurbans de passatgers i de càrrega a mitjana
distància passin del transport per carretera al ferrocarril i a les vies navegables.

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat



11

tot això contribuirà a reduir en un 60% les emissions dels transports a mitjan segle
XXI.

El full de ruta ‘Transport 2050, cap a un Espai Europeu Únic dels Transports’, elimina
les principals barreres i obstacles a molts sectors bàsics de la infraestructura dels
transports, la inversió, la innovació i el mercat interior.

1.2.2. Marcs de referència de l’Administració General de l’Estat
Pla Estratègic d’infraestructures i transport (PEIT) 2005-2020
El Pla Estratègic d’infraestructures i transport (PEIT) té per objectiu establir un marc
racional i eficient per al sistema de transport a mitjà i llarg termini al conjunt de l’Estat
espanyol. Així doncs, els objectius del PEIT s’estructuren sobre quatre àmbits
fonamentals: eficiència del sistema, cohesió social i territorial, compatibilitat ambiental i
desenvolupament econòmic. El PEIT, elaborat pel Ministeri de Foment l’any 2004,
defineix la xarxa de grans infraestructures viàries i ferroviàries que han de vertebrar el
territori espanyol. A la Regió Metropolitana de Barcelona aquest pla afecta les autovies
de l’Estat i la xarxa ferroviària d’altes prestacions. Les propostes ferroviàries per a les
línies de rodalia de titularitat estatal s’inclouen al Pla de Rodalies de Barcelona.
Estratègia espanyola per a la mobilitat sostenible (2009)
En l’apartat 6.1.12 i 6.1.1.17 d’aquest document es marquen les ‘Directrius d’actuació
en el medi urbà i metropolità’, en les quals s’hi inclou la redacció de Plans de Mobilitat
Sostenible.
Aquestes directrius estableixen que s’han de desenvolupar plans de mobilitat en tots
els municipis que prestin el servei de transport públic, sense excloure la possibilitat
d’aplicació en municipis petits.
A més, en aquesta document estratègic s’hi defineix el contingut mínim dels plans de
mobilitat:


un diagnòstic de la situació,



els objectius a assolir,



les mesures a adoptar



i els mecanismes de finançament i programa d’inversions.

Pla d'Acció d'Estalvi i Eficiència Energètica 2011-2020
La Directiva 2006/32/CE sobre l'eficiència de l'ús final de l'energia i els serveis
energètics fixa un objectiu mínim orientatiu d'estalvi energètic del 9% en el 2016 i
estableix, en el seu article 14, l'obligatorietat per als Estats membres de presentar a la
Comissió Europea un segon Pla d'Acció Nacional (National Energy Efficiency Action
Plan, NEEAP) on es fixin les actuacions i mecanismes per aconseguir els objectius
fixats.
D'altra banda, el Consell Europeu de 17 de juny de 2010 ha fixat com a objectiu per al
2020 estalviar un 20% del seu consum d'energia primària.
Com a conseqüència d'aquestes obligacions, el Ministeri d'Indústria, Turisme i
Comerç, en col·laboració amb l'IDAE, ha elaborat un ‘Pla d'Acció d'Estalvi i Eficiència
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Energètica 2011-2020’, que inclou un annex amb la quantificació dels estalvis
energètics obtinguts en l'any 2010 respecte als anys 2004 i 2007, d'acord amb les
recomanacions metodològiques sobre mesura i verificació dels estalvis de la Comissió
Europea. Ambdós documents han estat recentment aprovats pel Consell de Ministres
del 29 de juliol de 2011 i seran remesos a la Comissió per donar compliment al seu
mandat.
Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible
L’objectiu principal d'aquesta llei és situar l'economia espanyola sobre els fonaments
del coneixement i la innovació, garantint la propietat intel·lectual, amb eines
respectuoses per al medi ambient i en un entorn que afavoreixi l'ocupació laboral de
qualitat, la igualtat d'oportunitats i la cohesió social.
S'articula en quatre grans objectius:


la millora de l'entorn econòmic,



l'impuls de la competitivitat,



protecció de la propietat intel·lectual,



i l'aposta per la sostenibilitat mediambiental.

Concretament, els articles 1010 i 102 d’aquesta Llei defineixen els objectius, àmbit
territorial, metodologia de redacció i els mecanismes de foment dels PMUS per part de
l’Administració General de l’Estat.

1.2.3. Marcs de referència de la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya disposa de les següents lleis i decrets reguladors de la
redacció dels PMUS:
La llei 9/2003, de la Mobilitat, i el Decret 344/2006
Per una banda, la Llei de la Mobilitat té per objecte establir els principis i els objectius
als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de
les persones i del transport de les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la seguretat,
i determinar els instruments necessaris perquè la societat catalana assoleixi els
objectius esmentats i per garantir a tots els ciutadans una accessibilitat amb mitjans
sostenibles.
L'article 18 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, determina que, com a
mínim, els plans territorials d'equipaments o serveis, els plans directors, els plans
d'ordenació municipal i els projectes de noves instal·lacions que es determinin per
reglament, hauran d'incloure un estudi d'avaluació de la mobilitat generada. El Decret
344/2006, de 19 de setembre, regula aquest tipus d’estudis.
Les Directrius Nacionals de Mobilitat
La Llei 9/2003, de la mobilitat, estableix i jerarquitza els diferents instruments de
planificació de la mobilitat que han de bastir el desenvolupament de la norma. Entre
aquests, les Directrius nacionals de mobilitat (DNM) són l’instrument de més rang i
“constitueixen el marc orientador per a l’aplicació dels objectius de mobilitat d’aquesta
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Llei” (art. 6.1). Per tant, les DNM constitueixen el marc per a l’aplicació dels objectius
de mobilitat fixats per la Llei de mobilitat 9/2003.
Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC)
Defineix de manera integrada la xarxa d’infraestructures viàries, ferroviàries i
logístiques necessàries per a Catalunya en l’horitzó temporal de l’any 2026, i té el
propòsit d’ampliar-lo amb la resta d’infraestructures, portuàries i aeroportuàries a curt
termini, per tal de constituir un pla complert d’infraestructures de Catalunya.
Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 i Pla de Seguretat Viària 2014-2016
L’any 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla Estratègic de
Seguretat Viària (PESV) 2014-2020 i el Pla de Seguretat Viària 2014-2016, impulsats
pel Servei Català de Trànsit, juntament amb la Comissió Catalana de Trànsit i
Seguretat Viària.
L’objectiu principal del PESV 2014-2020 és la reducció del nombre de morts en
accidents de trànsit en un 50% respecte del 2010 i també fixa la reducció del nombre
de ferits greus amb seqüeles de per vida en un 40%, sempre en l’horitzó 2020, tal com
estableix la Unió Europea (UE).
El Pla Estratègic, un document marc pioner a Catalunya, es basa en cinc eixos
fonamentals sobre els quals s’estructuren els objectius i el model de seguretat viària al
qual s’aspira, així com les línies estratègiques i els projectes tractors que
s’implementaran:


L’educació, formació i conscienciació



El pensament global i l’actuació local



La innovació i tecnologia al servei de la mobilitat



La col·laboració interdepartamental i la responsabilitat compartida entre tots els
agents públics i privats



La millora de la seguretat viària dels usuaris més vulnerables i el control de les
principals conductes de risc

El PSV 2014-2016 constitueix la primera concreció del Pla estratègic 2014-2020, i, en
consonància amb aquest, representa un primer pas en l’objectiu de donar compliment
a les fites de la UE per a l’any 2020.
Marcs de referència de la Regió Metropolitana de Barcelona
Pla Director d’Infraestructures 2012-2020 de la Regió Metropolitana de Barcelona
(PDI)
Recull totes les actuacions en infraestructura de transport públic per al període 20122020. Moltes de les actuacions que s’inclouen a l’actual PDI ja formaven part de
l’anterior PDI (2001-2009), és a dir que es tracta d’actuacions que no es van arribar a
realitzar i que quedaven pendents de l’anterior Pla. Les seves principals actuacions es
poden resumir en les següents línies estratègiques:


Ampliacions de la xarxa de metro i ferrocarril per a una major connectivitat i millor
eficiència de la xarxa
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Transport públic per carretera, més plataformes reservades per al bus



Millorar les infraestructures i serveis existents

El Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Fa una anàlisi de mobilitat i del sistema viari presentant unes primeres propostes per
assolir el desenvolupament d’un mode més sostenible que potenciï una relació més
equilibrada entre les diverses modalitats de desplaçament.
El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013-2020
El Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona té per objecte
planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els modes de transport, el
passatge i les mercaderies. El Pla vol fomentar els desplaçaments dels modes no
motoritzats, d’acord amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de la llei
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i desenvolupar en el territori el que determinen
les Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1 de la llei), i en coherència i subordinat a
les directrius del planejament territorial vigent a l’RMB.
Pla per a la millora de la Qualitat de l'Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona.
En el Decret 226/2006, de 23 de maig, de la Generalitat de Catalunya, es declaren
zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les
comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat
per als contaminants diòxid de nitrogen (NOX) i per a les partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 10 micres (PM10).
Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU)
Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) es troba actualment en redacció i el seu
objectiu principal és atendre de manera unitària la gestió de la mobilitat a l'AMB,
atenent especialment la seguretat, la sostenibilitat, l'eficiència i l'accessibilitat.
El Pla contemplarà de manera integrada la mobilitat en els seus diferents aspectes:
transport públic, vehicle privat, vianants i bicicletes, punts d'intercanvi, aparcament,
sostenibilitat ambiental, circulació de mercaderies, etc. i servirà de marc per a la
coordinació dels PMUS dels municipis de l'àmbit AMB.

1.3. Objecte del Pla
L’objecte del Pla de Mobilitat (PMUS) és la configuració d’estratègies de mobilitat
sostenible al municipi d’Esplugues de Llobregat.
Per dur a terme aquesta finalitat, s’analitzaran, a l’escenari actual, l’accessibilitat i la
mobilitat de les persones (a peu, en bicicleta i en vehicle privat), el trànsit i la seguretat
viària, el transport públic de viatgers (col·lectiu i servei de taxi), els aparcaments, el
consum energètic i les emissions associades dels vehicles, fent una diagnosi
actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat.
Es proposaran uns objectius i unes estratègies, d’acord amb els principis directors de
la mobilitat establerts per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, que hauran de
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guiar la planificació de la mobilitat al municipi, buscant el major consens possible entre
la ciutadania, les entitats i representants sectorials, les forces polítiques i els tècnics
municipals d’Esplugues de Llobregat.
Es definirà un model futur de mobilitat sostenible, basat en la qualitat de vida, la
integració social, un desenvolupament econòmic sostenible i en la minimització dels
consums energètics del conjunt del sistema de transport. Par això, es proposaran
actuacions concretes i adaptades a la realitat econòmica, amb una programació a 6
anys (2015-2020).
Per últim, s’establiran uns indicadors i mecanismes de seguiment del PMUS i
s’elaboraran els informes d’avaluació ambiental estratègica del pla, d’acord amb el
Departament de Medi ambient i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

1.4. Principis directors de la planificació de la mobilitat
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis, els objectius i els
altres requisits específics que han de desenvolupar els corresponents instruments de
planificació de la mobilitat i, entre aquests, els plans de mobilitat urbana.
El propòsit bàsic de la Llei 9/2003 es pot resumir com la determinació de millorar
l’accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport.
En un sentit més ampli, la Llei 9/2003 dibuixa les línies mestres d’una estratègia que
respon als principis següents:
a) Competitivitat

d) Salut

b) Integració social

e) Seguretat

c) Qualitat de vida

f ) Sostenibilitat

Taula 1. Línies estratègiques que fixa la Llei 9/2003

Aquests sis elements agrupen tot allò que la mobilitat i el transport poden aportar o
sostreure a la societat. En el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Esplugues de
Llobregat s’hauran d’establir aquelles mesures que, segons la configuració actual,
maximitzen el saldo positiu d’aquest balanç i, per tant:
a) Configuren un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del
sistema productiu.
b) Augmenten la integració social tot aportant una accessibilitat més universal.
c) Incrementen la qualitat de vida dels ciutadans.
d) No comprometen les condicions de salut dels ciutadans.
e) Aporten més seguretat en els desplaçaments.
f)

Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles.

1.4.1. Competitivitat
La competitivitat del sistema productiu està molt vinculada a l’existència d’un sistema
de transport eficient, és a dir, que aporti la màxima funcionalitat amb el menor cost
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global (individual + social) possible. Com a element fonamental de suport del sistema
productiu, el transport ha de permetre:


Distribuir eficaçment les matèries primeres i manufacturades, en un temps i uns
preus raonables.



Accedir als centres de treball amb la menor incertesa possible i en unes condicions
de seguretat acceptables, tenint en compte la pèrdua de productivitat derivada dels
accidents in itinere.

Al conjunt de Catalunya hi ha dos factors que en l’actualitat posen de manifest que el
sistema de transport no disposa d’una organització prou eficient per a implantar-lo com
l’element potenciador de la competitivitat que hauria de ser:


La congestió habitual dels principals corredors viaris i accessos als nuclis urbans,
la qual cosa provoca un increment notable del temps exigit per als desplaçaments.



El fet que el preu del transport (és a dir, el cost individual) estigui bastant per sota
del seu cost real (el cost global), com han posat de manifest els estudis recents en
la matèria, de manera que no s’estimula la reducció dels costos diferits a la
societat.

Tots dos factors són esmentats també al Llibre blanc del transport de la Unió Europea
com a principals amenaces a la competitivitat dels sectors econòmics dependents del
transport.
En aquest sentit, la utilització del preu del transport com a instrument per a modular la
demanda del sistema ha de permetre incrementar l’eficiència, a més d’intervenir sobre
l’equilibri entre funcionalitat i cost:


Un sistema de transport privat excessivament barat incentiva que se’n faci un ús
indiscriminat (ineficient) i dóna peu als episodis recurrents de congestió, és a dir, a
una pèrdua de funcionalitat que al seu torn reverteix en el balanç de costos de tots
els usuaris.



I a l’inrevés, un preu massa elevat restringeix el nombre d’usuaris que poden
accedir al sistema de tal manera que no se n’aprofita la capacitat.

1.4.2. Integració social
Quan l’accessibilitat no és universal, esdevé un element generador d’exclusió social.
Aquells ciutadans que, per motius diversos, tenen dificultats per desplaçar-se pel
territori veuen reduïdes les seves possibilitats de desenvolupament personal, social i
laboral. Aquesta incidència la pateixen especialment les persones de mobilitat reduïda,
és a dir, aquelles que per motius de salut tenen una dificultat addicional per poder
desplaçar-se autònomament.
Però al mateix temps hi ha diferències entre territoris en la dotació de serveis de
transport col·lectiu, que és el mode de transport amb un accés més universal. En
aquells indrets on l’oferta és escassa, el fenomen d’exclusió generat tendeix a
concentrar-se sobre els sectors socials de menys renda a causa de la dificultat
particular que tenen per disposar de vehicle privat, de manera que s’accentuen encara
més els fenòmens de divergència social.
A més de les conseqüències personals i socials, la manca d’accessibilitat té efectes
negatius sobre la competitivitat del sistema productiu per dos mecanismes diferents:
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redueix el mercat laboral tant dels treballadors com de les empreses i limita alhora
la possibilitat d’ajustar òptimament els perfils dels treballadors i els llocs de treball.



comporta un increment de la despesa pública en protecció social que cal revertir
amb els corresponents instruments fiscals.

Cal vetllar, doncs, perquè l’accessibilitat no esdevingui un factor d’exclusió social, cosa
que implica prioritzar les actuacions per a millorar l’abast i el servei dels modes de
transport d’accés més universal, i evitar al mateix temps les redistribucions de renda
regressives en l’assignació de recursos als diferents modes de transport i territoris. En
particular, cal posar un especial èmfasi en la idea d’universalitzar l’accés al treball com
a principal mecanisme d’integració en la societat moderna.

1.4.3. Qualitat de vida
El sistema de transport és un element que tant pot aportar com sostreure allò que
coneixem com a qualitat de vida:




D’una banda, habilita la possibilitat de desplaçar-se i, per tant, de dur a terme
totes aquelles activitats que els ciutadans necessiten o volen fer. Desplaçar-se és
un fet quotidià per als ciutadans (i també un dret) però no és una finalitat en sí
mateix (tret de casos molt particulars), sinó una activitat “pont” entre altres que
realment es volen dur a terme. Així, s’espera realitzar els desplaçaments de la
forma més ràpida i còmoda possible i, al mateix temps, amb una incertesa
mínima, és a dir, tenint la seguretat que els serveis de transport funcionen de la
manera prevista: en termes d’horaris, freqüència, seguretat, etc.
D’altra banda, les infraestructures i els serveis de transport generen un important
impacte en la qualitat de l’entorn i el paisatge: fraccionen el territori i acoten la
disponibilitat d’espais lliures per a l’ús social. Però aquesta degradació també es
produeix en les àrees pròpiament urbanes, principalment a causa del soroll i altres
elements contaminants. Aquests impactes negatius afecten tots els ciutadans, amb
independència que siguin o no usuaris del mitjà de transport que els origina.

Tot el que s’ha exposat comporta que la planificació dels sistemes de transport
consideri simultàniament els impactes positius i negatius. Si només s’atén a un dels
dos tipus d’impacte, les demandes per a la seva millora tendeixen a esdevenir infinites.
La contraposició de tots dos aspectes ha de permetre assolir un punt d’equilibri
socialment acceptable, i això comporta indefugiblement enfortir la participació, el diàleg
i el consens de tots els sectors socials implicats.

1.4.4. Salut
El funcionament dels mitjans de transport motoritzats produeix emissions gasoses i
sonores que poden ser nocives per a la salut. Encara que les persones afectades per
malalties imputables a la contaminació generada pel transport no sempre puguin
percebre una relació directa amb la causa, es calcula que aquestes malalties poden
tenir un impacte equiparable al que causen els accidents viaris.
Els perjudicis que causen en la salut i el benestar de les persones i, de retruc, en la
productivitat de les empreses, així com la pressió més gran sobre el sistema sanitari
que se’n deriva, fan necessari abordar la reducció de les emissions del transport. En
línia amb aquest propòsit, pot ser útil l’aplicació d’instruments econòmics que, d’una
banda, estimulin l’ús de vehicles amb menor poder contaminant i, de l’altra, permetin la
internalització dels costos socials i ambientals esmentats.
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També cal tenir present l’efecte positiu sobre la salut que es deriva de caminar i
utilitzar la bicicleta i, per tant, la conveniència d’estimular-ne l’ús mitjançant la dotació
de xarxes d’itineraris segurs per a vianants i ciclistes.

1.4.5. Seguretat
Els accidents de trànsit són avui dia un cost social de primer ordre. La reducció de
l’accidentalitat ha esdevingut una línia d’acció prioritària, tal com es fa palès al Pla
Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020, el Pla de Seguretat Viària 2014-2016 i el
Llibre blanc del transport de la Unió Europea.
El Pla de Seguretat Viària 2014-2016 preveu una sèrie d’objectius específics per a
diferents col·lectius d’usuaris de reducció de la sinistralitat viària, en relació amb l’any
2010, de:


24% de ferits greus amb seqüeles per a tota la vida



36% del nombre d'infants morts



12% del nombre de morts i ferits greus en motoristes



18% del nombre de morts per atropellament



12% del nombre de morts i ferits greus in missioni in itinere



6% del nombre de morts en gent gran



I promoure l'ús de la bicicleta sense que n’augmenti l'accidentalitat

Finalment, cal tenir en compte que el nombre d’accidents imputables a un mitjà de
transport és directament proporcional al nombre d’usuaris-quilòmetre, i de la mateixa
manera la gravetat dels accidents és directament proporcional a la velocitat. Aquesta
constatació perfila les dues línies d’acció possibles per reduir l’accidentalitat dels
mitjans de transport:


La primera implica el traspàs de desplaçaments cap a mitjans amb una menor
accidentalitat, o sigui, cap al transport col·lectiu i els mitjans no motoritzats.



La segona es fonamenta en l’adequació de la velocitat i la millora de les condicions
de seguretat intrínseques de cada mitjà i d’aquells punts on conflueix l’ús de
diferents mitjans. Consisteix principalment a eliminar els punts negres del sistema
viari, a segregar i prioritzar l’espai dels diferents mitjans on els usos conflueixen, a
incrementar la tasca pedagògica sobre els usuaris, a enfortir el sistema preventiu i
sancionador dels infractors i a introduir noves tecnologies per a la seguretat.

1.4.6. Sostenibilitat
Els criteris de sostenibilitat són integrats pel Llibre blanc del transport de la Unió
Europea en què s’emfatitza la necessitat d’aconseguir que el creixement de l’economia
es desacobli de l’increment paral·lel dels fluxos del transport que actualment
s’experimenta. Això permetria assolir un sistema de transport més eficient, és a dir,
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que impulsi més treball per unitat d’extracció de recursos i deposició de contaminants
materials i energètics. Al mateix temps, aquest desacoblament aporta al teixit productiu
un avantatge competitiu en vista d’un escenari econòmic proper marcat per l’increment
dels costos del transport.
En el marc d’aquest principi també s’han d’incloure els objectius de reducció
d’emissions d’efecte hivernacle establerts al Protocol de Kyoto, que en el cas espanyol
suposen un increment d’aquestes emissions del 15% respecte del valor de 1990 per al
període 2008-2012. Tanmateix, la tendència actual apunta que aquest llindar se
superarà àmpliament si no s’apliquen les mesures adients.
Per a convergir cap als objectius apuntats i per a assolir, per tant, una equitat
intergeneracional, és necessari prioritzar l’ús dels modes de transport de menys
intensitat energètica, menys emissió de contaminants i menys ocupació de territori.
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1.5. Metodologia de redacció. Fases
L’elaboració del PMUS d’Esplugues de Llobregat segueix el procés metodològic
descrit en la figura següent. D’acord amb la Llei 9/2003, en aquest procés, la
participació ciutadana ha de quedar garantida.

PLANS DE MOBILITAT URBANA (PMU) - PROCÉS METODOLÒGIC DETALLAT
Consulta Adm.
públiques

1. Anàlisi oferta i demanda (a partir recollida
inform ació i treball de cam p)

Informe de
Sostenibilitat
ambiental
preliminar (ISAP)

2. Pre-diagnosi actual
I
Anàlisi i
Diagnosi.
Objectius

Document de
referència

3. Escenari tendencial i pre-diagnosi futura
Participació
Diagnosi definitiva
4. Pacte per a la mobilitat. Objectius

5. Estudi d'alternatives

6. Proposta de mesures
Participació

Propostes
participades

II
Programa
d'actuacions 7. Indicadors i programa
Programa
d'actuacions
Informe de
sostenibilitat
ambiental (ISA)

Consulta Adm.
públiques

8. Aprovació inicial
III
Tramitació
del Pla de
mobilitat
Urbana

Pla de Mobilitat
Urbana
9. Informació pública

10. Aprovació definitiva
Informació

Fig. 1. Fases de la metodologia de redacció

Memòria ambiental
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2. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA
Per a l’anàlisi de la mobilitat del PMUS és necessari centrar-se en els factors més
determinants de la mobilitat com són el context territorial en el qual s’emmarca el
municipi, la seva estructura demogràfica i econòmica, la motorització i la
mobilitat obligada. Aquests elements són bàsics per a entendre la lògica de
funcionament de la mobilitat interna que es genera a Esplugues de Llobregat així com
la seva evolució.
Tot i que l’àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el municipi s’ha de tenir
present però, que les causes i efectes de la mobilitat no es troben només en el marc
del propi municipi sinó que sovint superen els límits administratius estrictament
municipals.

2.1. Situació geogràfica
Esplugues de Llobregat pertany a la comarca del Baix Llobregat i és un dels municipis
que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Està envoltat de cinc
municipis: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan
Despí i Sant Just Desvern, tots integrats a l’AMB. La divisió territorial s’estableix en
forma de continu urbà amb aquests cinc municipis.
El municipi confronta a llevant amb els districtes barcelonins de Sarrià-Sant Gervasi i
Les Corts i amb el municipi de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Al sud, a la
Gavarra, el termenal separa Esplugues de Llobregat de l'Hospitalet de Llobregat i de
Cornellà de Llobregat, així com un petit sector el separa de Sant Joan Despí al sudoest. A ponent, el límit municipal passa pel torrent de la Fontsanta, entre Sant Just
Desvern i Esplugues de Llobregat.
L’altitud mitjana del municipi és de 110 metres i el terme municipal, el més petit de la
comarca del Baix Llobregat, se situa al Pla del Llobregat. És parcialment accidentat
pels vessants meridionals de la muntanya de Sant Pere Màrtir (389 m), de la serra de
Collserola, el coll de Finestrelles, la Plaça de les Bruixes i el turó del Temple (268 m).
El relleu és brusc a la zona més alta, i baixa després en relleus suaus. Aquesta part
del municipi amb uns pendents més pronunciats engloba els barris situats per sobre de
l’autovia B-23: La Mallola, La Miranda, Ciutat Diagonal i Finestrelles.
Les aigües que s'escorren pels vessants de Sant Pere Màrtir han obert esvorancs,
alguns dels quals ben importants, en els terrenys d'al·luvió quaternaris de la part baixa
del terme i han format el torrent d'Esplugues, que travessa al llarg el terme municipal;
el de la Fontsanta, el de Can Clota, el de Ca n'Oliveres i el de Can Rigalt. El torrent de
Sant Pere Màrtir, que es forma als vessants de migdia d'aquesta muntanya i que rep
per l'esquerra el torrent de Cucales, desguassa prop de l'antic camí ral al Torrent
Gornal, al límit amb l'Hospitalet de Llobregat.
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Fig. 2. Localització geogràfica del municipi
Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICC

2.2. Xarxes de comunicació d’abast supramunicipal
2.2.1. Xarxa viària
El terme municipal d’Esplugues de Llobregat resta al bell mig de l'encreuament de
l'autopista B-23 (A2-E90) amb la B-20 (Ronda de Dalt), la carretera N-340 i la C-245.
No obstant, les dues darreres estan ja integrades dins l’entramat urbà i bona part dels
desplaçaments interurbans de curt i mitjà recorregut es canalitzen a través de la B-23 i
la B-20, ja que aquestes permeten la connexió amb Barcelona, amb la resta de
municipis de l’AMB i amb la Regió Metropolitana de Barcelona.
Aquestes dues infraestructures viàries d’alta capacitat que travessen el municipi
representen una important fractura que divideix pel mig la ciutat, creant discontinuïtats
entre els seus diferents àmbits i la pèrdua d’interconnexió entre ells. L’estructura viària
actual també està molt lligada a les diferents carreteres de connexió amb els municipis
veïns ja que el traçat dels principals carrers de la ciutat els dóna continuïtat configurant
els eixos de la seva xarxa local:
Direcció
OEST - EST
SUD-OEST – NORDEST
SUD-EST – NORDOEST

Eixos xarxa local
Carrer de la Via Augusta – Avinguda de Jacint Esteva i Fontanet
Carrer de Laureà Miró
Carrer de Sant Antoni Maria Claret – Carrer de la Verge de
Guadalupe
Carrer d’Àngel Guimerà
Avinguda de Cornellà – Avinguda dels Països Catalans
Avinguda del Baix Llobregat
Carrer del Pas del Sucre – Camí de Can Boixeres
Avinguda de Jacint Esteva Fontanet

Taula 2. Eixos viaris principals del municipi d’Esplugues de Llobregat
Font: Elaboració pròpia
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Fig. 3. Eixos viaris principals del municipi d’Esplugues de Llobregat
Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICC

2.2.2. Xarxa ferroviària
En el terme municipal d’Esplugues hi discorre el traçat troncal de la xarxa de tramvia
del sud de Barcelona, per on hi circulen les tres línies actualment en servei (T1, T2 i
T3). La cobertura territorial d’aquest mode de transport és molt elevada al municipi,
doncs el seu traçat discorre per dues de les principals artèries urbanes – carrer de
Laureà Miró i avinguda de Cornellà – i s’hi poden comptar 5 estacions: Ca n’Oliveres,
Can Clota, Pont d’Esplugues, La Sardana i Montesa.
En canvi, la cobertura territorial de la xarxa de metro és força més reduïda, doncs al
municipi tan sols hi ha una estació – Can Vidalet de la línia 5 –, que dóna servei
principalment a aquest barri i als barris limítrofs de l’Hospitalet de Llobregat.
Finalment, cal remarcar que Esplugues de Llobregat no compta amb estacions de la
xarxa de Rodalia de Barcelona.
A continuació s’adjunta una imatge en la que es pot observar la xarxa ferroviària del
municipi d’Esplugues de Llobregat:
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Fig. 4. Eixos ferroviaris principals del municipi d’Esplugues de Llobregat
Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICC

2.2.3. Camins històricsi
Històricament, al municipi d’Esplugues de Llobregat hi arribaven dos camins
secundaris, l’un provinent del nucli romà de Barcelona que sortia pel portal romà de la
Plaça Nova (i pel de Tallers en la muralla medieval) i, passant per l’actual Travessera,
arribava a Esplugues (any 984) i es dirigia al Coll de Codines, que avui situaríem a
l’actual plaça de la Constitució, on s’hi ubica una altra masia: Ca l’Estudiant. L’altre
camí provenia de Sarrià – Pedralbes (any 1029) i, passant pel Coll de Finestrelles (any
1068), arribava al Coll de Codines, on confluïa amb l’anterior camí.
Aquests dos camins són “Camins Rals” o Camins de Ferradura. L’actual carrer de Sant
Mateu — en antics plànols se’n deia “Camí de San Justo” o també “Camí de Casa
Oliveras”— era l´únic camí per arribar al Raval de Sant Mateu (avui desaparegut) i,
d’allà, passant per l’antic Castell de Picalqués (Torre dels Lleons) i per Ca l’Estudiant
prosseguir fins Sant Just Desvern.

i

Informació obtinguda de l’Associació d’Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues
(AMPEL)
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2.3. Estructura territorial
A continuació s’especifiquen les diverses divisions funcionals del municipi per barris,
districtes i seccions censals.
A més, es determina el tipus de zonificació establert per la Diputació de Barcelona a
partir de les enquestes telefòniques realitzades als residents durant el període 2011 –
2012.

2.3.1. Barris
El municipi d’Esplugues de Llobregat està format per deu barris: el Gall, la Plana,
Montesa, Can Vidalet, el Centre, Can Clota, Ciutat Diagonal, Finestrelles, la
Miranda i la Mallola. Quatre d’aquests barris – la Mallola, la Miranda, Ciutat
Diagonal i Finestrelles –, situats tots ells a la falda de la serra de Collserola,
conformen el que es coneix com a districte de muntanya, mentre que la resta
s’integren en el continu urbà que conformen els municipis de Barcelona, L’Hospitalet
de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí.

Fig. 5. Barris d’Esplugues de Llobregat. Font: Ajuntament d’Esplugues. Elaboració pròpia
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2.3.2. Districtes i seccions censals
Els límits administratius dels districtes d’Esplugues de Llobregat coincideixen amb els
dels seus barris. Així doncs, el municipi està dividit en 10 districtes:

Barri

Districte

Secció
01_001
01_002

el Centre

01

01_003
01_004
01_005
02_001
02_002

la Plana

02

02_003
02_004
02_005
02_006
03_001

Can Clota

03

Finestrelles

04

04_001

Ciutat Diagonal

05

05_001

la Miranda

06

06_001

la Mallola

07

07_001

el Gall

08

Montesa

09

03_002

08_001
08_002
09_001
09_002
10_001
10_002
10_003

Can Vidalet

10

10_004
10_005
10_006
10_007
10_008

Taula 1. Barris, districtes i seccions censals d’Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
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Fig. 6. Districtes i seccions censals d’Esplugues de Llobregat. Font: Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat

2.3.3. Usos del sòl
L’anàlisi dels usos del sòl del municipi evidencia les característiques dels barris
d’Esplugues de Llobregat. La principal diferència que s’observa és la tipologia
residencial entre els ‘barris de muntanya’ (La Mallola, La Miranda, Ciutat Diagonal i
Finestrelles), on predominen el residencial de baixa densitat, i la resta de barris del
municipi, on predomina el residencial compacte.
L’altra característica principal pel que fa als usos del sòl és la distribució de les zones
industrials al municipi, que es concentren als barris de El Gall, Montesa i La Plana.
Finalment, tan sols remarcar que la distribució d’usos del sòl és força similar a la resta
de barris del municipi.
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Fig. 7. Usos del sòl. Font: AMB

2.3.4. Zonificació de l’enquesta de mobilitat
La Diputació de Barcelona (DIBA) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han
realitzat entre finals de l’any 2011 i l’inici de 2012 una campanya d’enquestes als 17
municipis que antigament conformaven l’àmbit territorial de l’Entitat Metropolitana del
Transport (EMT).
Aquesta enquesta, anomenada “enquesta de mobilitat en dia feiner dels municipis de
l’àrea d’influència directa de Barcelona”, té per objectiu principal conèixer els
desplaçaments que realitzen els ciutadans en aquest àmbit territorial.
El total d’enquestes de l’operació és de 18.000 unitats mostrals, obtenint un error
màxim del 0,7%. L’error mostral dels àmbits s’ha calculat sota el supòsit de mostratge
aleatori simple, amb màxima indeterminació (P=Q=50%) i un nivell de confiança del
95,5% (2 sigmes).
A continuació es mostren les característiques de la campanya d’enquestes realitzada a
Esplugues de Llobregat:

Àmbit

Unitats
mostrals
(n)

Error
mostral
(e)

Zones
d’anàlisi

Submostra
per zona
(nz)

Esplugues
de Llobregat

800

3,5%

3

266

Total EMT

18.000

0,7%

-

-

Taula 2. Disseny mostral per Esplugues de Llobregat
Font: DIBA
Per a la realització d’aquesta enquesta, e l

municipi s’ha desagregat en 3 zones i les unitats
mostrals s’han realitzat de forma equitativa per a cadascuna d’elles:
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Zona 1: comprèn els districtes 1, 4, 5, 6 i 7.



Zona 2: comprèn els districtes 2, 3, 8 i 9.



Zona 3: comprèn el districte 10.
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Fig. 8. Proposta de segmentació territorial i unitats mostrals. Font: AMB

2.4. Anàlisi econòmica
2.4.1. Distribució per sectors econòmics
Tot i que la major part de la superfície del terme va ser ocupada per l'agricultura fins
els anys cinquanta del segle XX actualment l'agricultura pràcticament ha desaparegut.
El declivi de l’agricultura com a motor econòmic de la ciutat coincideix amb l’inici d’una
forta industrialització del municipi, paral·lela al creixement demogràfic produït per la
immigració. El dia d’avui l'escassa extensió del terme és ocupada gairebé del tot per la
indústria, els habitatges i les urbanitzacions de la part alta.
La zona industrial de la ciutat s’estén sobretot pel barri de la Plana i al barri del Gall, a
la zona limítrofa amb Cornellà de Llobregat. El sector terciari ha esdevingut el més
important en la economia de la ciutat. El comerç va rebre un impuls els darrers anys
del segle XX, amb la instal·lació de diversos mercats (el de la Plana, el de Can Vidalet
i el del carrer d'Àngel Guimerà) i la promoció de noves zones comercials (carrer
d'Àngel Guimerà, rambla de la Verge de la Mercè, etc.).
Per tal de mesurar el resultat final de l'activitat de producció de les unitats
productores en el municipi, a continuació es descriu la desagregació en branques
d’activitat econòmica del valor afegit brut (VAB). El valor afegit brut (VAB)
representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com
a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats
(primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus
bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA,
impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests
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impostos són els suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat
de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut.
Així doncs, el valor afegit brut (base 2000) d’Esplugues de Llobregat l’any 2008 es
distribuïa per grans sectors econòmics de la següent manera: serveis (57,5%),
indústria (30,8%) i construcció (11,6%). L’agricultura no tenia cap mena de pes dins
l’economia productiva del municipi l’any 2008.

Sectors econòmics
0,0%

30,8%
Agricultura
Indústria

57,5%
11,6%

Construcció
Serveis

Fig. 9. Distribució VAB d’Esplugues de Llobregat per sectors econòmics. Any 2008
Font: Idescat. Elaboració pròpia.

Per una banda, si es desagreguen les dades del sector serveis en branques
d’activitat, s’observa la següent distribució:
Distribució VAB sector serveis per branques d'activitat
Comerç i reparacions
Hoteleria
30,5%

22,3%
8,7%

22,8%

9,7%

6,0%

Transport i
comunicacions
Mediació financiera
Serv. immobiliaris, de
lloguer i empresarials
Altres serveis

Fig. 10. Distribució VAB del sector serveis d’Esplugues de Llobregat per branques d’activitat. Any 2008
Font: Idescat. Elaboració pròpia.
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Per altra banda, si es desagreguen les dades del sector industrial en branques
d’activitat, s’observa la següent distribució:

Distribució VAB sector industrial per branques
d'activitat

Alimentació, tèxtil,
fusta, paper i edició

21,3%

20,4%

58,3%

Maquinària, materials
elèctric, de transport i
altres manufactures
Energia, química,
cautxú i metal·lúrgia

Fig. 11. Distribució VAB del sector industrial d’Esplugues de Llobregat per branques d’activitat. Any 2008
Font: Idescat. Elaboració pròpia.

2.4.2. Nivell de renda
Per tal d’analitzar el nivell de renda d’un territori s’acostuma a fer referència a la renda
familiar disponible bruta (RFDB), que és la macromagnitud que mesura els
ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a
l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament
vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració
d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de
l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com
a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt
de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap
consum del capital fix.
Les darreres dades disponibles corresponen a l’any 2008 (Idescat) i assenyalen que la
RFDB d’Esplugues de Llobregat (17.100 €) fou aquell any lleugerament superior a la
de la Regió Metropolitana de Barcelona (17.000 €) i a la del conjunt de Catalunya
(16.900 €). En canvi, la diferència respecte la RFDB de la comarca del Baix Llobregat
(15.200 €) sí que va ser força més significativa.

RFDB (€)

Índex Catalunya = 100

Esplugues de Llobregat

17.100

101,2

Baix Llobregat

15.200

90,0

Regió Metropolitana de Barcelona

17.000

100,6

Catalunya

16.900

100,0

Territori

Taula 3. Comparativa de la RFDB (€) d’Esplugues de Llobregat amb altres unitats territorials. Any 2008
Font: Idescat. Elaboració pròpia.
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2.4.3. Ocupació i atur
El nombre d’afiliats al règim general de la Seguretat Social amb residència a
Esplugues de Llobregat l’any 2011 va ser de 14.199 persones.
A la taula següent s’hi ha recollit la evolució de la distribució d’afiliats al règim general
de la Seguretat Social per sectors d’activitat en el període 2008-2011:

Any

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

TOTAL

2008

0

4.069

1.899

10.856

16.824

2009

1

3.661

1.571

10.410

15.643

2010

1

3.252

1.332

11.213

15.798

2011

1

3.175

1.071

9.952

14.199

Taula 4. Distribució d’afiliats al règim general de la Seguretat Social per sectors.
Font: Idescat. Elaboració pròpia.

El descens del nombre d’afiliats al règim general de la Seguretat Social en el període
2008-2011 ha estat del 15,6%. El major descens s’ha registrat al sector de la
construcció, on els afiliats han passat de 1.899 a 1.071 (descens del 43,6%).
Per altra banda, l’atur registrat a Esplugues de Llobregat l’any 2011 va ser de 3.327
persones. Aquesta xifra és un 70,1% superior al nombre d’aturats registrats l’any 2008
(1.957 aturats). A continuació s’adjunta una taula amb l’evolució del nombre d’aturats
per sectors d’activitat econòmica en el període 2008-2011:

Any

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Sense
ocupació
anterior

Total

2008

9

477

183

1.253

35

1.957

2009

8

584

419

1.865

49

2.925

2010

13

602

458

2.001

73

3.147

2011

11

562

516

2.153

86

3.327

Taula 5. Distribució d’aturats a Esplugues de Llobregat per sectors.
Font: Idescat. Elaboració pròpia.

2.4.4. Taxa d’autocontenció i taxa d’autosuficiència
A partir de la relació entre la mobilitat espacial de la població i l’activitat laboral,
s’obtenen els índexs d’autosuficiència i autocontenció.
L’índex d’autocontenció relaciona els treballadors residents que treballen en el propi
municipi respecte del total de treballadors residents. És a dir, permet detectar quina és
la capacitat que té el municipi de retenir els treballadors del propi municipi.
D’altra banda, l’índex d’autosuficiència relaciona els treballadors residents d’una
població que treballen en el propi municipi respecte del total de llocs de treball de la
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localitat. És a dir, posa de manifest la capacitat de cobrir els llocs de treball amb
treballadors del propi municipi.
L’índex d’autocontenció obtingut pel municipi d’Esplugues de Llobregat l’any 2001 és
del 23%. Aquest valor representa que al voltant de vuit de cada deu persones que
viuen en el municipi i estan en situació de treballar es desplacen fora del municipi per a
fer-ho. Es tracta, doncs, s’un valor de l’autocontenció baix. L’any 1996 aquest índex
era el 21%, dos punts per sota del 2001.

Relació mobilitat i activitat laboral

1996

2001

Viuen i treballen al municipi

3.617

4.716

Viuen al municipi i treballen fora

13.372

15.957

Viuen fora del municipi i treballen al municipi

11.653

10.645

Població ocupada total

16.989

20.673

AUTOCONTENCIÓ

21,3%

22,8%

Taula 6. Taxa d’autocontenció d’Esplugues de Llobregat dels anys 1996 i 2001
Font: Idescat. Elaboració pròpia.

L’índex d’autosuficiència de l’any 2001 indica que un 31% dels llocs de treball del
municipi estan ocupats pels residents d’Esplugues de Llobregat. Com en el cas de
l’índex d’autocontenció, el valor de l’índex d’autosuficiència és baix. Per tant, el
municipi necessita cobrir llocs de treball amb treballadors forans del municipi.

Relació mobilitat i activitat laboral

1996

2001

Viuen i treballen al municipi

3.617

4.716

Viuen al municipi i treballen fora

13.372

15.957

Viuen fora del municipi i treballen al municipi

11.653

10.645

Total treballadors al municipi

15.270

15.361

AUTOSUFICIÈNCIA

23,7%

30,7%

Taula 7. Taxa d’autosuficiència d’Esplugues de Llobregat dels anys 1996 i 2001
Font: Idescat. Elaboració pròpia.

2.4.5. Mercats ambulants o esdeveniments especials
A Esplugues de Llobregat se celebren tres mercats ambulants setmanals. Es tracta de:
1) Mercat setmanal de Can Vidalet. Ubicat a la confluència dels carrers: Av.Torrent,
Plaça de la Bòbila, Verge de la Mercè, Serra del Cadí, Menta, Cedres i Eucaliptus.
L’horari de celebració d’aquest mercat és els dimecres de 8 a 14 hores.
2) Mercat setmanal de la Plana. Ubicat a la Rambla del Carme. L’horari de
celebració d’aquest mercat és els dimecres de 8 a 14 hores.
3) Mercat setmanal de la Rambla Àngel Guimerà. Ubicat a la Rambla Àngel
Guimerà, entre els carrers d’Isidre Martí i Manuel de Falla. L’horari de celebració
d’aquest mercat és els dissabtes de 8 a 14 hores.
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Al següent mapa s’observa la localització espacial d’aquests tres mercats ambulants:

Fig. 12. Localització dels mercats ambulants d’Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues. Elaboració pròpia.

2.5. Estructura i distribució de la població
2.5.1. Evolució de la població
Segons el padró continu de la població, el nombre d’habitants d’Esplugues de
Llobregat era de 46.687 habitants l’any 2011, essent el sisè municipi més poblat de la
comarca del Baix Llobregat. La població del municipi representa el 5,81% del total
d’habitants del Baix Llobregat:
COMPARACIÓ DE LA POBLACIÓ. ANY 2011
Esplugues de
Llobregat

Baix Llobregat

Catalunya

Població
2011

46.687

803.705

7.539.618

Pes del
municipi

-

5,81%

0,62%

Taula 8. Població d’Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya. Any 2011
Font: Idescat. Elaboració pròpia.
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El creixement de població de la ciutat ha estat positiu en el període 2001-2011
(+2,09%), si bé aquest creixement no ha estat continu ni sostingut al llarg dels anys:
Evolució de la població. Període 2001-2011
50.000

Nombre d'habitants

48.000

45.731 45.988

46.447

45.915

46.550 46.808 46.286 46.586 46.862 46.649 46.687

46.000
44.000

42.000
40.000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Any

Fig. 13. Evolució de la població d’Esplugues de Llobregat. Període 2001-2011
Font: Idescat. Elaboració pròpia.

Durant els darrers anys Esplugues de Llobregat ha experimentat importants canvis en
la seva estructura demogràfica, ja que d’una banda el saldo migratori ha crescut en els
darrers deus anys, però per altra, tant la població nascuda a Catalunya com a la resta
de comunitats autònomes ha experimentat un lleuger retrocés.
Així, l’augment d’un 2,09% de la població d’Esplugues de Llobregat en el període
2001-2011 es va produir, gairebé de manera exclusiva, gràcies a un augment de
població estrangera del 265,5%, ja que en el mateix període la població d’origen
catalana va disminuir un 5,2% i la de la resta de comunitats autònomes ho feu en un
19,6%. D’aquesta manera, com pot observar-s’hi als gràfics següents la població
nascuda a l’estranger va passar de representar el 4,6% del total de població al 16,8%,
Any 2001
mentre que la proporció
va 2011
passar del 56,8% al
Any 2001 de població nascuda a Catalunya Any
53,8% i la nascuda a la resta de comunitats autònomes del 36,5% al 29,4%.
5%

5%

17%

37%

37%

58%

Catalunya

Resta Estat

Any 2001

Catalunya
Estranger

Resta Estat

54%

58%

29%

Catalunya

Estranger

Resta Estat

Estranger

Any 2011

Fig. 14. Evolució del lloc de naixement de la població d’Esplugues de Llobregat. Període 2001-2011
Font: Idescat. Elaboració pròpia.
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2.5.2. Distribució de la població i densitat
Degut a la disponibilitat de dades existents, l’anàlisi de la distribució de la població i la
densitat de població al municipi d’Esplugues de Llobregat es realitza amb les dades
corresponents a l’any 2010.
Com el nombre d’habitants era de 46.649 persones i l’extensió del terme municipal és
de 4,6 km2, la densitat de població d’Esplugues de Llobregat l’any 2010 era de
10.141,1 hab./km2.
La taula següent mostra la distribució de la població per seccions censals del municipi
d’Esplugues de Llobregat per a l’any 2010:
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Barri

Districte

el Centre

01

la Plana

02

Can Clota

03

Finestrelles

04

Ciutat Diagonal

05

la Miranda

06

la Mallola

07

el Gall

08

Montesa

09

Can Vidalet

10

TOTAL

37

Secció

Població

%

01_001

2.089

4,5%

01_002

1.275

2,7%

01_003

1.652

3,5%

01_004

1.275

2,7%

01_005

1.794

3,8%

Total

8.085

17,3%

02_001

1.412

3,0%

02_002

1.465

3,1%

02_003

1.831

3,9%

02_004

1.450

3,1%

02_005

1.639

3,5%

02_006

1.555

3,3%

Total

9.352

20,0%

03_001

1.520

3,3%

03_002

2.137

4,6%

Total

3.657

7,8%

04_001

839

1,8%

Total

839

1,8%

05_001

878

1,9%

Total

878

1,9%

06_001

866

1,9%

Total

866

1,9%

07_001

1.274

2,7%

Total

1.274

2,7%

08_001

1.878

4,0%

08_002

2.220

4,8%

Total

4.098

8,8%

09_001

1.567

3,4%

09_002

1.683

3,6%

Total

3.250

7,0%

10_001

2.056

4,4%

10_002

1.466

3,1%

10_003

2.291

4,9%

10_004

1.600

3,4%

10_005

1.422

3,0%

10_006

1.728

3,7%

10_007

1.674

3,6%

10_008

2.246

4,8%

Total

14.483

31,0%

46.649

100,0%

Taula 9. Distribució de la població per districtes i seccions censals.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat Elaboració pròpia
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La distribució de la població per barris l’any 2010 – que, en definitiva, és la mateixa
que per districtes – és la que s’observa en el següent gràfic:

2%

2%

2%

2%

el Gall

la Plana

9%

8%

20%
17%

Montesa
Can Vidalet
el Centre

7%

Can Clota

Ciutat Diagonal

31%

Finestrelles
la Miranda
la Mallola

Fig. 15. Distribució de la població per barris l’any 2010.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

En el gràfic anterior s’observa que el barri més poblat del municipi és, amb diferència,
Can Vidalet, on es concentren el 31% dels habitants del municipi (14.483). Els altres
dos barris més poblats són la Plana (20% de la població; 9.352 habitants) i el Centre
(17% de la població; 8.085 habitants).
La figura següent mostra la població, la superfície i la densitat de les seccions censals
del municipi:

Fig. 16. Densitat de població per secció censals. Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració
pròpia.
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2.5.3. Estructura de la població
La piràmide poblacional d’Esplugues de Llobregat, així com la del conjunt de
Catalunya, és de tipus regressiu, característica dels països desenvolupats. Els trets
diferencials que així ho confirmen són la natalitat reduïda, la baixa mortalitat i l’elevat
nombre d’efectius poblacions en edat intermèdies. Esplugues és, doncs, una ciutat
envellida.
La classificació dels diferents grups d’edat en tres grans grups – joves (0-15 anys),
gent adulta en edat de treballar (16-65 anys) i gent gran (majors de 65 anys) –
permet observar alguns trets característics de l’estructura de la població d’Esplugues
de Llobregat.
En primer lloc, s’observa que, a diferència de Catalunya, on l’onada migratòria
experimentada en la darrera dècada s’ha traduït en un augment significatiu de la
natalitat respecte dècades anteriors, a Esplugues de Llobregat la incidència d’aquest
factor ha estat força menor o gairebé inexistent.
En segon lloc, l’anàlisi del grup de gent adulta en edat de treballar a Esplugues de
Llobregat ha d’anar forçosament lligat a l’onada migratòria que es va produir després
de la Guerra Civil des de diferents zones de l’Estat cap a Catalunya. En un primer
moment (dècades dels anys 40 i 50 de segle passat), aquest flux migratori es va
caracteritzar pel pes important dels individus actius, joves i solters, mentre que des de
1960 es va produir una generalització del fenomen migratori entre tots els espectres
demogràfics. Amb la seva presència, aquests immigrants van contribuir a modificar
l’estructura d’edat, intervenint directament en l’anomenat baby boom dels anys
seixanta i setanta que va rejovenir el país.
Com a conseqüència de la saturació de Barcelona, la immigració es va desplaçar cap
als municipis immediats o propers, on es van començar a crear grans conurbacions
urbanes. Al costat de les ja creixents Badalona i l’Hospitalet de Llobregat, poblacions
com Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs o Cornellà, entre d’altres, van
esdevenir veritables ciutats dormitori duplicant o triplicant els seus habitants
empadronats. Aquest va ser el cas d’Esplugues de Llobregat, i aquest fenomen
s’observa en la major proporció del grups d’edat de 55 a 70 anys sobre el total de la
població a Esplugues en comparació amb el conjunt de Catalunya.
Tot i això, l’estructura poblacional del conjunt de gent adulta en edat de treballar és
similar a Esplugues i al conjunt de Catalunya. No obstant, la principal diferència entre
els grups de gent adulta en edat de treballar d’Esplugues de Llobregat i Catalunya és
la diferent incidència que l’augment de la natalitat que es va viure a Espanya a les
dècades dels 60 i 70 del segle XX – conegut com a fenomen del baby boom – ha
tingut en ambdós casos. Mentre que al conjunt de Catalunya s’ha traduït en un major
pes relatiu d’aquests grups d’edat (40,1% del total de població), a Esplugues de
Llobregat el pes relatiu d’aquest conjunt de població no és tant elevat (37,5% del total).
En tercer lloc, s’observa que els grups d’edat de gent gran són també similars a
Esplugues de Llobregat i Catalunya. En ambdós casos el grup d’edat de 70 a 74 anys
representa una osca a les respectives piràmides, que es correspon amb el descens de
la natalitat durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939). Com és comú en les
estructures poblacionals dels països desenvolupats, hi ha força més dones grans que
no pas homes.

40

DOCUMENT I. MEMÒRIA

Grups d'edat

Piràmide poblacional d'Esplugues de Llobregat i Catalunya.
Any 2010
de 85 anys i més
de 80 a 84 anys
de 75 a 79 anys
de 70 a 74 anys
de 65 a 69 anys
de 60 a 64 anys
de 55 a 59 anys
de 50 a 54 anys
de 45 a 49 anys
de 40 a 44 anys
de 35 a 39 anys
de 30 a 34 anys
de 25 a 29 anys
de 20 a 24 anys
de 15 a 19 anys
de 10 a 14 anys
de 5 a 9 anys
de 0 a 4 anys
5%
Dones Catalunya

4%

3%

2%

Dones Esplugues de Llobregat

1%

0%

1%

Homes Catalunya

2%

3%

4%

5%

Homes Esplugues de Llobregat

Fig. 17. Piràmide poblacional d’Esplugues de Llobregat i Catalunya. Any 2010
Font: Idescat. Elaboració pròpia

Per altra banda, s’ha comparat les piràmides de població d’Esplugues de Llobregat
corresponents als anys 2000 i 2010, que es poden observar conjuntament a la figura
15.
D’aquesta comparativa destaca , en primer lloc, que el pes relatiu dels grups entre 30 i
45 anys d’edat ha augmentat molt en els darrers deu anys com a conseqüència de
l’arribada d’immigració internacional – majoritàriament mà d’obra jove i masculina – en
aquest període. Per contra, el pes dels grups d’edat entre 10 i 30 anys d’edat ha
disminuït considerablement.
En segon lloc, cal destacar el repunt de la natalitat que s’observa a la base de la
piràmide (grups d’edat de 0 a 9 anys), que en un futur podria suposar la inversió del
procés d’envelliment de la població.
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Grups d'edat

Comparativa piràmide poblacional d'Esplugues de Llobregat.
Anys 2000 i 2010
de 85 anys i més
de 80 a 84 anys
de 75 a 79 anys
de 70 a 74 anys
de 65 a 69 anys
de 60 a 64 anys
de 55 a 59 anys
de 50 a 54 anys
de 45 a 49 anys
de 40 a 44 anys
de 35 a 39 anys
de 30 a 34 anys
de 25 a 29 anys
de 20 a 24 anys
de 15 a 19 anys
de 10 a 14 anys
de 5 a 9 anys
de 0 a 4 anys
5%

4%

3%

Dones 2000

2%
Dones 2011

1%

0%

Homes 2000

1%

2%

3%

4%

5%

Homes 2011

Fig. 18. Piràmide poblacional d’Esplugues de Llobregat. Anys 2000 i 2010
Font: Idescat. Elaboració pròpia

2.5.4. Previsió de creixement de la població
A partir de les dades demogràfiques més recents (cens de població, moviment natural i
moviment migratori) i d'acord amb diferents hipòtesis de caràcter demogràfic, l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat) elabora periòdicament una sèrie de productes
estadístics que pertanyen a la categoria de projeccions de població.
Les projeccions de població tenen com a objectiu descriure la possible evolució futura
de la població, tant els seus efectius totals com la seva classificació per diferents
variables (sexe i edat, lloc de residència, composició de la llar i relació amb l'activitat).
Aquestes projeccions de població – calculades a nivell del conjunt de Catalunya i a
nivell comarcal pel mètode dels components – consten de tres escenaris d’evolució de
la població: baix, mitjà i alt.
L'escenari mitjà pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del
creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents. Els
escenaris alt i baix ofereixen la possibilitat d'avaluar els nivells de població màxima i
mínima que Catalunya podria presentar en el futur.
L’aplicació d’aquests tres escenaris d’evolució de la població a la ciutat d’Esplugues de
Llobregat resulten en un creixement de la població en tots tres casos:

42

DOCUMENT I. MEMÒRIA

Escenari

Índex de creixement

Estimació de la població a l’any 2021

Baix

3,43%

48.182

Mitjà

7,01%

49.851

Alt

10,45%

51.454

Taula 10. Projeccions de població per a l’any 2021
Font: Idescat. Elaboració pròpia

2.6. Centres d’atracció i generació de viatges
2.6.1. Situació i classificació dels equipaments
En aquest apartat s’hi ha recollit i classificat, d’acord amb la informació facilitada per
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), tots
aquells equipaments i centres de pública concurrència que, des del punt de vista de la
mobilitat, tenen una implicació directa en la caracterització i definició dels
desplaçaments, ja que són centres generadors i atractors de mobilitat.
Per classificar els equipaments de la ciutat, s’ha pres com a punt de partida la base de
dades facilitada per l’AMB, que s’ha anat actualitzant amb la informació proporcionada
per l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
A la taula següent s’observa la classificació dels equipaments per concepte i categoria.
CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPAMENTS
CONCEPTE

CATEGORIA

1. Cementiris i serveis funeraris

Cementiris i sales de vetlla

2. Centres oficials

Ajuntament, jutjats, informació i altres

3. Cultura i oci

Arxius, biblioteques, casals i centres cívics

4. Esports

Camps de futbol, piscines, poliesportius, zones
esportives i altres instal·lacions esportives

5. Mercats i centres comercials

Mercats

6. Oficines de correus

Oficines de correus

7. Seguretat

Policia local

8. Serveis socials

Altres

9. Sanitat

Centres d’atenció primària (CAP), hospitals i clíniques
i farmàcies

10. Hotels

1, 2, 3 i 4 estrelles

11. Deixalleries i tractaments de
residus

Deixalleries

12. Transports

Aparcaments, benzineres, dipòsits de vehicles,
parades de taxi, de rodalies i de tramvia

Taula 11. Classificació dels equipaments segons concepte i categoria.
Font: AMB i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia.

D’altra banda s’han jerarquitzat els equipaments en les 2 categories següents:
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Equipaments de caràcter municipal: dins d’aquesta categoria s’hi han inclòs
aquells equipaments que, pel tipus de servei que presten, tenen un abast
territorial a nivell municipal, podent generar i/o atraure desplaçaments des de
qualsevol punt de la ciutat (ajuntament, i seus de l’administració local, serveis
funeraris, etc.).



Equipaments de caràcter supramunicipals: dins d’aquesta categoria s’hi han
inclòs tots aquells equipaments que poden generar i/o atraure desplaçaments
no només des de la pròpia ciutat, sinó que també des dels municipis de
l’entorn.

La diferent tipologia d’oferta d’equipaments de la ciutat s’ha representat gràficament en
diferents mapes temàtics que es poden consultar a l’Annex A.
En total s’han considerat 166 llocs de generació/atracció de desplaçaments al municipi
d’Esplugues de Llobregat, dels quals el 36% són de caràcter municipal i el 64% són
supramunicipals:
CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPAMENTS
Jerarquia

Valor

%

60

36%

Supramunicipals

106

64%

TOTAL

166

100%

Municipals

Taula 12. Jerarquització dels centres d’atracció i generació de desplaçaments d’Esplugues de
Llobregat
Font: Elaboració pròpia

Cal remarcar que les zones amb major capacitat d’atracció i generació de viatges es
troben a la part del municipi que se situa per sota del carrer Laureà Miró, on es
concentren la majoria d’equipaments d’ús municipal i que engloben els centres
sanitaris, centres educatius i, en general, els equipaments destinats a l’ús de la
població del municipi. En canvi, els quatre barris situats a la falda de la serra de
Collserola – la Mallola, la Miranda, Ciutat Diagonal i Finestrelles -, són on es
concentren menys equipaments de generació/atracció de viatges.
No obstant, l’equipament supramunicipal amb més capacitat d’atracció/generació de
viatges és l’Hospital de Sant Joan de Déu, situat al barri de Finestrelles, gairebé a la
frontera amb el municipi de Barcelona.

2.6.2. Centres oficials: equipaments administratius, de seguretat i correus
Pel que fa als equipaments administratius, cal destacar que l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat disposa, a més de la seva seu oficial i principal a la Plaça Santa
Magdalena, d’altres edificis on s’ubiquen alguns dels serveis administratius que
gestiona.
Entre els equipaments administratius municipals destaquen:


L’Edifici Puig Coca és la seu dels equips d'atenció social dels barris de Can Clota,
La Plana, el Centre, el Gall, La Mallola, La Miranda, Ciutat Diagonal i Finestrelles.
També s’hi troba l'Oficina de Promoció Econòmica; l'Oficina Municipal d'Informació
al Consumidor, les oficines d'Ocupació i el Servei Local de Català. Finalment, als
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pisos superiors també s'imparteixen classes a l'Escola de Música i l’Escola de
Ceràmica, que formen part de l'Espai de les Arts.


El Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), situat a l’edifici Vil·la
Pepita – també conegut com a Casa Pons – és un servei que té com objectiu donar
resposta a la globalitat de les necessitats de les usuàries amb la finalitat d’eradicar
les desigualtats de gènere existents entre dones i homes en els diferents àmbits de
la vida social, política i cultural del municipi.

Els serveis que presten aquests equipaments van dirigits al conjunt de la població en
general, de manera que no se’n deriven pautes de mobilitat específiques o singulars.
A la imatge següent s’hi observa la relació de centres oficials d’Esplugues de
Llobregat:

Fig. 19. Centres oficials a Esplugues de Llobregat.
Font: AMB i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

2.6.3. Centres sanitaris
A Esplugues de Llobregat conviuen equipaments sanitaris de tipologia molt variada,
tant de titularitat pública com privada. Es tracta tant de centres orientats a l’atenció
mèdica general com al tractament específic de certes patologies.
Concretament, a Esplugues de Llobregat hi ha 3 hospitals i/o residències (Hospital de
Sant Joan de Déu, Clínica Nostra Senyora de Guadalupe i Clínica Diagonal), 2 centres
d’Atenció Primària (CAP Can Vidalet i CAP Lluís Millet), a més de 5 centres sanitaris
orientats a l’atenció de patologies específiques.
Els centres sanitaris orientats a l’atenció mèdica general van dirigits a la població en
general, essent per tant les pautes de mobilitat variades i no específiques. El públic
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objectiu dels centres que es dediquen al tractament específic de certes patologies van
dirigits a segments més reduïts de la població.
Els principals problemes de mobilitat que es detecten en aquest tipus d’equipaments
es concentren als hospitals i/o residències, doncs es tracta de centres amb un flux
continu de persones, moltes de les quals opten pel vehicle privat a l’hora de desplaçars’hi.
A la imatge següent s’hi observa la relació de centres sanitaris d’Esplugues de
Llobregat:

Fig. 20. Equipaments sanitaris a Esplugues de Llobregat
Font: AMB i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

2.6.4. Centres culturals i esportius
Pel que fa a equipaments culturals, cal destacar que Esplugues de Llobregat compta
amb dos centres museístics, el Museu Can Tinturé i el Museu de Ceràmica "La
Rajoleta".
El primer acull la col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel, adquirida l’any
1999 per l’Ajuntament d’Esplugues amb l’objectiu de preservar-la i de fomentar-ne
l’estudi i la difusió. Can Tinturé és el primer museu monogràfic de rajola de mostra de
l’Estat espanyol i n’exposa peces produïdes des del segle XIV al segle XIX.
El segon està situat a l’antiga fàbrica Pujol i Bausis – coneguda popularment com “La
Rajoleta” -, que va ser el centre de producció de ceràmica industrial més important de
Catalunya i un dels més destacats de l’Estat espanyol durant els segles XIX i XX.
Adquirí un protagonisme especial durant el modernisme, època en què va ser
proveïdora d’arquitectes de renom, com ara Antoni Gaudí, Domènech i Muntaner, Puig
i Cadafalch o Gallissà.

46

DOCUMENT I. MEMÒRIA

Esplugues disposa d’altres equipaments en els quals es desenvolupen tot tipus
d’activitats culturals, d’oci i recreatives. Cal destacar, entre d’altres, l’Espai Baronda, el
Casal de Cultura Robert Brillas, el Centre sociocultural Cadí-Molí o la Biblioteca Pare
Miquel. Finalment, pel que fa a equipaments culturals cal destacar el conjunt
arquitectònic del claustre de Montsió, del segle XIV i situat al centre de la ciutat.
Pel que fa a equipaments esportius, la majoria es concentren als barris de Can Vidalet,
Can Clota i La Plana.
A la imatge següent s’hi observa la relació de centres culturals i esportius d’Esplugues
de Llobregat:

Fig. 21. Equipaments culturals i esportius a Esplugues de Llobregat
Font: AMB i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

2.6.5. Centres educatius
Al municipi d’Esplugues de Llobregat hi ha setze escoles bressol, vuit centres
d’educació primària, quatre d’educació secundària i sis centres més que imparteixen
tant educació primària com secundària. En dos d’aquests centres on s’imparteix tant
educació primària com secundària el programa curricular és estranger, doncs es tracta
del Col·legi Alemany de Barcelona i The American School of Barcelona. A més, hi ha
dos centres on es poden cursar cicles formatius de grau mitjà i superior.
Pel que fa als ensenyaments diversos, el municipi disposa d’una Escola Pla de
Transició al Treball, d’una Escola Oficial d’Idiomes (EOI), d’una escola focalitzada en
l’ensenyament esportiu (Escola Catalana de l’Esport), d’una Escola d’Adults i d’una
Escola de Català per a Adults.
Finalment, cal destacar que a Esplugues de Llobregat s’imparteixen estudis
universitaris a l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu.
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Els principals problemes de mobilitat que es detecten en aquest tipus d’equipaments
es concentren als voltants del centres d’educació infantil i primària, coincidint amb les
franges horàries punta d’entrada i sortida dels alumnes.
A la taula següent s’hi observa la relació de centres educatius d’Esplugues de
Llobregat:
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EDUCACIÓ INFANTIL
Nom del centre

Localització

Nivells

Número
Titularitat
d'alumnes

Jerarquia

Escola Bressol Montserrat

Carrer Cedres 38, baixos

4 mesos a 2 anys

Pública

Municipal

Escola Bressol La Mainada

Carrer Baronessa de Maldà 28

4 mesos a 2 anys

Pública

Municipal

Escola Bressol Montesa

Carrer Serra de Montsec 55, baixos

4 mesos a 2 anys

Pública

Municipal

Escola Bressol Marta Mata

Carrer Anselm Clavé 115

4 mesos a 2 anys

Pública

Municipal

Escola Bressol El Sucre

Carrer Anselm Clavé 82-86

4 mesos a 2 anys

Pública

Municipal

Escola Bressol Amiguitos

Carrer Lluís Millet 21

4 mesos a 2 anys

Privada

Municipal

Escola Bressol Amiguitos-2

Carrer Emili Juncadella 22

4 mesos a 2 anys

Privada

Municipal

4 mesos a 2 anys

Privada

Municipal

Escola Bressol Glu-Glu

Avinguda La Miranda 48

Escola Bressol Jaifa

Carrer Emili Juncadella 19

4 mesos a 2 anys

Privada

Municipal

Escola Bressol Jardí

Carrer Lluís Millet 45 baixos

4 mesos a 2 anys

Privada

Municipal

Escola Bressol Nimbo

Carrer Josep Rodoreda 13-17

4 mesos a 2 anys

Privada

Municipal

Escola Bressol Noah's Ark

Carrer Doctor Ferran 74

4 mesos a 2 anys

Privada

Municipal

Escola Bressol Pàtums i Memas

Carrer Josep Maria Quintana 27

4 mesos a 2 anys

Privada

Municipal

Escola Bressol UTMAR-1

Carrer Menta 20

4 mesos a 2 anys

Privada

Municipal

Escola Bressol UTMAR-2

Carrer Molí 77

4 mesos a 2 anys

Privada

Municipal

Escola Bressol Winnets

Carrer Bruc 19-21

4 mesos a 2 anys

Privada

Municipal

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Nom del centre

Localització

Nivells

Número
Titularitat
d'alumnes

Jerarquia

CEIP Isidre Martí

Carrer les Piles S/N

1r a 3r Infantil - 1r a 6è Primària

Pública

Municipal

CEIP Gras Soler

Carrer Baronessa de Maldà 38

1r a 3r Infantil - 1r a 6è Primària

Pública

Municipal

CEIP Prat de la Riba

Carrer Anselm Clavé 103-105

1r a 3r Infantil - 1r a 6è Primària

Pública

Municipal

CEIP Lola Anglada

Carrer Manuel de Falla 5-9

1r a 3r Infantil - 1r a 6è Primària

Pública

Municipal

CEIP Folch i Torres

Carrer Sant Antoni Maria Claret 13-31
1r a 3r Infantil - 1r a 6è Primària

Pública

Municipal

CEIP Matilde Orduña

Carrer Caquis 10

1r a 3r Infantil - 1r a 6è Primària

Pública

Municipal

1r a 3r Infantil - 1r a 6è Primària

Pública

Municipal

1r a 3r Infantil - 1r a 6è Primària

Pública

Municipal

CEIP Joan Maragall
CEIP Can Vidalet

Avinguda Ciutat de l'Hospitalet 59
Carrer Cedres S/N

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Nom del centre

Localització

Escola

UTMAR

Carrer Molí 48

Escola

Natzaret

Carrer Milà i Pí 29-31

Escola

Isabel de Villena

Carrer Joan Miró S/N

Escola

Escola Garbí

Carrer Sant Mateu 34-38

Col·legi

Alemany

Col·legi

Americà

Avinguda Jacint Esteva Fontanet S/N
Carrer Balmes 7

Nivells

Número
Titularitat
d'alumnes

1r a 3r Infantil - 1r a 6è
Primària
1r - 4t d'ESO
1r a 3r Infantil - 1r a 6è
Primària
1r - 4t d'ESO - Batxillerat
1r a 3r Infantil - 1r a 6è
Primària
1r - 4t d'ESO - Batxillerat
1r a 3r Infantil - 1r a 6è
Primària
1r - 4t d'ESO - Batxillerat
Estudis estrangers
Estudis estrangers

Jerarquia

Privada

Supramunicipal

Privada

Supramunicipal

Privada

Supramunicipal

Privada

Supramunicipal

Privada

Supramunicipal

Privada

Supramunicipal

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I CICLES FORMATIUS
Nom del centre

Localització

Nivells

Número
Titularitat
d'alumnes

Jerarquia

IES Joanot Martorell

Carrer Sant Mateu 30-32

1r - 4t d'ESO - Batxillerat

Pública

Municipal

IES La Mallola

Carrer Andreu Amat S/N

Pública

Municipal

IES Severo Ochoa

Carrer

Pública

Municipal

IES Joaquim Blume

Carrer

1r - 4t d'ESO - Batxillerat
1r - 4t d'ESO - Batxillerat
Severo Ochoa 1-13
Cicles Formatius
grau Mitjà i Superior
Sant Mateu S/N
3r - 4t d'ESO - Batxillerat
Cicles Formatius
Santa Rosa 39-57
grau Mitjà i Superior
Cicles Formatius
Sant Mateu 27-37
grau Mitjà i Superior
ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

Pública

Supramunicipal

Pública

Supramunicipal

Pública

Supramunicipal

Centre Docent Sant Joan de Déu
EFTE Escola Catalana de l'Esport

Nom del centre
EU Infermeria Sant Joan de Déu

Carrer
Carrer

Localització
Carrer Santa Rosa 39-57

Nivells
Universitari

Número
Titularitat
Jerarquia
d'alumnes
Pública Supramunicipal

ENSENYAMENTS DIVERSOS
Nom del centre
Escola Pla de Transició al Treball
Programa Qualificació Professional Inicial
EOI

Esplugues de Llobregat

Escola d'adults Eugeni d'Ors
Escola de Català per a adults

Localització
Carrer Cedres 38, 1r pis
Carrer Laureà Miró 63
Carrer Cedres 38, 1r pis
Centre Municipal "Puig Coca"
Plaça Petit Parc de l'Amistat S/N

Nivells

Número
Titularitat
d'alumnes

Jerarquia

Programes

Pública

Municipal

Idiomes

Pública

Supramunicipal

-

Pública

Municipal

-

Pública

Municipal

Taula 13. Centres educatius d’Esplugues de Llobregat
Font: AMB i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia
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1. Llar d'infants Utmar

23. CEIP Can Vidalet

2. Llar d'infants El Sucre

24. CEIP Joan Maragall

3. Llar d'infants La Mainada

25. CEIP Lola Anglada

4. Llar d'infants Montserrat

26. CEIP Isidre Martí

5. Llar d'infants Nimbo

27. CEIP Folch i Torres

6. Escola Bressol El Jardí

28. Escola de Música Municipal

7. Llar d'infants Utmar 2

29. EOI Esplugues

8. Llar d'infants Montesa

30. CFA Eugeni d'Ors

9. IES La Mallola

31. Llar d'infants Noah's Ark

10. Institut Joaquim Blume

32. Llar d'infants Glu-Glu

11. IES Joanot Martorell

33. Llar d'infants Blossom International Kindergarten

12. Centre Docent Sant Joan de Déu 34. Taller Ocupacional Disminuïts Finestrelles
13. IES Severo Ochoa

35. Escola Arts Aplicades i Oficis Artístics Llotja

14. EU Infermeria Sant Joan de Déu

36. Escola de Català per adults

15. Institut Borja de Bioètica

37. Llar d'infants Jaifa

16. Escola Isabel de Villena

38. Llar d'infants Amiguitos-2

17. Escola Nazaret

39. Llar d'infants Amiguitos

18. Escola Garbí Pere Vergós

40. Llar d'infants Winnets

19. Escola Bressol Marta Mata

41. The American School of Barcelona

20. CEIP Prat de la Riba

42. Colegio Alemán de Barcelona

21. CEIP Gras i Soler

43. EFTE Escola Catalana de l'Esport

22. CEIP Matilde Orduña
Fig. 22. Equipaments educatius a Esplugues de Llobregat
Font: AMB i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia
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2.6.6. Transports
Com s’ha comentat anteriorment, el traçat troncal de la xarxa de tramvia del sud de
Barcelona (Trambaix) discorre per dues de les principals artèries del municipi – el
carrer de Laureà Miró i l’avinguda de Cornellà – i s’hi poden comptar 5 estacions: Ca
n’Oliveres, Can Clota, Pont d’Esplugues, La Sardana i Montesa. En canvi, el municipi
només compta amb una estació de metro (“Can Vidalet”, de la línia 5), que té una
jerarquia clarament supramunicipal, doncs està a la frontera amb el municipi veí de
l’Hospitalet de Llobregat.
Pel que fa al transport privat, destaca per la seva singularitat l’elevat nombre de
bosses d’aparcament en superfície repartides per tot el municipi. A la figura següent
apareixen representants amb la denominació de “pàrking gratuït”.
A la figura següent s’hi observa la relació d’equipaments de transports d’Esplugues de
Llobregat:

Fig. 23. Equipaments de transports a Esplugues de Llobregat
Font: AMB i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

2.6.7. Deixalleries i tractament de residus
Esplugues de Llobregat comparteix un punt verd fix amb el municipi veí de Sant Joan
Despí. Aquest equipament de recepció i emmagatzematge selectiu de residus està
situat a la cantonada del Carrer Àngel Guimerà amb l’Avinguda Baix Llobregat.
Per altra banda, a Esplugues de Llobregat hi ha també 10 punts verd mòbils. Es tracta
de camions que acompleixen totes les funcions d'un punt verd i s'ubiquen en diferents
llocs de la ciutat, en horaris fixos.
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A la figura següent s’hi observa la relació de deixalleries i punts de tractament de
residus d’Esplugues de Llobregat:

Fig. 24. Equipaments de gestió de residus a Esplugues de Llobregat
Font: AMB i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

2.6.8. Altres equipaments: hotels, mercats i cementiris
Esplugues de Llobregat no disposa d’una extensa oferta d’establiments hotelers, ja
que al municipi tan sols hi ha un establiment de quatre estrelles (Abba Garden Hotel) i
dos de dues estrelles (Hotel Esplugues i Hostal Lami).
Pel que fa a l’oferta comercial i de mercats, els principals centres comercial
d’Esplugues de Llobregat són els tres mercats d’abastament presents al municipi, dos
de titularitat municipal (Mercat de La Plana i Mercat de Can Vidalet) i un de privat
(Mercat d’Alimentació Àngel Guimerà). Al municipi no hi ha centres comercials de
grans dimensions. L’afluència de compradors als mercats d’abastament acostuma a
concentrar-se al matí, amb unes pautes de mobilitat força específiques.
Finalment, cal esmentar que la ciutat disposa d’un tanatori i un cementiri municipals,
així com d’un cementiri parroquial.
A la imatge següent s’hi observa la relació d’equipaments hotelers, comercials i de
serveis funeraris d’Esplugues de Llobregat:
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Fig. 25. Equipaments comercials, hotelers i de serveis funeraris a Esplugues de Llobregat
Font: AMB i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

2.6.9. Situació i classificació dels polígons industrials
El municipi d’Esplugues de Llobregat no disposa de polígons industrials amb una
configuració i característiques habituals – àrees especialitzades on es localitzen les
empreses i les industries segons una planificació urbanística prèvia – , però sí que
existeixen zones amb una elevada concentració d’activitat industrial al barri de Can
Clota, la Plana, Montesa i el Gall.
De fet, les zones d’activitat industrial d’Esplugues conviuen amb altres usos del sòl i és
precisament aquesta proximitat i diversitat d’usos les que provoquen més problemes
de mobilitat, degut a les diferents pautes i característiques de la mobilitat associades a
tots ells (zones residencials, escolars, comercials, etc.).
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Fig. 26. Zones d’activitat industrial a Esplugues de Llobregat
Font: AMB i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

2.7. Parc de vehicles i dades de motorització
2.7.1. Parc de vehicles
El parc de vehicles d’Esplugues de Llobregat l’any 2011 és de 28.466 vehicles. La
tipologia de vehicle predominant són els turismes (69,5% del total de vehicles), seguit
de les motocicletes (16,7%) i els camions i furgonetes (11,8%).
A la taula següent s’hi observa el parc de vehicles d’Esplugues de Llobregat l’any
2011:

PARC DE VEHICLES. ANY 2011
Turismes

Motocicletes

Camions i
furgonetes

Tractors
industrials

Autobusos i
altres

Nº
vehicles

%

Nº
vehicles

%

Nº vehicles

%

Nº
vehicles

%

Nº
vehicles

%

19.776

69,5%

4.760

16,7%

3.360

11,8%

69

0,2%

501

1,8%

Taula 14. Parc de vehicles d’Esplugues de Llobregat. Any 2011. Font: Idescat. Elaboració pròpia

Tal i com s’observa a la taula següent, la distribució del parc de vehicles per tipologia a
Esplugues de Llobregat és molt similar al del conjunt de la comarca del Baix Llobregat
i al conjunt de Catalunya:

PARC DE VEHICLES. ANY 2011
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Turismes

Motocicletes

Àmbit

Camions i
furgonetes

Tractors
industrials

Autobusos i
altres

Total

Veh.

%

Veh.

%

Veh.

%

Veh.

%

Veh.

%

Esplugues
de
Llobregat

19.776

69,5%

4.760

16,7%

3.360

11,8%

69

0,2%

501

1,8%

28.466

Baix
Llobregat

356.857

70,3%

63.715

12,5%

69.118

13,6%

2.850

0,6%

15.438

3,0%

507.978

Catalunya

3.368.069

66,9%

685.61
3

13,6%

796.718

15,8%

26.702 0,5%

159.781

3,2%

5.036.883

Taula 15. Comparativa del parc de vehicles d’Esplugues de Llobregat, el Baix Llobregat i Catalunya. Any 2011.
Font: Idescat. Elaboració pròpia

Pel que fa a l’evolució del parc de vehicles en els darrers deu anys, s’observa que s’ha
registrat un descens del 7,4% del total de vehicles del municipi. Si es fa atenció al pes
relatiu de cada tipologia de vehicle, s’observa que el dels turismes ha anat baixant (del
76,5% l’any 2001 al 69,5% l’any 2011) enfront de l’augment del pes relatiu del de les
motocicletes (del 10,7% l’any 2001 al 16,7% l’any 2011). El pes relatiu de la resta de
tipologia de vehicles s’ha mantingut pràcticament invariable en aquests deu anys.
A la següent taula s’observa l’evolució del parc de vehicles a Esplugues de Llobregat
en el període 2001-2011:
EVOLUCIÓ DEL PARC DE VEHICLES. PERÍODE 2001-2011
Turismes

Motocicletes

Camions i
furgonetes

Tractors
industrials

Autobusos i
altres

Veh.

%

Veh.

%

Veh.

%

Veh.

Any
Veh.

%

Total

%

2001

23.538 76,5%

3.285

10,7%

3.457

11,2%

63

0,2%

410

1,3% 30.753

2002

23.245 76,0%

3.326

10,9%

3.478

11,4%

79

0,3%

452

1,5% 30.580

2003

19.994 74,0%

3.205

11,9%

3.290

12,2%

83

0,3%

450

1,7% 27.022

2004

20.210 73,5%

3.345

12,2%

3.343

12,2%

130

0,5%

470

1,7% 27.498

2005

20.330 72,5%

3.674

13,1%

3.429

12,2%

136

0,5%

486

1,7% 28.055

2006

20.108 71,7%

3.891

13,9%

3.412

12,2%

125

0,4%

519

1,8% 28.055

2007

20.795 71,0%

4.230

14,4%

3.552

12,1%

163

0,6%

544

1,9% 29.284

2008

20.798 70,5%

4.440

15,0%

3.542

12,0%

157

0,5%

566

1,9% 29.503

2009

20.086 69,7%

4.583

15,9%

3.502

12,2%

108

0,4%

532

1,8% 28.811

2010

19.959 69,7%

4.666

16,3%

3.399

11,9%

76

0,3%

521

1,8% 28.621

2011

19.776 69,5%

4.760

16,7%

3.360

11,8%

69

0,2%

501

1,8% 28.466

Període
2001 2011

-16,0%

44,9%

-2,8%

9,5%

22,2%

-7,4%

Taula 16. Evolució del parc de vehicles. Període 2001-2011. Font: Idescat. Elaboració pròpia.

2.7.2. Índex de motorització
L’índex de motorització és un dels principals indicadors per avaluar la disponibilitat del
vehicle privat en un àmbit determinat. Es tracta d’un índex que relaciona el parc de
vehicles i la població resident d’un municipi i s’expressa en nombre de vehicles per
cada 1.000 habitants. Conèixer aquest indicador és important ateses les
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conseqüències derivades de l’excessiva presència del vehicle privat a les ciutats:
problemes de circulació, estacionament, congestió, pol·lució, etc.
El municipi d’Esplugues de Llobregat, segons dades de l’Idescat corresponents a l’any
2011, compta amb un parc mòbil de 28.466 vehicles. Així doncs, l’índex de
motorització del municipi és de 610 vehicles per cada 1.000 habitants.
Com es pot comprovar en la taula següent, l’índex de motorització d’Esplugues de
Llobregat de l’any 2011 se situa per sota tant de la mitjana del conjunt del Baix
Llobregat (632 veh./1.000 habitants) com de la mitjana catalana (668 veh./1.000
habitants).
ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ
Territori

Parc de vehicles

Habitants

Índex de motorització
(veh./1.000 habitants)

Esplugues de Llobregat

28.466

46.687

610

Baix Llobregat

507.978

803.705

632

5.036.883

7.539.618

668

Catalunya

Taula 17. Índex de motorització. Any 2011. Font: Idescat. Elaboració pròpia

En els darrers deu anys l’índex de motorització d’Esplugues de Llobregat ha disminuït
un 10,4%, passant de 681 veh./1.000 habitants l’any 2001 a 610 veh./1.000 habitants
l’any 2011.

ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ
Any

Turismes

Motocicletes

Camions i
furgonetes

Total

2001

521,59

72,79

76,61

681,48

2002

505,46

72,32

75,63

664,96

2003

430,47

69,00

70,83

581,78

2004

440,16

72,85

72,81

598,89

2005

436,73

78,93

73,66

602,69

2006

429,58

83,13

72,89

599,36

2007

449,27

91,39

76,74

632,68

2008

446,44

95,31

76,03

633,30

2009

428,62

97,80

74,73

614,81

2010

427,85

100,02

72,86

613,54

2011

423,59

101,96

71,97

609,72

Taula 18. Índex de motorització. Període 2001 - 2011. Font: Idescat. Elaboració pròpia
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Evolució de l'índex de motorització
800
700

Veh./1.000 hab

600
500
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Motocicletes

2006

2007

2008

2009

Camions i furgonetes

2010

2011

Total

Fig. 27. Evolució de l’índex de motorització per tipologia de vehicle. Període 2001-2011
Font: Idescat. Elaboració pròpia

2.7.3. Flota municipal de vehicles
La policia municipal d’Esplugues de Llobregat disposa de 19 vehicles per a realitzar les
seves diferents tasques i funcions. A continuació es detalla la tipologia de vehicles de
què disposen i el nombre d’unitats de cada tipus: cotxe patrulla (5), turisme sense
distintius (3), motocicleta de carretera (5), motocicleta híbrida tipus “trail” (2), scooter
(3) i grua (1).
La flota municipal destinada a la realització de les tasques de jardineria està formada
per 8 furgonetes dièsel i una plataforma elevadora també dièsel.
Consergeria disposa d’una motocicleta, un turisme i una furgoneta amb 9 places – tots
tres vehicles amb motor de gasolina – per a desenvolupar les tasques que li
pertoquen.
Els tècnics municipals dels diferents departaments de l’Ajuntament disposen d’una
variada flota de vehicles per a realitzar les seves tasques: 9 turismes, 2 tot-terreny, 6
motocarros, 2 furgonetes, 2 tricicles, un camió i un remolc.
Finalment, el parc mòbil destinat a la neteja viària i la recollida d’escombraries és el
següent: 6 camions per a la recollida d’escombraries, 4 màquines d’escombraries, 5
camions basculants, 2 camions cuba, una motocarro, una furgoneta i tres vehicles
mixtes.
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3. ANÀLISI DE L’OFERTA
3.1. Xarxa de vianants
La xarxa de vianants d’Esplugues de Llobregat està condicionada, principalment, per
l’orografia del territori on se situa el municipi. No obstant, cal tenir també en compte
l’efecte barrera que suposen les infraestructures viàries d’alta capacitat que discorren
per dins el seu terme municipal i el seu entramat urbà.
En general, es pot establir que els itineraris nord-sud, paral·lels als diferents torrents
existents a la ciutat, tenen un pendent pronunciat, mentre que els itineraris est-oest
tenen pendents més moderats.
En aquest capítol es defineixen les xarxes d’itineraris a peu principal i secundària
de la ciutat i s’analitzen els principals condicionants de la mobilitat dels vianants.
També es descriu el projecte del corredors verds del municipi, un conjunt d’itineraris
amb un cert valor paisatgístic i cultural per als vianants.

3.1.1. Realització del treball de camp
Amb l’objectiu de caracteritzar l’oferta de mobilitat actual vinculada a la xarxa de
vianants d’Esplugues de Llobregat s’ha procedit a realitzar una extensa campanya de
treball de camp.
L’objectiu del treball de camp ha consistit a definir l’estat actual de la xarxa de
vianants, diagnosticant les principals problemàtiques, per posteriorment elaborar
propostes de millora que en alguns casos podran tenir un sentit transversal, afectant
els diferents modes de mobilitat existents.
El treball de camp ha consistit en l’anàlisi tram per tram de tots els carrers que
conformen la xarxa principal i secundària d’itineraris a peu.
En concret, la informació que s’ha recollit a cadascun dels trams de carrer ha estat la
següent:


Característiques bàsiques del carrer: xarxa a la que pertany (principal, secundària,
altres), tipologia de carrer (amb voreres, passeig central amb voreres, plataforma
única, escales, rampes, pont, no urbanitzat), etc.



Característiques bàsiques de les voreres/espais d’ús exclusiu per als vianants:
amplada total, amplada lliure de pas i pendent longitudinal.



Característiques bàsiques dels guals per a vianants: tipologia de guals per a
vianants (vorera deprimida, gual 120, gual de barca, plataforma elevada o
inexistència de gual) i caracterització del seu disseny (d’acord amb els criteris
d’accessibilitat universal).



Passos de vianants: s’ha avaluat si els trams analitzats disposen de tots els passos
de vianants necessaris per a garantir una mobilitat a peu segura. Tanmateix, s’han
identificat els principals dèficits de connectivitat i seguretat que es registren a les
interseccions dels itineraris principals.
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Elements de mobiliari urbà: s’han recollit tots aquells elements que poden afectar la
mobilitat a peu, independentment del seu disseny (guals per a vehicles que ocupen
l’espai destinat al vianant, pilones mal ubicades, ascensors, etc.) i s’ha destacat si
aquests comporten una disminució de l’amplada útil de les voreres. També s’han
inventariat els semàfors ubicats a la xarxa d’estudi, precisant si estan dotats de
polsador o no i si el seu funcionament és correcte o incorrecte i per què.

Posteriorment, tota la informació s’ha introduït en un Sistema d’Informació Geogràfica
(SIG), generant una base de dades que restarà a disposició de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat en cas de què es vulguin consultar les dades recopilades.

3.1.2. Definició de les xarxes de vianants
El municipi d’Esplugues de Llobregat presenta una xarxa per a vianants heterogènia
que varia segons les característiques de cada barri. La tipologia de carrers utilitzada és
la següent: carrer amb voreres, escales, passeig central amb voreres, plataforma
única, escales, ponts, rampa, ronda verda i túnel.
D’acord amb la Direcció de l’estudi, s’ha definit una xarxa principal i secundària per a
vianants a partir de:


La configuració de l’entramat urbà d’Esplugues de Llobregat (disposició dels
carrers, configuració del terreny, etc.),



la distribució territorial dels barris,



i la ubicació dels principals equipaments i/o punts generadors/atractors de mobilitat
de la ciutat.

La xarxa principal de vianants definida en el present Pla de Mobilitat Urbana consta
de 136 trams de carrer i la xarxa secundària de vianants de 52 trams de carrer.
L’objectiu del Pla serà prioritzar les actuacions en matèria d’accessibilitat durant els
propers 6 anys (període de vigència del PMU) sobre la xarxa principal i millorar el seu
nivell de servei, si bé també cal destacar la possibilitat de combinar aquestes
actuacions amb d’altres que resultin del present Pla i/o que consideri oportú executar
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (com per exemple la realització de millores en
el sistema de senyalització orientativa, l’adequació d’altres carrers fora de la xarxa
principal, etc.).
En aquest sentit, s’ha caracteritzat tota la xarxa principal per a vianants prenent com a
criteris principals l’accessibilitat universal i el “disseny per a tothom”.
Posteriorment s’ha realitzat el mateix anàlisi per a la xarxa secundària de vianants. Els
trams analitzats han estat els següents:


Xarxa secundària:


Zona d’activitat industrial del barri de Montesa: carrer de Sant Antoni Maria
Claret.



Barri de La Plana: carrer Doctor Manuel Riera, carrer Mestre Joan Corrales
i carrer del Pas del Sucre.



Barri de El Gall: una part del carrer Àngel Guimerà (l’altra part forma part de
la xarxa principal de vianants), el passatge Bretón i el carrer Ignasi Iglesias.

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat



Barri de Can Clota: carrer Lleialtat.



Barri de Finestrelles: carrer Joan Miró i carrer de Finestrelles.



Barri de Can Cervera: camí de Can Boixeres.



Barri de La Mallola: carrer d’Anton Fortuny.
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A continuació s’observa la classificació de la xarxa de vianants, segons si és principal
o secundària i la relació amb els equipaments i centres generadors/atractors de
mobilitat més importants.

Fig. 28. Classificació de la xarxa de vianants d’Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

3.1.3. Xarxa d’itineraris principals de vianants
3.1.3.1. Tipologies de carrer
Gairebé el 80% dels trams que conformen la xarxa principal de vianants presenten una
urbanització amb calçada central i voreres a diferent nivell, la qual cosa representa un
total de 20.038 metres lineals de carrer. La segona tipologia de carrer més nombrosa
al municipi és el passeig central amb voreres, amb més de 9% dels trams.
Pel que fa als trams de carrer que són plataformes úniques, la major part són carrers
de prioritat invertida:


Carrer Rovellat, entre el carrer de Vallerona i el carrer Mestre Joan Corrales



Carrer de l’Esport
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Carrer d’Àngel Guimerà, entre el carrer Sant Francesc Xavier i el carrer de
Laureà Miró



Carrer de l’Església, entre el carrer de Laureà Miró i la Plaça de les Moreres

Mentre que hi ha dos trams de carrer de plataforma única que són illa de vianants:


Carrer de Maladeta, a l’alçada de la Plaça de la Bòbila.



Carrer Rovellat, entre el carrer Mestre Joan Corrales i el carrer Doctor
Manuel Riera

A continuació es mostren les diferents tipologies de carrers existents a la xarxa
principal de vianants d’Esplugues de Llobregat:
TIPOLOGIA DE CARRERS
Tipologia de trams

Metres lineals de carrer
Valors (m)

%

999

4%

2.265

9%

59

0%

20.238

78%

Rampes

10

0%

Ponts

925

4%

Túnels

460

2%

No urbanitzat

837

3%

25.793

100%

Plataformes úniques
Passeig central amb voreres
Escales urbanes
Trams urbanitzats amb voreres

Total trams analitzats

Taula 19. Tipologies de carrers existents a la xarxa principal de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

A la imatge següent s’observen les tipologies de carrers existents, així com els
principals centres atractors i generadors de mobilitat del municipi:
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Fig. 29. Tipologia de carrers de la xarxa principal de vianants d’Esplugues de Llobregat.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

3.1.3.2. Amplades de vorera
Les normes d’accessibilitat de Catalunya, extretes del Decret 135/1995 Codi
d’accessibilitat de Catalunya, de 24 de març de 1995, estableixen les directrius
bàsiques d’accessibilitat en els itineraris adaptats i les característiques exigibles en els
equipaments d’urbanització adaptats. Segons aquesta normativa, es considera que
l’ample mínim del que ha de disposar una voreres és de 90 centímetres i en els canvis
de direcció, l’amplada lliure de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,5 metres de
diàmetre.
No obstant, la normativa a nivell estatal – Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que
es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats – és més estricte,
ja que estableix que les condicions generals d’un itinerari de vianants accessible ha de
tenir una amplada lliure de pas no inferior a 1,80 metres.
Així doncs, tenint en compte tota la normativa existent s’ha optat per a classificar les
amplades lliures de les voreres de la xarxa principal de vianants d’Esplugues de
Llobregat en les següents categories:
AMPLADA DE VORERES
Amplada lliure
(All)

Definició

All < 0,9m

No accessibles

0,9 ≤ All ≤ 1,8m

No accessible segons el Doc. Tècnic annex
Ordre VIV/561/2010

All > 1,8m

Accessibles
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Taula 20. Classificació de les voreres en funció de la seva amplada. Font: DIBA

Cal assenyalar que cap de les escales o rampes existents a la xarxa principal de
vianants del municipi conformen la única alternativa de pas per als vianants en els
trams de vorera en què es troben situades. És per això que no s’han inclòs en els
recomptes que s’adjunten a continuació referents a l’anàlisi de les voreres de la xarxa
principal des del punt de vista de l’amplada útil i total.
El grup de trams de voreres de la xarxa principal de vianants més nombrós és aquell
que agrupa els que tenen una amplada de pas lliure superior als 1,80 metres. La
longitud total d’aquests trams de voreres accessibles és de poc més de 13 km, que
representa un 51% del total de metres lineals de voreres de la xarxa principal de
vianants.
Els trams de voreres no accessibles (aquells amb una amplada lliure igual o inferior a
1,8 metres) 41% de la longitud total de la xarxa principal de vianants.
Pel que fa al conjunt de trams de voreres considerat no accessible, cal destacar que.


Representen una longitud total de 10.700 metres lineals, mentre que la longitud
total dels trams de vorera accessibles està per sobre dels 14.200 metres (suma
dels trams de plataforma única i dels trams accessibles).



L’amplada lliure de la majoria d’aquests trams es troba entre 0,9 m d’amplada i 1,8
m d’amplada (el 88% d’aquests trams de vorera).



Tan sols el 5% de la longitud total de la xarxa principal de vianants presenta
amplades de pas iguals o inferiors a 0,90 metres (amplada mínima fixada pel Codi
d’Accessibilitat de Catalunya).

Aquest darrer aspecte serà molt important de cara a fixar propostes d’actuació, ja que
si bé la nova normativa d’accessibilitat a nivell estatal (Orden VIV/561/2010) fixa com a
ample mínim lliure de pas la mesura d’1,80 metres, la interpretació tècnica d’aquesta
normativa realitzada per la Diputació de Barcelona, d’acord amb allò que estableix el
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, assenyala que “en les intervencions puntuals o de
reforma de voreres en zones ja urbanitzades, es seguiran els criteris mínims fixats pel
Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
En aquesta línia, també s’assenyala que “les intervencions integrals on es reforma un
tram sencer de la via pública (voreres i calçada) hauran d’incorporar 1,50 metres
d’ample mínim de pas, d’acord amb la Orden VIV/561/2010.
A més, des de la Diputació de Barcelona també s’assenyala que “en les actuacions de
nova urbanització, s’hauran de seguir les prescripcions d’ample mínim de pas lliure
descrites a la Orden VIV/561/2010”.
Finalment, cal destacar que els trams de vorera que són plataforma única representen
el 4% del total de trams de vorera de la xarxa principal de vianants, mentre que en un
3% dels trams d’aquesta xarxa principal no estan urbanitzats i no tenen vorera.
Així doncs, els vianants d’Esplugues de Llobregat disposen d’una xarxa principal
majoritàriament accessible i que permet una elevada comoditat en els desplaçaments,
ja que disposen de voreres àmplies i segures.
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AMPLADA LLIURE
Tipologia de trams

Metres lineals de vorera i/o espai per al
vianant útil
Valors (m)

%

837

3%

Amplades de pas inferiors a 0,90 m.

1.266

5%

Amplades de pas entre 0,90 m. i 1,80 m.

9.453

37%

Amplades de pas superiors a 1,80 m.

13.238

51%

Plataformes úniques (vianants/mixtes)

999

4%

25.793

100%

Inexistència puntual/contínua de vorera

Total trams analitzats

Taula 21. Amplades de vorera útils a la xarxa principal de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Fig. 30. Classificació de les voreres de la xarxa principal de vianants en funció de la seva amplada lliure.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Respecte l’amplada total de les voreres, s’ha observat que gairebé un 60% dels
trams estudiats tenen una amplada total superior als 3,00 metres, que corresponen a
més de la meitat dels quilòmetres analitzats (54%).
Un 18% de la longitud de la xarxa principal té una amplada total entre 1 i 2 metres,
mentre que tan sols un 1% dels trams té una amplada total inferior a 1 metre.
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Fig. 31. Classificació de les voreres de la xarxa principal de vianants en funció de la seva amplada total.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

AMPLADA TOTAL
Tipologia de trams de vorera

Metres lineals de vorera i/o espai per al
vianant total
Valors (m)

%

Inexistència puntual/contínua de vorera

837

3%

Amplada total inferiors a 1,00 m.

351

1%

Amplada total entre 1,00 m. i 2,00 m.

4.581

18%

Amplada total entre 2,00 m. i 3,00 m.

5.072

20%

Amplada total superiors a 3,00 m.

13.954

54%

999

4%

25.793

100%

Plataformes úniques (vianants/mixtes)
Total trams de vorera analitzats

Taula 22. Amplada de vorera total a la xarxa principal de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

3.1.3.3. Pendents
La majoria dels trams de vorera de la xarxa principal de vianants d’Esplugues de
Llobregat té un pendent baix (el 72% de la longitud total de la xarxa).
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El 15% dels trams de la xarxa principal de vianants tenen un pendent mig (entre el 6%
i el 8%) i, finalment, tan sols el 13% de la longitud total de la xarxa principal té un
pendent alt (superior al 8%).
La major part d’aquests trams es concentren als ‘districtes de muntanya’ - els barris de
La Mallola, Ciutat Diagonal, La Miranda i Finestrelles -, però també se’n troben a
d’altres barris, com és el cas de Can Vidalet i La Plana (com és el cas del conjunt de
carrers entre el carrer Vallerona i Mestre Joan Corrales).

Carrer de Pau Vergós al barri de La Miranda

Carrer Josep Anselm Clavé al bari de Can Clota

Carrer de Sant Mateu al barri de Can Oliveres

Avinguda del Torrent al barri de Can Vidalet

Fig. 32. Trams de vorera de la xarxa principal amb forts pendents.
Font: Treball de camp.

A la taula següent hi apareix la classificació dels trams de vorera de la xarxa principal
en funció del seu pendent:
PENDENTS
Tipologia de trams

Metres lineals
Valors (m)

%

Pendent baix (< 6%)

18.613

72%

Pendent mig (6% ÷ 8%)

3.909

15%

Pendent alt (> 8%)

3.272

13%

Total de trams analitzats

25.793

100%

Taula 23. Pendent de les voreres de la xarxa principal de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
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Fig. 33. Classificació de les voreres de la xarxa principal de vianants en funció del seu pendent.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

3.1.3.4. Guals per a vianants i semàfors
Guals i passos de vianants
Un 45,28% dels guals de vianants de la xarxa principal de vianants està ben dissenyat
i en bon estat de conservació. Cal destacar que un 60,62% d’aquests guals estan
dotats d’elements que faciliten la mobilitat dels invidents, ja sigui mitjançant panot guia
o botons.
A continuació s’adjunten imatges de guals per a vianants amb un bon disseny i estat
de conservació:

Vorera deprimida

Gual compartit per a vianants i ciclistes

Fig. 34. Guals de la xarxa principal de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
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En canvi, s’ha detectat que el 52,10% dels guals de la xarxa principal no compleixen
amb la normativa d’accessibilitat, ja sigui perquè estan mal dissenyats o bé perquè es
troben en un mal estat de conservació.
A continuació s’adjunten dues imatges que exemplifiquen els guals no accessibles de
la xarxa principal de vianants:

Obstacle al mig del gual que dificulta la
mobilitat

Gual en mal estat de conservació

Fig. 35. Guals de la xarxa principal de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Per últim, cal remarcar que s’ha detectat la inexistència de passos de vianants en
alguns punts de la xarxa principal.
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A continuació es mostra la classificació dels guals de la xarxa principal de vianants:
GUALS I PASSOS DE VIANANTS
Tipologia de guals per a vianants

Nombre de guals per a vianants
Valor

%

Guals per a vianants ben dissenyats

259

45,28%

Guals per a vianants que no compleixen la
normativa d'accessibilitat

298

52,10%

Inexistència de guals per a vianants

15

2,62%

572

100%

Total

Taula 24. Classificació dels guals per a vianants de la xarxa principal de vianants en funció del
seu estat
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Cal especificar que un gual no compleix amb la normativa d’accessibilitat si:


supera el pendent màxim de la rampa establert en un 12%,



l’amplada màxima del gual és inferior a 1,20 metres,



la distància entre la rampa del gual i la línea de façana és inferior a 1,20
metres,



no està ben enrasat,



existència de reixes o tapes (clavegueram, elèctriques, etc.) que dificulten
els desplaçaments,



el paviment es troba en mal estat.

Finalment, cal destacar que els punts on s’ha detectat inexistència de gual no es
concentren en una determinada zona del municipi, sinó que se n’han detectat repartits
per tota la xarxa principal de vianants. Alguns d’aquests punts es deuen a les obres a
la via pública en alguns trams de carrers, com per exemple al passeig de Lluís
Companys, entre el carrer de Josep Puig i Cadafalch i el carrer de l’Església, i a la
cantonada del carrer de Sant Joan de Déu amb el carrer de Finestrelles.
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Fig. 36. Classificació dels guals de la xarxa principal de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Semàfors
La xarxa principal de vianants disposa de 198 semàfors per a vianants, la majoria dels
quals es localitza a les dues principals artèries de la xarxa principal de vehicle privat de
la ciutat: l’avinguda de Cornellà i el carrer de Laureà Miró.
A continuació es mostra la classificació dels semàfors de la xarxa principal de
vianants:
SEMÀFORS PER A VIANANTS
Semàfors per a vianants

Valor

%

158

79,80%

Semàfors amb polsador en funcionament

6

3,03%

Semàfors amb polsador fora de servei

34

17,17%

198

100%

Semàfors sense polsador

Total

Taula 25. Classificació dels semàfors per a vianants de la xarxa principal de vianants en funció
del seu estat. Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
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Fig. 37. Semàfors per a vianants a la xarxa principal de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

3.1.4. Xarxa d’itineraris secundaris de vianants
3.1.4.1. Tipologies de carrer
Com en el cas de la xarxa principal de vianants, més del 87% dels trams que
conformen la xarxa secundària de vianants presenten una urbanització amb calçada
central i voreres a diferent nivell. Aquests trams de vorera representen un total de
6.826 metres lineals de carrer (un 86,62% de la longitud total de la xarxa secundària).
Les altres dues tipologies de carrers existents a la xarxa secundària són les
plataformes úniques, els ponts i els túnels.
A continuació es mostren les diferents tipologies de carrers existents a la xarxa
secundària de vianants d’Esplugues de Llobregat:
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TIPOLOGIA DE CARRERS
Tipologia de Trams

Nombre de trams

Metres lineals de carrer

Valors

%

Valors (m)

%

Plataformes úniques

2

1,74%

152

1,93%

Passeig central amb
voreres

1

0,87%

3

0,03%

Escales urbanes

1

0,87%

9

0,12%

101

87,83%

6.826

86,62%

Rampes

0

0,00%

0

0,00%

Ponts

2

1,74%

234

2,96%

Túnels

1

0,87%

52

0,66%

No urbanitzat

7

6,09%

605

7,68%

115

100,00%

7.881

100,00%

Trams urbanitzats amb
voreres

Total trams analitzats

Taula 26. Tipologia de carrers existents a la xarxa secundària de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

El principal aspecte negatiu de la xarxa secundària de vianants és que els trams de
carrer no urbanitzats es troben en punts importants de la mateixa, ja sigui pel que fa a
la connectivitat interna o externa amb els municipis adjacents.
El túnel que discorre per sota l’autovia B-23 al carrer Ignasi Iglesias – que es tracta
d’un dels quatre punts de la xarxa de vianants que permeten travessar l’autovia B-23 –
n’és un exemple, doncs una de les dues bandes de la calçada no disposa de vorera
per a vianants. Aquest dèficit perjudica la connectivitat interna de la xarxa.
Els altres dos trams de carrers no urbanitzats afecten negativament la connectivitat
externa de la xarxa, doncs es tracta d’una part del carrer Àngel Guimerà – connexió
amb Sant Joan Despí – i del camí de Can Boixeres – connexió amb l’Hospitalet de
Llobregat.
A la imatge següent s’observen les tipologies de carrers existents, així com els
principals centres atractors i generadors de mobilitat del municipi:
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Fig. 38. Tipologia de carrers de la xarxa secundària de vianants d’Esplugues de Llobregat
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

3.1.4.2. Amplades de vorera
El 31,30% dels trams de vorera de la xarxa secundària de vianants és accessible (és a
dir, disposa d’una amplada de pas lliure per als vianants superior a 1,80 metres). La
longitud del conjunt de trams accessibles representa el 27,88% del total de la longitud
de la xarxa secundària de vianants. Per contra, el 60,87% dels trams de vorera de la
xarxa secundària no són accessibles.
Pel que fa aquest conjunt de trams de voreres no accessible, cal destacar que.


Representen una longitud total de 4.923 metres linials, mentre que la longitud total
dels trams de vorera accessibles és de 2.349 metres (suma dels trams de
plataforma única i dels trams accessibles).



L’amplada lliure de la majoria d’aquests trams es troba entre 0,9 m d’amplada i 1,8
m d’amplada (el 77,14% dels trams de vorera no accessibles).



El 13,91% dels trams de vorera de la xarxa secundària de vianants – i un 12,99%
de la seva longitud total - presenten amplades de pas iguals o inferiors a 0,90
metres (amplada mínima fixada pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya).
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AMPLADA LLIURE
Nombre de trams

Tipologia de trams

Metres lineals de vorera i/o
espai per al vianant útil

Valors

%

Valors (m.)

%

Inexistència
puntual/contínua de vorera

7

6,09%

605

7,68%

Amplades de pas inferiors a
0,90 m.

16

13,91%

1.024

12,99%

Amplades de pas entre 0,90
m. i 1,80 m.

54

46,96%

3.902

49,52%

Amplades de pas superiors
a 1,80 m.

36

31,30%

2.197

27,88%

Plataformes úniques
(vianants/mixtes)

2

1,74%

152

1,93%

115

100,00%

7.881

100,00%

Total trams analitzats

Taula 27. Amplades útils de la xarxa secundària de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Fig. 39. Amplades útils de la xarxa secundària de vianants d’Esplugues de Llobregat
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Respecte l’amplada total de les voreres, s’observa que un 22,61% dels trams de la
xarxa secundària de vianants tenen una amplada total superior als 3,00 metres, que
corresponen a un 16,77% de la longitud total de la xarxa secundària.
Un 26,96% dels trams de la xarxa secundària té una amplada total entre 2 i 3 metres
(un 30,57% de la longitud total de la xarxa secundària de vianants), mentre que un
40,87% dels trams té una amplada entre 1 i 2 metres (un 41,80% de la longitud total
de la xarxa secundària de vianants). Tan sols un 1,74% dels trams té una amplada
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total inferior a 1 metre (un 1,26% de la longitud total de la xarxa secundària de
vianants).

Fig. 40. Classificació de les voreres de la xarxa secundària de vianants en funció de la seva amplada
total.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

AMPLADA TOTAL
Tipologia de trams

Nombre de trams

Metres lineals de vorera i/o
espai per al vianant total

Valors

%

Valors (m.)

%

Inexistència
puntual/contínua de vorera

7

6,09%

605

7,68%

Amplada total inferiors a
1,00 m.

2

1,74%

99

1,26%

Amplada total entre 1,00 m.
i 2,00 m.

47

40,87%

3.294

41,80%

Amplada total entre 2,00 m.
i 3,00 m.

31

26,96%

2.409

30,57%

Amplada total superiors a
3,00 m.

26

22,61%

1.322

16,77%

Plataformes úniques
(vianants/mixtes)

2

1,74%

152

1,93%

115

100,00%

7.881

100,00%

Total trams analitzats

Taula 28. Amplades totals de la xarxa secundària de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
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3.1.4.3. Pendents
La majoria dels trams de vorera de la xarxa secundària de vianants d’Esplugues de
Llobregat té un pendent baix (el 67,83% dels trams analitzats, que representen un
69,19% de la longitud total de la xarxa).
El 17,39% dels trams de la xarxa secundària de vianants tenen un pendent mig (entre
el 6% i el 8%) i representen un 19,49% de la longitud total de la xarxa principal.
Finalment, tan sols el 14,78% dels trams de la xarxa secundària de vianants té un
pendent alt, superior al 8%. Aquests trams representen l’11,32% de la longitud total de
la xarxa secundària.

PENDENTS
Nombre de trams

Tipologia de trams

Metres lineals

Valors

%

Valors (m.)

%

Pendent baix (< 6%)

78

67,83%

5.453

69,19%

Pendent mig (6% ÷ 8%)

20

17,39%

1.536

19,49%

Pendent alt (> 8%)

17

14,78%

892

11,32%

Total de trams analitzats

115

100,00%

7.881

100,00%

Taula 29. Pendents de la xarxa secundària de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Fig. 41. Pendents de la xarxa secundària de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
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3.1.4.4. Guals per a vianants i semàfors
Guals per a vianants
Un 56,15% dels guals de vianants de la xarxa secundària de vianants no compleix
amb la normativa d’accessibilitat. En canvi, s’ha detectat que el 23,08% dels guals de
la xarxa secundària presenten un bon disseny i estan en un bon estat de conservació.
Cal destacar que un 23,33% d’aquests guals estan dotats d’elements que faciliten la
mobilitat dels invidents, ja sigui mitjançant panot guia o botons. Per últim, cal remarcar
que s’ha detectat la inexistència de passos de vianants en alguns punts de la xarxa
secundària.
A continuació es mostra la classificació dels guals de la xarxa secundària de vianants:
GUALS I PASSOS DE VIANANTS
Nombre de guals per a vianants
Tipologia de guals per a vianants
Valor
%
Guals per a vianants ben dissenyats

30

23,08%

Guals per a vianants que no compleixen la
normativa d'accessibilitat

73

56,15%

Inexistència de guals per a vianants

27

20,77%

130

100,00%

Total

Taula 30. Classificació dels guals per a vianants de la xarxa secundària de vianants en funció del
seu estat
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Fig. 42. Guals de la xarxa secundària de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
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A continuació es mostren passos de vianants de la xarxa secundària que presenten
deficiències:

Pas de vianants sense gual adaptat

Obstacle que dificultat la mobilitat

Vorera estreta que dificulta la mobilitat

Pas de vianants sense gual adaptat

Pas de vianants sense gual adaptat

Gual mal enrasat i amb obstacles

Fig. 43. Guals no accessibles de la xarxa secundària de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
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Semàfors
La xarxa secundària de vianants disposa de 40 semàfors per a vianants, el 10% dels
quals és amb polsador.
A continuació es mostra la classificació dels semàfors de la xarxa secundària de
vianants:

SEMÀFORS PER A VIANANTS
Semàfors per a vianants

Valor

%

Semàfors sense polsador

36

90,00%

Semàfors amb polsador en funcionament

4

10,00%

Semàfors amb polsador fora de servei

0

0,00%

40

100%

Total

Taula 31. Classificació dels semàfors per a vianants de la xarxa secundària en funció del seu
estat. Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Fig. 44. Semàfors per a vianants a la xarxa secundària de vianants.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
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3.1.5. Els corredors verds
El projecte del Pla Director de corredors verds – que data de l’any 2007 – va definir
una sèrie d’espais de passeig al municipi d’Esplugues de Llobregat que permetessin
enllaçar carrers per a vianants, zones verdes i espais lliures, equipaments públics i
centres d’interès comunitari.
Els corredors verds que defineix aquest Pla Director són els següents:

Fig. 45. Corredors verds a Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

Les principals actuacions associades a aquest projecte i el seu grau d’implementació
actual són els següents:


Continuació de la Ronda Verda al seu pas per Esplugues de Llobregat. S’han
realitzat actuacions en diferents punts de la ciutat per tal de completar la Ronda
Verda al seu pas per Esplugues de Llobregat:


Reordenació del carrer Josep Anselm Clavé. La remodelació integral
d’aquest carrer va significar per una banda la seva conversió en una via
amb el trànsit pacificat (zona 30) i, per l’altra, la introducció d’una sèrie de
millores per als vianants i els ciclistes, com l’ampliació de les voreres i la
creació d’un nou tram de vorera bici.



Creació de la connexió ciclista entre els municipis d’Esplugues de Llobregat
i l’Hospitalet de Llobregat a través del Camí de Can Boixeres – Carretera
d’Esplugues.



Introducció de millores a la plaça Sant Lluís Gonzaga (ampliació de voreres
i instal·lació de senyalització específica).
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Ampliació i millora de la continuïtat de la vorera bici a l’avinguda Països
Catalans., especialment en el tram carrer Melcior Llavines - plaça Ramon
Trias Fargas.



Millora dels accessos per a vianants i bicicletes al parc de Collserola. S’ha
completat la pista bici - via per a ciclistes, segregada del trànsit, amb traçat
independent de les carreteres – a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, entre la plaça
Ramon Trias Fargas i el carrer Pau Vergós. En canvi, el darrer tram – el de
connexió fins la plaça Mireia – d’aquesta pista bici no s’ha completat-



Creació d’accessos per a vianants i bicicletes, amb el municipi de Barcelona,
a les dues bandes del nucli viari de la B-23 i la Ronda de Dalt. No s’ha
completat cap dels dos projectes de connexió amb la ciutat de Barcelona existents:
entre el carrer Laureà Miró i l’avinguda Diagonal i entre l’avinguda Jacint Esteve
Fontanet i la Ronda de Dalt.



Millora dels corredors transversals entre els barris de Can Vidalet, Can Clota,
Centre, La Plana, Montesa i el Gall. S’han realitzat millores en diferents punts de
la ciutat per tal de millorar les condicions de la xarxa d’itineraris de vianants:





Mesures de pacificació del trànsit: carrers de prioritat invertida, conversió en
illa de vianants o bé carrers de plataforma única.



Millora i condicionament dels itineraris de vianants en els parcs urbans del
municipi (Parc de Can Vidalet, Parc de la Solidaritat, Parc dels Torrents i
Jardí de les Esplugues).



Millora de l’accessibilitat en les zones amb més pendent mitjançant la
introducció d’elements com baranes, escales o rampes.

Increment de les dotacions de mobiliari urbà lúdic per a infants i gent gran.
S’han creat tres espais adaptats a les persones grans (situats al parcs de Can
Vidalet, dels Torrents i del Pou d’en Felix); i millora de la dotació de jocs infantils al
sector Montesa.

A continuació es mostren alguns dels corredors verds del municipi d’Esplugues de
Llobregat:

Prioritat invertida i plataforma única al carrer
Rovellat

Illa de vianants al barri del Centre (C/Església)
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Zona per a vianants a l’entorn del Mercat de Can
Vidalet

Parc de Can Vidalet

Parc de la Solidaritat

Passarel·la per a vianants

Parc dels Torrents

Itineraris per a vianants al barri de Finestrelles

Fig. 46. Corredors verds d’Esplugues de Llobregat.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
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3.1.6. Dèficits de la xarxa de vianants
La descripció i anàlisi de la xarxa de vianants d’Esplugues de Llobregat – classificada
en xarxa principal i secundària - efectuada prèviament en la resta d’apartats d’aquest
capítol permet establir quins són els principals dèficits de nivell de servei i accessibilitat
de la mateixa.
3.1.6.1. Dèficits de connectivitat
En primer lloc, pel que fa a la connectivitat cal tenir en compte que dues de les
infraestructures viàries d’alta capacitat més importants de la part sud de l’entorn
metropolità de Barcelona (l’autovia B-23 i la Ronda de Dalt) travessen el terme
municipal d’Esplugues de Llobregat (veure apartat 2.1.1. Situació geogràfica).
Aquestes infraestructures representen una important fractura que divideix pel mig la
ciutat, creant discontinuïtats entre els seus diferents àmbits i la pèrdua d’interconnexió
entre ells. Aquests dèficits de connectivitat i aquestes discontinuïtats prenen especial
rellevància en el cas dels itineraris per a vianants.
Per una banda, pel que fa a l’autovia B-23, aquesta tan sols pot es pot creuar per cinc
punts:


el túnel del carrer Ignasi Iglesias,



el túnel del carrer Laureà Miró,



el túnel exclusiu per a vianants entre el carrer Amadeu Amat i el carrer de
Josep Puig i Cadafalch,



el túnel de l’avinguda Lluís Companys,



i el túnel de l’avinguda Països Catalans.

D’aquests cinc punts, només un parell presenten uns estàndards de disseny adequats
per al pas còmode i segur dels vianants (el tram del carrer Laureà Miró entre el carrer
Nou i el carrer d’Anton Fortuny i el túnel exclusiu per a vianants entre el carrer Amadeu
Amat i el carrer de Josep Puig i Cadafalch), mentre que la resta de punts que
permeten travessar l’autovia B-23 presenten dèficits de disseny importants: voreres
estretes, il·luminació deficient, etc.
Per altra banda, la Ronda de Dalt també es pot creuar només per quatre punts:


el camí de Can Boixeres,



el Parc de la Solidaritat,



el carrer Laureà Miró,



i el pont del carrer de Sant Mateu.

En aquest cas, tant el Parc de la Solidaritat com el carrer de Laureà Miró i el pont del
carrer de Sant Mateu tenen unes característiques que permeten un pas còmode i
segur dels vianants. El camí de Can Boixeres és una via de connexió viària molt
important entre Esplugues de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, a més de permetre
l’accés a la Ronda de Dalt per l’entrada/sortida 13. Es tracta, doncs, d’una via
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orientada i dissenyada per al pas de vehicles, on els desplaçaments a peu són poc
còmodes i poc segurs degut al seu caràcter solitari, sense edificacions.
No obstant, no només les infraestructures viàries actuen com a barrera física en els
itineraris de vianants, sinó que també hi ha elements del terreny que dificulten la
connectivitat a peu entre algunes parts de la ciutat. En el cas d’Esplugues de
Llobregat, aquests elements de terreny són els Torrents que travessen la ciutat de
nord a sud.
El barri de Can Vidalet és el barri més afectat en aquest sentit, doncs queda segregat
de la resta del municipi pel Torrent de Can Clota. La única alternativa de connexió a
peu amb la part occidental de la ciutat és a través del Parc de la Solidaritat (accés al
barri de Can Clota) i la seva connexió natural amb la resta de la ciutat és a través del
carrer Laureà Miró.
El Parc dels Torrents, que ocupa el que antigament havia sigut un torrent natural,
travessa els barris del Centre i La Plana de nord a sud i dificulta la connectivitat a peu
dels barris de Can Clota, La Plana i el Centre.
3.1.6.2. Dèficits de seguretat
La majoria dels passos de vianants ofereixen rutes segures i directes, evitant en la
majoria de casos que els vianants hagin de creuar els carrers per zones no habilitades.
No obstant, s’han detectat guals no adaptats que suposen una dificultat afegida en
aquest sentit per a les persones amb mobilitat reduïda (PMR).
El mal estat de conservació d’alguns trams de vorera, guals i passos de vianants
suposen un dèficit de seguretat important. Els principals problemes que s’han detectat
en aquest sentit són:


paviment irregular, ja sigui a la calçada com a les voreres,



voreres mal enrasades,



i la presència d’elements físics als guals que dificulten la mobilitat:
fitons/pilones, reixes, clavegueram, arbres i mobiliari urbà.

Finalment, el darrer aspecte negatiu detectat a la xarxa de vianants és els forts
pendents d’alguns dels itineraris nord-sud del municipi, que es concentren
majoritàriament als quatre barris de muntanya (La Mallola, Ciutat Diagonal, La Miranda
i Finestrelles). Aquests forts pendents no afavoreixen la comoditat en els
desplaçaments a peu en aquests barris.
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3.2. Xarxa de ciclistes
3.2.1. Realització del treball de camp
Amb l’objectiu de caracteritzar l’oferta de mobilitat actual vinculada a la xarxa de
ciclistes d’Esplugues de Llobregat s’ha procedit a realitzar una extensa campanya de
treball de camp.
L’objectiu del treball de camp ha consistit a definir l’estat actual de la xarxa de vies
ciclistes, diagnosticant les principals problemàtiques, per posteriorment elaborar
propostes de millora que en alguns casos podran tenir un sentit transversal, afectant
els diferents modes de mobilitat existents.
El treball de camp ha consistit en l’anàlisi tram per tram de totes les vies ciclistes que
conformen la xarxa d’itineraris en bicicleta del municipi.
En concret, la informació que s’ha recollit ha estat la següent:




Característiques bàsiques de la via ciclista:
-

tipologia de via ciclista (camí verd, pista bici, carril bici protegit, carril bici, carrer
de zona 30, vorera bici i carrer de convivència),

-

sentits de circulació,

-

amplada,

-

pendent,

-

estat de conservació,

-

senyalització,

-

tipus de ferm

-

i les mesures de protecció viària sobre altres modes existents.

Aparcaments per a bicicletes:
-

tipologia d’aparcament,

-

localització (tancat o descobert),

-

i el nombre de places.

3.2.2. Tipologia de vies ciclistes
L’oferta d’itineraris per a bicicletes existent s’ha classificat segons les tipologies
definides en el “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya” elaborat per el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Esplugues de Llobregat disposa d’una xarxa de vies ciclistes on s’hi poden distingir les
següents tipologies:

TIPOLOGIA DE VIES CICLISTES
Tipologia de via
ciclista

Característiques

Longitud
(m)

%

Camí verd

Via per a vianants i ciclistes, segregada del
trànsit, que discorre per espais naturals i
boscos

1.092

5,85%

Pista bici

Via per a ciclistes, segregada del trànsit,
amb traçat independent de les carreteres

3.881

20,77%

Carril bici protegit

Via per a ciclistes separada físicament de
la resta de la calçada

74

0,39%

Carril bici

Via per a ciclistes adossada a la calçada.

0

0,00%

Carrer de zona 30

Via no segregada del trànsit amb limitació
de 30 km/h.

6.751

36,14%

Vorera bici

Via ciclista senyalitzada sobre la vorera

4.284

22,93%

Carrer de convivència

Via compartida amb els vianants i el trànsit
amb limitació a 20 km/h i preferència pels
vianants.

2.599

13,91%

18.680

100%

Total

Taula 32. Tipologia de vies de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i treball de camp. Elaboració pròpia

Com s’observa a la taula anterior, la longitud total de la xarxa ciclista és de gairebé
19 km. Deixant a una banda els carrers de zona 30 i els carrers de convivència, la
longitud total de la xarxa és de 9,3 km.
La tipologia de via ciclista més nombrosa és el carrer de zona 30 (gairebé 7 km de
longitud i un 36,14% de la longitud total de la xarxa), seguit de la pista bici (3,9 km), el
carrer de convivència (2,6 km), la vorera bici (4,3 km), el camí verd (1,1 km).
Cal destacar que bona part dels carrers de zona 30 disposen d’elements reductors de
la velocitat (no en tots els casos, doncs les plataformes elevades d’alguns passos de
vianants ja actuen com a elements reductors de la velocitat).
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Fig. 47. Tipologia de vies de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i treball de camp. Elaboració pròpia

A continuació s’adjunta un reportatge fotogràfic on s’observen totes les tipologies de
vies ciclistes existents a Esplugues de Llobregat:

Pista bici a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet

Camí verd al barri de Finestrelles
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Vorera bici a l’avinguda de Cornellà

Pista bici al Parc Pou d’en Fèlix

Carrer de zona 30 al barri de Can Vidalet

Carrer de convivència al barri de Can Clota

Fig. 48. Tipologia de vies de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues de Llobregat.
Font: treball de camp. Elaboració pròpia
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3.2.3. Pendents de la xarxa de vies ciclistes
Els pendents de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues Llobregat s’han classificat de
segons el que estableix el “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya”
elaborat per el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya:
menys de 5%, de 5% a 10% i superior al 10%.

Fig. 49. Pendent de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues de Llobregat.
Font: treball de camp. Elaboració pròpia

El 50,38% de les vies ciclistes d’Esplugues de Llobregat té un pendent mig (entre el
5% i el 10%), un 46,04% té un pendent baix (menor de 5%) i tan sols un 3,57% té un
pendent elevat.
Com s’observa en la imatge anterior, la major part de vies amb un pendent mig es
concentren als barris de El Gall, el Centre, Can Clota, Ciutat Diagonal i La Miranda. Els
trams de la xarxa ciclista amb més pendent són els de l’Avinguda de la Miranda.
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3.2.4. Amplades de la xarxa de vies ciclistes
El “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya” (DPTOP, 2007) estableix per
a cada tipologia de via ciclista les amplades mínimes i recomanables següents:
AMPLADES DE LES VIES CICLISTES
Amplada
mínima
(m)

Amplada
recomanable
(m)

Camí verd amb pista segregada per a vianants

4,00

5,00

Camí verd compartit amb vianants

2,50

3,00

Pista bici bidireccional

2,00

2,50

Pista bici unidireccional

1,50

2,00

Carril bici protegit bidireccional en zona
interurbana

2,50

3,00

Carril bici protegit unidireccional en zona
interurbana

2,00

2,50

Carril bici protegit bidireccional en zona urbana

2,00

2,50

Carril bici protegit unidireccional en zona urbana

1,50

1,75

Carril bici unidireccional en zona interurbana

1,50

2,00

Carril bici unidireccional en zona urbana

1,50

1,75

Carril bici unidireccional en sentit contrari

1,75

2,00

Vorera bici bidireccional

2,00

2,25

Vorera bici unidireccional

1,50

1,75

Tipus de via ciclista

Taula 33. Amplada mínima i recomanable per tipus de via ciclista.
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (DPTOP, 2007)

Les amplades dels trams de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues de Llobregat són les
següents:
Camí verd compartit amb vianants
Trams

Amplada (m)

Longitud (m)

%

Compleix?

Passeig de les Aigües

5,00

568

52,04%

Sí

Barri de Finestrelles

5,00

524

47,96%

Sí

1.092

100,00%

Amplada (m)

Longitud (m)

%

Compleix?

Parc Pou d'en Fèlix

1,6

299

8,27%

No

Complex esportiu l'Hospitalet Nord

2,5

401

11,10%

Sí

Jardí de les Esplugues

3,3

210

5,81%

Sí

Carrer Amadeu Amat

3,4

255

7,06%

Sí

TOTAL

Pista bici bidireccional
Trams
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Pistes al barri de Finestrelles

3,6 - 4,2

2.283

63,17%

Sí

3

166

4,59%

Sí

3.448

100,00%

Amplada (m)

Longitud (m)

%

Compleix?

Avinguda de Cornellà

1,40

1.239

46,72%

No

Carrer Josep Anselm Clavé

1,40

533

20,11%

No

Avinguda dels Països Catalans

1,00

216

8,13%

No

Carrer de Sant Joan de Déu

1,00

234

8,83%

No

Avinguda Ahrensburg

1,20

384

14,46%

No

Carrer de Laureà Miró (pas sota B-23)

2,30

46

1,74%

Sí

2.652

100,00%

Parc de la Solidaritat
TOTAL

Vorera bici
Trams

TOTAL

Taula 34. Amplades de la xarxa de vies ciclistes.
Font: treball de camp. Elaboració pròpia.

Per tant, pel que fa a l’amplada de les vies:


Els trams de camins verds compartits amb vianants compleixen l’amplada
mínima i superen l’amplada recomanable establerta pel Manual.



El 91,73% dels trams de pista bici bidireccional compleixen l’amplada mínima
i superen l’amplada recomanable establerta pel Manual. Tan sols la pista bici
situada al Parc del Pou d’en Fèlix no compleix amb aquests requeriments.



El 98,26% dels trams de vorera bici bidireccional no compleixen l’amplada
mínima establerta pel Manual. Tan sols el tram de convivència entre vianants i
ciclistes al carrer Laureà Miró (pas sota l’autovia B-23) compleix amb els
requeriments del Manual per a aquest tipus de vies.

3.2.5. Senyalització de la xarxa de vies ciclistes
La senyalització de la xarxa de vies ciclistes presenta les següents característiques en
funció de la tipologia de via considerada:


Camí verd: els camins verds existents formen part de la xarxa d’itineraris en
bicicleta pel Parc Natural de Collserola i, per tant, disposen de la senyalització
pròpia d’aquest parc.
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Fig. 50. Senyalització vertical i informativa del camí verd del Passeig de les Aigües.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia



Carrers de convivència: disposen de senyalització vertical com la que s’observa a
continuació:

Fig. 51. Senyalització vertical dels carrers de convivència.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia



Carrers de zona 30: és la tipologia de via més ben senyalitzada, ja sigui amb
senyalització horitzontal (portes d’entrada, senyalització anterior i portes de sortida)
i/o vertical:


Senyalització horitzontal:
 portes d’entrada: marca amb pintura rugosa on s'indica que el límit de
velocitat és de 30 km/h.
 senyalització interior: marques horitzontals que recorden el límit de
velocitat de circulació (30 km/h).
 portes de sortida: marca amb pintura rugosa on s'indica el final de la
restricció de velocitat.
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Porta d’entrada

Senyalització interior

Porta de sortida

Fig. 52. Senyalització horitzontal dels carrers de zona 30.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia



Senyalització vertical:
 Senyals que indiquen l’entrada a un carrer de zona 30 com les que
s’observen a continuació:

Fig. 53. Senyalització vertical dels carrers de zona 30.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia



Pista bici: les pistes bici del carrer Ramon Turró, el Jardí de les Esplugues, el
carrer Amadeu Amat i el complex esportiu l’Hospitalet Nord estan ben
senyalitzades. En canvi, les pistes bici dels barris de Ciutat Diagonal (paral·lela a
l’avinguda Jacint Esteva Fontanet) i de Finestrelles no estan senyalitzades.
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Pista bici al complex esportiu l’Hospitalet Nord

Pista bici al barri de Finestrelles no
senyalitzada

Pista bici al Jardí de les Esplugues

Pista bici al carrer Amadeu Amat

Fig. 54. Senyalització vertical i horitzontal de les pistes bici.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia



Vorera bici: el grau de senyalització és força desigual, ja que la majoria de trams sí
que disposen d’una senyalització horitzontal correcta, però només alguns disposen
d’una senyalització vertical adequada:

TRAMS DE VORERA BICI
Senyalització
vertical

Senyalització
horitzontal

Avinguda de Cornellà

No

Sí

Carrer Josep Anselm Clavé

No

No

Avinguda dels Països Catalans

No

Sí

Carrer de Sant Joan de Déu

Sí

Sí

Avinguda Ahrensburg

No

No

Tram

Taula 35. Senyalització dels trams de vorera bici.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
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Senyalització horitzontal a la vorera bici del
carrer de Sant Joan de Déu

Senyalització vertical a la vorera bici del carrer
de Sant Joan de Déu

Senyalització horitzontal a l’inici de la vorera
bici de l’avinguda de Cornellà al Pont
d’Esplugues

Vorera bici sense senyalització al carrer de
Josep Anselm Clavé

Fig. 55. Senyalització vertical i horitzontal de les voreres bici.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Cal destacar que els dos trams de discontinuïtat de la vorera bici de l’avinguda de
Cornellà (trams de convivència entre vianants i ciclistes sense un espai delimitat per al
pas de les bicicletes a la Plaça de la Sardana i entre el carrer Montesa i el carrer de
Joan Amades) estan senyalitzats, com es pot observar a continuació:

Senyalització horitzontal d’entrada a zones de convivència entre vianants i ciclistes a l’avinguda
Cornellà. Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
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Finalment, a la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues de Llobregat també s’hi pot trobar
senyalització singular, com és el cas de les senyals informatives on apareix un mapa
de situació de la xarxa ciclista de la ciutat:

Fig. 56. Senyalització informativa de la xarxa ciclista d’Esplugues de Llobregat.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

3.2.6. Aparcaments de bicicletes
El municipi d’Esplugues de Llobregat compta amb una extensa xarxa d’aparcaments
de bicicletes, que a grans trets, es poden classificar en dues categories: els Bicibox i
els aparcaments d’accés lliure. A continuació es descriuen les característiques de
cadascun d’ells.
Bicibox
Bicibox és una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes privades distribuïda
pels diferents municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que existeix des
de l’estiu del 2011. Permet als usuaris utilitzar la bicicleta particular en els seus
desplaçaments per la ciutat amb la tranquil·litat de disposar d’un aparcament protegit i
segur.

Pont d’Esplugues

Avinguda de Cornellà

Fig. 57. Aparcaments ‘bicibox’ a Esplugues de Llobregat. Font: elaboració pròpia.
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Aquest servei funciona 365 dies de l’any i les 24h del dia, mitjançant el registre previ
dels usuaris, de les seves bicicletes i un abonament segons tarifa amb el que es dóna
dret a estacionar la bicicleta en qualsevol dels aparcaments de la xarxa, per un màxim
d’hores al dia (per fomentar la rotació) i fins a un màxim de 36 hores.
Existeixen 2 models d’estacions
d’aparcaments dissenyats sota un
concepte homogeni i diferenciats
bàsicament per la seva capacitat de
places (M7: estació de 7 places i M14:
estació de 14 places). El seu disseny
combina
protecció,
durabilitat
i
robustesa amb facilitat i comoditat d’ús.
Els aparcaments del mòdul M7 són
accessibles pel costat de la vorera
mentre que en l’M14 és possible operar
pels dos laterals optimitzant així l’espai
ocupat.

Fig. 58. Models de Bicibox – Font: Bicibox

Les estacions es troben integrades a la via pública amb una màxima optimització de
l’espai i amb dimensions adaptades a l’entorn urbà. Cadascuna disposa d’un terminal
en què l’usuari s’identifica amb la seva targeta Bicibox i realitza les operacions de
forma senzilla i ràpida.
Les estacions destaquen per la seva autonomia de la xarxa elèctrica, ja que els
mòduls s’abasteixen d’energia solar i per la seva capacitat de treballar autònomament
però a la vegada monitoritzats de forma telemàtica amb un centre de control.
El servei Bicibox té com un dels seus objectius potenciar l’ús de la bicicleta i amb
aquesta finalitat les 12 primeres hores d’estacionament s’inclouen en la tarifa d’abonat.
Després d’aquest període s’ha de pagar en funció del temps que s’utilitza amb un
màxim de 36 hores.
TARIFES SERVEI BICIBOX

Preus 2012

Tarifa anual d’abonat
Inclou un màxim de 12hores continuades en el mateix box

Quota addicional a partir de les 12h
S’aplica per cada fracció d’una hora

Quota addicional a partir de les 24h
S’aplica per cada fracció d’una hora

Quota addicional a partir de les 36h
S’aplica per cada fracció d’una hora

35€
0,12€
0,24€
0,47€

Taula 36. Tarifes 2012 del sistema d’aparcament ‘Bicibox’
Font: Bicibox. Elaboració pròpia

Al gener del 2012, Esplugues de Llobregat compta amb 6 aparcaments ‘Bicibox’
(aproximadament una cinquantena de places), distribuïts estratègicament per tot el
municipi (a prop dels principals centres atractors de mobilitat) com es pot observar en
el següent plànol:
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Fig. 59. Xarxa d’aparcaments ‘Bicibox’ a Esplugues de Llobregat. Font: Bicibox (gener 2012)

Aparcaments lliures de superfície
A Esplugues de Llobregat hi ha 36 aparcaments de superfície dedicats a les
bicicletes que ofereixen 151 places als usuaris.
La majoria d’aquests aparcaments són públics (un 83%), ja que o bé se situen a la via
pública o bé a l’exterior de recintes tancats que són pols generadors i/o atractors de
mobilitat (com per exemple centres d’ensenyament, biblioteques o poliesportius). La
resta es troben a l’interior d’aquests recintes tancats i són d’ús exclusiu per als usuaris
d’aquest equipaments.
Pel que fa a la tipologia d’aparcaments de bicicletes, la gran majoria – un 78% – són
de tipus “Sheffield” o “Universal” (un tub gros amb forma de “U” invertida), un 14%
són de subjecció per roda i el 8% restant són d’un tipus singular que permet la
subjecció per roda i quadre.
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Aparcaments en forma de “U invertida” a l’estació de metro “Can Vidalet” i al Mercat de Can
Vidalet

Aparcament per subjecció de la roda

Aparcament per subjecció de la roda i el quadre

Fig. 60. Tipologies d’aparcament existents a Esplugues de Llobregat.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Fig. 61. Aparcaments de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues de Llobregat.Font: Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i treball de camp. Elaboració pròpia
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3.2.7. Connectivitat i cobertura territorial
Connectivitat
Una de les mancances principals de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues de Llobregat
és la no continuïtat de la majoria dels itineraris urbans i interurbans.
És el cas, per exemple, dels dos principals itineraris interns del municipi, que
actualment no és possible efectuar-los per vies ciclistes o pacificades:


Avinguda Cornellà – avinguda dels Països Catalans – avinguda Jacint Esteva i
Fontanet – carrer Pau Vergós,



i carrer Josep Anselm Clavé – avinguda dels Països Catalans – avinguda Jacint
Esteva i Fontanet – carrer Pau Vergós, que forma part de l’anomenada Ronda
Verda, un itinerari ciclista semiurbà que circumval·la la ciutat de Barcelona passant
pels termes municipals de l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat,
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramanet i Sant Adrià
de Besòs.

La connectivitat i continuïtat externa de la xarxa amb els municipis veïns és molt baixa.
De fet, les principals connexions intermunicipals existents són les següents:


Amb Barcelona, a través de la vorera bici existent al carrer de Sant Joan de Déu,



Amb Cornellà de Llobregat, a través de la vorera bici existent a l’avinguda de
Cornellà.



Amb l’Hospitalet de Llobregat, a través de la Ronda Verda (Camí de Can
Boixeres).

Per tant, actualment no hi ha connexió amb Sant Just Desvern i Sant Joan Despí.

Cobertura territorial
Cal destacar que la xarxa actual dóna servei a la majoria dels centres atractors de
mobilitat del municipi (centres oficials, transports públics, centres escolars, centres
d’atenció primària, zones d’oci, etc.): un 55,86% queda dins un radi de cobertura de 50
metres de la xarxa de vies ciclistes i un 81,0% dins un radi de cobertura de 100
metres.
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Fig. 62. Grau de cobertura de la xarxa ciclista sobre els equipaments.
Font: Elaboració pròpia

3.2.8. La Ronda Verda
L’itinerari de la Ronda Verda del Barcelonès - un itinerari semi-urbà per a vianants i
ciclistes que circumval·la la ciutat de Barcelona passant pels termes municipals de
l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Montcada i
Reixac, Santa Coloma de Gramanet i Sant Adrià de Besòs – discorre per alguns dels
carrers que conformen les xarxes principal i secundària de ciclistes del municipi.
La Ronda Verda està plantejada com un itinerari d'oci que transcorre per parcs, jardins
i grans avingudes, però que també està integrada a les xarxes de vianants i ciclistes
bàsiques dels municipis per on transcorre.
El recorregut de la Ronda Verda al municipi d’Esplugues de Llobregat discorre per les
següents vies:


Camí de Can Boixeres (connexió amb l’Hospitalet de Llobregat)



Carrer Josep Anselm Clavé



Avinguda dels Països Catalans



Avinguda Jacint Esteva Fontanet



Carrer Pau Vergós



Plaça Mireia
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Parc de Collserola (connexió amb Barcelona a través del Parc Natural)

Fig. 63. Recorregut de la Ronda Verda a Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

Les característiques pròpies de la Ronda Verda (senyalització vertical i horitzontal
uniforme, així com senyalització orientativa amb informació de les connexions amb les
xarxes locals i dels principals punts d'interès cultural) aporten un valor afegit a la xarxa
d’itineraris de vianants (i també de ciclistes) d’Esplugues de Llobregat.
A continuació es mostren algunes de les característiques de la Ronda Verda al seu
pas per Esplugues de Llobregat:

Senyalització vertical orientativa de la Ronda Verda
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Senyalització horitzontal de la Ronda Verda
Fig. 64. Característiques de la Ronda Verda al seu pas per Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

3.2.9. Dèficits de la xarxa de vies ciclistes
La descripció i anàlisi de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues de Llobregat efectuada
en la resta d’apartats d’aquest capítol permet ha permès establir quins són els
principals dèficits de la mateixa.
Dèficits generals
-

Falta de senyalització en alguns punts de la xarxa de vies ciclistes.

-

La majoria dels itineraris urbans i interurbans no té continuïtat.

-

En els barris de muntanya el pendent de la xarxa de vies ciclistes és mig (entre
el 6% i el 8%) o alt (superior al 8%).

-

Un 7% de la longitud total de la xarxa de vies ciclistes (1,1 km de 16 km) es
troba en mal estat de conservació. Si només es tenen en compte les vies
dedicades exclusivament a la circulació de bicicletes (camins verds, carrils bici
protegits, pistes bici i voreres bici), aquest percentatge augmenta fins al 15%
(1,1 km de 6,2 km).

-

La majoria dels trams de vorera bici bidireccional no compleixen l’amplada
mínima establerta pel Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya
editat per la Generalitat de Catalunya (DTiS).

-

El traçat d’algunes voreres bici passa davant de parades d’autobús, creant
conflictes potencials entre usuaris de les xarxes (avinguda de Cornellà,
principalment).

Dèficits específics:
-

La vorera bici de l’avinguda Països Catalans no és una via segura, ja que el
seu disseny i ubicació dificulta la convivència amb els vianants a la vorera i
amb l’entrada i sortida de vehicles dels nombrosos guals existents.
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-

La vorera bici del carrer Sant Joan de Déu es troba interrompuda per diferents
obstacles, com per exemple la parada d’autobús situada en la confluència amb
el carrer de Finestrelles, un comptador elèctric o “new jerseys”.

-

La vorera bici de l’avinguda Cornellà presenta alguns errors de disseny:
 Hi ha obstacles situats als mig de la vorera bici, com un arbre en el tram
entre els carrers Josep Campreciós i Mestre Joaquim Rosal.
 La zona de convivència entre vianants i ciclistes en el canvi de vorera a
la plaça de la Sardana està ben senyalitzada, però hi ha obstacles
(faroles) que dificulten el pas de les bicicletes.
 El traçat de la vorera bici no és continu i s’adapta al mobiliari i arbrat
existent anteriorment, resultant en canvis de direcció bruscs i sobtats.

-

El pas sota la B-23 pel carrer de Laureà Miró (vorera de convivència entre
vianants i ciclistes) no és segur.

-

La senyalització horitzontal de la vorera bici del carrer Josep Anselm Clavé es
insuficient.

Presència de nombrosos guals de vehicles a la
vorera bici de l’avinguda dels Països Catalans

Mal estat i discontinuïtat abrupta a la vorera bici
de l’avinguda dels Països Catalans

Parada d’autobús al mig del carril bici del carrer
de Sant Joan de Déu

Obstacle a la vorera bici del carrer de Sant Joan
de Déu
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Obstacle a la vorera bici del carrer de Sant Joan
de Déu

Discontinuïtat de la pista bici del complex
esportiu de l’Hospitalet Nord

Canvi brusc de traçat de la vorera bici a
l’avinguda de Cornellà

Canvi brusc de traçat de la vorera bici a
l’avinguda de Cornellà

Presència d’un arbre al mig de la vorera bici de
l’avinguda de Cornellà

Proximitat de la vorera bici de l’avinguda de
Cornellà a parades d’autobús
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Discontinuïtat de la vorera bici de l’avinguda de
Cornellà en una cruïlla

Discontinuïtat abrupta a la vorera bici de
l’avinguda de Cornellà

Fig. 65. Dèficits específics de la xarxa de vies ciclistes.
Font: Elaboració pròpia

3.3. Xarxa de transport públic
La xarxa de transport públic d’Esplugues de Llobregat està formada per:


Modes ferroviaris: el tramvia, amb 5 estacions de les línies T1, T2 i T3, i el metro,
amb una estació de la línia L5 (Can Vidalet), situada al llindar amb l’Hospitalet de
Llobregat.



Modes viaris: 15 línies d’autobús, amb recorreguts urbans i interurbans; de les
quals 12 són diürnes i 3 nocturnes. Dins dels modes viaris també hi ha el taxi,
integrat a l’Institut Metropolità del Taxi (IMET)

3.3.1. Xarxa de transport públic ferroviari
La xarxa de transport públic ferroviari d’Esplugues de Llobregat consta de 5 estacions
de la xarxa de tramvia (Trambaix, línies T1, T2 i T3) i d’una estació de la xarxa de
metro (TMB, línia L5):
ESTACIONS DE FERROCARRIL
Nom de l’estació

Mode de transport

Línies

CA N’OLIVERES

Tramvia

T1, T2 i T3

CAN CLOTA

Tramvia

T1, T2 i T3

PONT D’ESPLUGUES

Tramvia

T1, T2 i T3

LA SARDANA

Tramvia

T1, T2 i T3

MONTESA

Tramvia

T1, T2 i T3

Metro

L5

CAN VIDALET

Taula 37. Estacions ferroviàries d’Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia

No obstant, altres estacions de la xarxa de tramvia situades fora dels límits del terme
municipal també donen servei als habitants d’Esplugues de Llobregat: les estacions
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‘Llevant-Les Planes’ (línia T2 tramvia), ‘Hospital de Sant Joan Despí І TV3’ (línia T3
tramvia) i ‘Rambla Sant Just’ (línia T3 tramvia).
A la següent imatge s’observa la xarxa ferroviària integrada de l’àrea metropolitana de
Barcelona, de la qual forma part la xarxa existent del municipi d’Esplugues de
Llobregat:

Fig. 66. Xarxa ferroviària integrada central.
Font: Autoritat dels Transport Metropolità.

A continuació s’adjunta una imatge en la què s’observa l’itinerari de les línies
ferroviàries existents al municipi amb les seves parades i estacions:
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Fig. 67. Xarxa ferroviària d’Esplugues de Llobregat.
Font: Autoritat dels Transport Metropolità.

Per una banda, com es pot observar en el mapa anterior, les cinc estacions de tramvia
existents a Esplugues de Llobregat formen part del tram comú de la xarxa del
Trambaix, per on circulen les tres línies existents (T1, T2 i T3).
Així doncs, s’ha optat per caracteritzar el servei de tramvia al municipi (nombre
d’expedicions, horari de funcionament, temps de viatge i velocitat comercial) de
manera conjunta:
CARACTERÍSTIQUES SERVEI TRAMVIA. DIES FEINERS
Línia

Feiners (dilluns - dijous)
Horari

Expedicions Interval

Divendres
Horari

Expedicions Interval

Tram comú T1T2-T3
Francesc Macià
 Montesa

4:56 - 0:00

207

4-6 min 4:56 - 2:40

223

4-6 min

Tram comú T1T2-T3
Montesa 
Francesc Macià

5:01 - 0:11

215

4-6 min 5:01 - 2:16

225

4-6 min

Taula 38. Característiques del servei de tramvia a Esplugues de Llobregat els dies feiners.
Font: TRAM. Elaboració pròpia.
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CARACTERÍSTIQUES SERVEI TRAMVIA. DISSABTES I FESTIUS
Dissabtes

Línia

Horari

Diumenges i festius

Expedicions Interval

Horari

Expedicions Interval

Tram comú T1T2-T3
Francesc Macià
 Montesa

4:56 - 2:34

130

10min

4:56 - 0:38

121

10 min

Tram comú T1T2-T3
Montesa 
Francesc Macià

5:02 - 2:16

132

10 min 5:02 - 0:11

124

10 min

Taula 39. Característiques del servei de tramvia a Esplugues de Llobregat els dissabtes i dies festius.
Font: TRAM. Elaboració pròpia.

Pel que fa al temps de viatge i a la velocitat comercial, aquests dos paràmetres s’han
calculat considerant el tram entre les estacions de Can Rigal (situada a l’Hospitalet de
Llobregat, però molt propera a Esplugues de Llobregat) i Montesa. Així doncs, el
temps de viatge en aquest tram és de 7 minuts i la velocitat comercial de 21,59 km/h.
A continuació s’adjunta el temps de viatge entre l’estació de tramvia més cèntrica
d’Esplugues de Llobregat (Pont d’Esplugues) i algunes de les principals estacions
dels municipis per on discorre la xarxa del Trambaix:


Francesc Macià (Barcelona)

 19 min



Zona Universitària (Barcelona)

 9 min



Cornellà Centre (Cornellà de Llobregat)

 8 min



Bon Viatge (Sant Joan Despí)

 13 min



Rambla de Sant Just (Sant Just Desvern)

 11 min



Consell Comarcal (Sant Feliu de Llobregat)  13 min

Per altra banda, el servei de la línia 5 del metro té els mateixos horaris de
funcionament que la resta de línies de la xarxa que són els següents:
L5 Cornellà Centre - Vall d'Hebron

Horari

Feiners (de dilluns a dijous) i festius

de 5:00 a 24:00

Divendres i vigílies de festiu

de 5:00 a 2:00

Dissabtes

obertura a les 5:00 i servei continu tota la nit

Diumenges

servei continu fins a les 24:00
Taula 40. Horari de funcionament de la línia 5 de metro.
Font: TMB. Elaboració pròpia.

S’ha calculat el temps de viatge entre l’estació de Can Vidalet i algunes de les
estacions més rellevants de la xarxa de metro metropolitana:


Cornellà Centre (Cornellà de Llobregat)  9 min
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Estació de Sants (Barcelona)

 8 min



Diagonal (Barcelona)

 14 min



La Sagrera (Barcelona)

 23 min



Passeig de Gràcia (Barcelona)

 18 min



Plaça Catalunya (Barcelona)

 20 min

Les estacions de la xarxa de tramvia disposen dels elements i serveis integrats que es
detallen a continuació:


màquines per a la venda automàtica de títols de transport integrats,



pantalles d’informació, on s’informa de la destinació i el temps d’espera dels
propers combois,



plafons informatius, amb tota la informació sobre la xarxa de tramvia i la
resta de transport públic metropolità,



intèrfons d’emergència, que permeten als usuaris comunicar-se amb el
centre de control (PCC).

Cal destacar que totes les estacions estan adaptades per a persones amb mobilitat
reduïda (PMR), ja que disposen dels següents elements:


guals a nivell de la calçada (generalment ben enrasats),



rampes d’accés a les parades amb un pendent que compleix amb la
normativa vigent,



l'itinerari d'apropament a aquests elements de mobiliari està adaptat (per
exemple, la majoria de guals de vianants disposen de panots guia per a
invidents),



accessos especials adaptats: la senyalització al terra de les estacions
permeten identificar on se situaran les entrades adaptades per a les cadires
de rodes, els cotxets, etc. dels combois,



i, finalment, els elements de mobiliari de les parades estan adaptats
(baranes, etc.).

Gual i rampa d’accés a l’estació de
Montesa

Estació de La Sardana

Fig. 68. Estacions de tramvia d’Esplugues de Llobregat. Font: Elaboració pròpia.
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L’accés a les instal·lacions de l’estació de metro de Can Vidalet també està adaptada
per a PMR, ja que disposa d’elements d’un ascensor d’accés al vestíbul de l’estació,
d’ascensors d’accés a les andanes i d’escales mecàniques.

Escales mecàniques a l’accés del carrer
Maladeta

Ascensor al carrer Maladeta

Fig. 69. Estació de metro de Can Vidalet.
Font: Elaboració pròpia.

La cobertura territorial de la xarxa ferroviària s’ha analitzat com aquella superfície
generada per la superposició de cercles traçats sobre les estacions utilitzant els
següents radis: 700m per al tramvia i el metro.
Per a analitzar la cobertura territorial de la xarxa ferroviària s’han tingut en compte les
estacions descrites anteriorment, però també s’han inclòs les estacions de la xarxa de
tramvia i de metro dels municipis adjacents que també donen servei a certs barris
d’Esplugues de Llobregat:

Fig. 70. Cobertura territorial de la xarxa ferroviària d’Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia.
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Per una banda, s’observa que la xarxa de tramvia dóna cobertura, principalment, als
barris de Ca n’Oliveres, Can Vidalet, Can Clota, el Centre, el Gall, la Plana i Montesa.
Per altra banda, s’observa que tan sols el barri de Can Vidalet queda servit per la
xarxa de metro. Finalment, cal destacar que la xarxa ferroviària no dóna cobertura als
barris de La Mallola, Ciutat Diagonal, La Miranda i Finestrelles.

3.3.2. Transport públic de superfície diürn
El servei de transport públic diürn d’Esplugues de Llobregat consta de 12 línies
que circulen total o parcialment pel municipi.
Donades les característiques del municipi i el continu urbà que existeix amb les
poblacions veïnes de Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat,
l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona, les línies d’autobús que serveixen aquest àmbit
realitzen la funció tant de transport urbà com interurbà.
Per una banda, l’itinerari de la majoria de les línies suburbanes que operen a
Esplugues de Llobregat discorre principalment al llarg dels dos principals eixos viaris
de la ciutat: el carrer Laureà Miró i l’avinguda Cornellà/avinguda Països Catalans. No
obstant, l’itinerari de les línies L10, JM i JT discorre per altres vies del municipi.
Per altra banda, l’itinerari de les línies urbanes (EP1 i EP2) discorre principalment per
vies de la xarxa viària secundària. La cobertura territorial d’aquestes línies és molt més
elevada que la de la major part de les línies suburbanes.
A continuació s’adjunta el plànol de la xarxa d’autobusos d’Esplugues de Llobregat, on
s’hi observen els serveis diürns i nocturns urbans i suburbans que presten servei al
municipi:

ii

Fig. 71. Serveis de transport públic de superfície que operen a Esplugues de Llobregat .
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona.

ii

Les línies EP4 i 158 van deixar de prestar servei el mes de gener de 2012.
A partir de l’1 d’octubre de 2012 les línies 57 i 157 han canviat el seu itinerari dins la ciutat de
Barcelona degut a la posada en funcionament de la primer fase de la nova xarxa ortogonal
d’autobusos.
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En la taula següent es detallen les línies que operen al municipi d’Esplugues de
Llobregat, amb l’operador, les capçaleres de cada línia i els municipis per on passen:
XARXA D’AUTOBUSOS. SERVEIS DIÜRNS
Línia

Operador

Recorregut

EP1

SOLER I
SAURET

EP2

SOLER I
SAURET

JM

SOLER I
SAURET

Sant Just Desvern (Pl. Montfalcone)
Barcelona (Av. de l'Exèrcit)

JT

SOLER I
SAURET

Sant Just Desvern (Nostra Senyora de
Lourdes)
Sant Joan Despí (Hospital Comarcal Moisès
Broggi)

57

TMB

63

TMB

67

TMB

68

TMB

78

TMB

157

TMB

L10

ROSANBUS

Esplugues de Llobregat (Dr. Gimeno)
Barcelona (Av. de l'Exèrcit)
Esplugues de Llobregat (Hospital St.Joan de
Déu)
Esplugues de Llobregat (Ciutat Diagonal)

Municipis de pas
Esplugues de
Llobregat
Barcelona
Esplugues de
Llobregat
Sant Just Desvern
Esplugues de
Llobregat
Barcelona
Sant Just Desvern

Sant Joan Despí
Barcelona
l'Hospitalet de
Llobregat
Barcelona (Ernest Lluch)
Cornellà de Llobregat (Pl. de la Llibertat)
Esplugues de
Llobregat
Cornellà de Llobregat
Barcelona
l'Hospitalet de
Llobregat
Barcelona (Pl. Universitat)
Esplugues de
Sant Joan Despí (Torreblanca)
Llobregat
Sant Just Desvern
Sant Joan Despí
Barcelona
Barcelona (Pl. Catalunya)
Esplugues de
Cornellà de Llobregat (Pl. de la Llibertat)
Llobregat
Cornellà de Llobregat
Barcelona
Barcelona (Pl. Catalunya)
Esplugues de
Cornellà de Llobregat (Pl. de la Llibertat)
Llobregat
Cornellà de Llobregat
Barcelona
Esplugues de
Barcelona (Estació de Sants)
Llobregat
Sant Joan Despí (Riera d'en Nofre)
Sant Just Desvern
Sant Joan Despí
Barcelona
l'Hospitalet de
Llobregat
Barcelona (Ernest Lluch)
Esplugues de
Sant Joan Despí (Avinguda Barcelona)
Llobregat
Sant Just Desvern
Sant Joan Despí
El Prat de Llobregat (Sant Cosme-Av. Onze de El Prat de Llobregat
Setembre)
l'Hospitalet de
Sant Feliu de Llobregat (Consell Comarcal)
Llobregat
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XARXA D’AUTOBUSOS. SERVEIS DIÜRNS
Línia

L46

Operador

OLIVERAS

Recorregut

Municipis de pas

Sant Just Desvern (Tudona - Pl. Parador)
Cornellà de Llobregat (Av. Salvador Allende)

Cornellà de Llobregat
Esplugues de
Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Feliu de
Llobregat
Sant Just Desvern
Sant Joan Despí
Esplugues de
Llobregat
Cornellà de Llobregat

Taula 41. Serveis de transport públic de superfície diürns que operen a Esplugues de Llobregat.
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les característiques de l’oferta de les línies d’autobús que operen en servei diürn en el
municipi els dies feiners, els dissabtes i els dies festius són les que s’observen a les
següents taules:
LÍNIES D’AUTOBÚS DIÜRNES. DIES FEINERS
Línia

Horari
Anada

Expedicions
Tornada

Anada Tornada

Interval

EP1

6:30 - 21:30 6:45 - 21:45

30

30

30 min

EP2

6:55 - 21:55 7:13 - 22:13

31

31

30 min

JM

6:40 - 21:40 7:12 - 21:57

61

60

15 min

JT

7:00 - 21:00 6:33 - 20:33

29

29

30 min

57

5:00 - 23:30 4:00 - 22:50

71

73

15 min

63

5:00 - 22:15 5:40 - 22:55

53

53

20 min

67

5:20 - 23:20 6:15 - 22:50

42

40

25 min

68

5:25 - 23:30 5:05 - 23:00

49

49

20 min

78

5:45 - 22:00 6:30 - 22:00

48

46

20 min

157

5:45 - 23:00 4:45 - 23:30

67

73

15 min

L10

5:10 - 22:10 5:20 - 22:45

52

53

20 min

L46

5:30 - 21:50 4:50 - 21:40

64

66

15 min

Taula 42. Característiques de l’oferta de les línies d’autobús diürnes els dies feiners.
Font: AMB i TMB. Elaboració pròpia.
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LÍNIES D’AUTOBÚS. DISSABTES
Línia

Horari
Anada

Expedicions
Tornada

Anada Tornada

Interval

EP1

8:45 - 21:30 8:30 - 21:45

26

27

30 min

EP2

8:25 - 21:55 8:43 - 22:13

28

28

30 min

JM

8:55 - 20:55 9:30 - 21:10

37

36

20 min

JT

9:30 - 21:00 9:03 - 20:33

24

24

30 min

57

5:00 - 23:30 4:00 - 22:50

65

62

15 min

63

6:00 - 22:15 6:40 - 22:55

44

41

20 min

67

6:50 - 23:20 7:35 - 22:50

29

30

30 min

68

5:50 - 23:20 5:05 - 23:00

33

32

30 min

78

5:45 - 22:00 6:30 - 22:00

34

32

30 min

157

5:15 - 23:00 4:45 - 23:30

61

62

15 min

L10

5:25 - 22:10 5:25 - 22:45

35

36

30 min

L46

6:05 - 21:50 5:30 - 21:30

48

49

20 min

Taula 43. Característiques de l’oferta de les línies d’autobús diürnes els dissabtes.
Font: AMB i TMB. Elaboració pròpia.

LÍNIES D’AUTOBÚS. FESTIUS
Línia

Horari
Anada

Expedicions
Tornada

Anada Tornada

EP1

No circula

EP2

No circula

JM

No circula

JT

No circula

Interval

57

5:30 - 23:30 4:35 - 22:50

63

63

15 min

63

7:00 - 22:15 7:45 - 22:55

27

27

30 min

67

6:50 - 23:20 7:35 - 22:50

29

30

30 min

68

7:35 - 23:30 6:50 - 23:00

25

25

30 min

78

8:40 - 22:00 7:55 - 22:00

24

24

30 min

157

5:45 - 23:00 6:45 - 23:30

61

60

15 min

L10

7:40 - 21:10 7:50 - 21:40

29

29

30 min

L46

8:15 - 21:45 8:00 - 21:30

28

28

30 min

Taula 44. Característiques de l’oferta de les línies d’autobús diürnes els dies festius.
Font: AMB i TMB. Elaboració pròpia.
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Tan sols les línies de transport urbà que presten servei a Esplugues de Llobregat
realitzen la totalitat de les seves parades a l’interior del seu terme municipal. La resta
de línies, en formar part de la xarxa metropolitana de l’àrea de Barcelona, tenen
itineraris que discorren per diferents municipis.
A continuació es descriuen els valors més representatius que caracteritzen el servei de
les 12 línies diürnes de la xarxa:


Nombre de parades a Esplugues de Llobregat (parades físiques, acumulant els
dos sentits).



Tipus de vehicle amb el qual s’exploten les línies.



Nombre d’expedicions / dia feiner (per sentit).



Velocitat comercial en mitjana i en hora punta (km/h)



Quilòmetres útils anuals totals (dades 2011).

CARACTERÍSTIQUES SERVEIS AUTOBÚS DIÜRNS
Línia

Nombre de
parades
al municipi

Tipus de
vehicle

EP1

35

Midi

30 +

30

13,57

10,30

152.986

EP2

32

Midi

31 +

31

13,20

11,64

101.254

JM

13

Estàndard/Midi

61 +

60

15,70

10,97

196.879

JT

1

Micro

29 +

29

14,81

12,18

98.417

57

13

Estàndard

71 +

73

nd

11,51

692.245

63

8

Estàndard

53 +

53

nd

10,18

520.344

67

13

Articulat

42 +

40

nd

11,64

617.759

68

13

Articulat

49 +

49

nd

9,80

440.519

78

13

Estàndard

48 +

46

nd

10,58

445.013

157

8

Articulat

67 +

73

nd

11,04

653.217

L10

13

Estàndard

52 +

53

16,69

13,30

761.146

L46

2

Estàndard

64 +

66

16,65

11,57

385.529

Nombre
expedicions

Velocitat Velocitat
Km
Mitjana Hora punta Anuals
(km/h)
(km/h)
(2011)

Taula 45. Paràmetres del transport públic de superfície
Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels operadors

La majoria de les parades de la xarxa d’autobusos són pals de parada, tot i que també
hi ha algunes parades amb marquesina. En algunes parades l’AMB ha instal·lat una
nova tipologia de pals de parada, anomenada ‘parada solar d’informació dinàmica’, un
sistema innovador i sostenible de panells d’informació a l’usuari dels transports
públics, que funciona íntegrament amb energia solar.
Cal destacar que a totes les marquesines hi ha plafons amb tota la informació sobre la
xarxa d’autobusos i de la resta de transport públic al municipi. Als pals de parada,
aquesta informació es redueix a dades sobre l’itinerari i els horaris de funcionament de
les línies que hi tenen parada.
A continuació s’adjunten imatges de les diferents tipologies de parades de la xarxa
d’autobusos existents a Esplugues de Llobregat:
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Marquesina i pal de parada
solar d’informació dinàmica

Pal de parada

Marquesina

Fig. 72. Tipologia de parades d’autobús a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia

S’han detectat dèficits d’accessibilitat – no només per a PMR, sinó per al conjunt
d’usuaris – en algunes parades de la xarxa d’autobusos del municipi. Aquests dèficits
poden agrupar-se en dos categories molt concretes: per una banda, per la mateixa
ubicació de les parades a la via pública i, per l’altra, per la manca d’elements físics que
en permeten o milloren l’accessibilitat.
Pel que fa a la ubicació de les parades a la via pública, s’observen dos problemàtiques
principals. En primer lloc, l’amplada limitada de les voreres en algunes zones del
municipi no permet el pas de la resta de vianants i no permet un accés segur i còmode
dels usuaris als autobusos. En segon lloc, la no integració d’algunes parades en
l’urbanisme d’alguns carrers provoca que la resta del mobiliari urbà i/o l’arbrat
representin un obstacle per a l’accés segur i còmode dels usuaris als autobusos.

Marquesina que impedeix el pas de
vianants a l’avinguda dels Països Catalans

Marquesina que dificulta el pas de
vianants al carrer de Laureà Miró
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Marquesina que dificulta el pas de
vianants a l’avinguda de La Miranda

Marquesina que dificulta el pas de
vianants al carrer de Laureà Miró

Arbrat i mobiliari urbà que dificulten
l’accés als autobusos a l’avinguda de Lluís
Companys

Arbrat i mobiliari urbà que dificulten
l’accés al carrer de Josep Anselm Clavé

Fig. 73. Problemes d’accessibilitat a les parades d’autobús.
Font: Elaboració pròpia

En canvi, pel que fa la manca d’elements físics que milloren l’accessibilitat a les
parades, a Esplugues de Llobregat no s’han identificat parades de la xarxa
d’autobusos que disposin de plataformes. De fet, s’han detectat mancances
significatives en aquest sentit, ja que en un nombre important de parades la no
existència de plataformes no permet als vehicles acostar-se amb garanties,
generalment per causa de l’estacionament indegut d’altres vehicles en l’espai reservat
a l’autobús.
Les plataformes faciliten l’accés dels usuaris a l’autobús, ja que generalment la seva
alçada està dissenyada per a fer-la coincidir amb l’alçada de la porta d’entrada i de
sortida dels vehicles, agilitzant les operacions d’entrada i sortida dels usuaris.
A continuació s’adjunta un recull fotogràfic d’algunes de les mancances que s’han
detectat en aquest sentit:
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Pal de parada a l’avinguda del Torrent

Pal de parada al carrer de la Vallerona

Fig. 74. Problemes d’accessibilitat a les parades d’autobús.
Font: Elaboració pròpia

En els darrers anys, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha realitzat un esforç per a
millorar la qualitat de les parades d’autobús del municipi. Un exemple d’aquest procés
de millora és l’estudi d’avaluació de les possibilitats d’implantació de
marquesines a les parades realitzat el juny de 2010.
Atenent les condicions pressupostàries, les conclusions d’aquest estudi recomanaven
seleccionar aquelles parades en què la implantació d’una marquesina no tingués
associats costos d’ampliació de la vorera. En concret, es proposava substituir el pal de
parada existent per una marquesina en les següents parades:


Carrer Via Augusta



Avinguda Jacint Esteva Fontanet (direcció plaça Constitució)



Carrer Ferrer i Bassa (sentit ascendent)



Carrer Jordi de Déu / carrer Ramon Llull



Avinguda Isidre Martí (a l’alçada del CAP)



Carrer Jocs Florals



Carrer Prat de la Riba / carrer Lleialtat



Plaça Catalunya



Carrer Baronessa de Maldà (davant de l’escola Gras i Soler)



Avinguda de Cornellà (davant el número113)



Carrer de Joan Miró (davant de l’Escola Isabel de Villena)



Carrer Finestrelles (entre l’avinguda Ahrensburg i el carrer Juan de la
Cierva)

De manera paral·lela a la implantació de bona part d’aquestes propostes, en els
darrers anys s’han anat introduint altres millores en la xarxa de parades d’autobús del
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municipi, com la plataforma que permet l’accés segur als vehicles de la parada situada
al carrer Lleialtat, entre els carrers Sant Josep i Constància.
Finalment, i per a completar l’anàlisi de l’accessibilitat de les parades d’autobús a
Esplugues de Llobregat, a continuació s’adjunten les conclusions de l’estudi sobre el
control de qualitat de les parades elaborat l’any 2011 per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB):
CONTROL QUALITAT PARADES AMB (2011)
Parades amb accessibilitat incorrecta a Esplugues de Llobregat
Codi
parada

Ubicació

Observacions

000151

Av. de Cornellà - Av. Baix Llobregat

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

000590

Laureà Miró - Sant Llorenç

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

000644

Av. de Cornellà - Milà i Pi

Arbres a la parada.

000771

Laureà Miró - Molí

Mobiliari urbà a la parada.

001017

Laureà Miró - Josep Puig i Cadafalch

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

001411

Av. de Cornellà - Sant Francesc Xavier

Arbres a la parada.

001459

Av. Països Catalans - Somatens

Arbres a la parada.

001460

Av. de Cornellà - Manuel Riera

Arbres a la parada.

001461

Av. de Cornellà - "Pont d'Esplugues"

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

001634

Laureà Miró - Pau Claris

Mobiliari urbà a la parada.
Obs.: A la parada codi 1034. No surt al
plànol.

001746

Av. Països Catalans - Laureà Miró

Mobiliari urbà a la parada.

001747

Av. Països Catalans - "Direcció General
Mobiliari urbà a la parada.
d'Esports"

001748

Laureà Miró - Pl. Sta. Magdalena

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

001751

Laureà Miró - Ignasi Iglesias

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

002697

Laureà Miró - "Ajuntament"

Arbres a la parada.

003038

Av. Baix Llobregat -Sant Antoni M.
Claret

Arbres a la parada.
Obs.: A la parada codi 101177.

100121

Àngel Guimerà - Josep Argemí

Mobiliari urbà a la parada.

100408

Jocs Florals - Molí

Mobiliari urbà a la plataforma.

101393

Plaça Sardana - Av. de Cornellà

102580

Joan Miró - Casal Sant Jordi

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

102582

Joan Miró - Finestrelles

Arbres a la parada.

102932

Molí - Hortènsia

102936

Molí - "Can Vidalet"

Arbres a la parada.

103001

del Nord - Rafael Casanova

Gual de vehicles a la parada.

103369

"Hospital Sant Joan de Déu"

Pas de vianants a la parada.

103614

Pl. de la Constitució - Via Augusta

Parada ubicada en un tram no rectilini.
Mobiliari urbà a la parada.

103740

Pl. Secretari Oliva - Av. de la Miranda

Pas de vianants a la parada. Mobiliari
urbà a la parada.

Parada ubicada en un tram no rectilini.
Arbres i mobiliari urbà a la parada.

Parada ubicada en un tram no rectilini.
Mobiliari urbà a la parada.
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CONTROL QUALITAT PARADES AMB (2011)
Parades amb accessibilitat incorrecta a Esplugues de Llobregat
Codi
parada

Ubicació

Observacions

104387

"Hospital Sant Joan de Déu"

Mobiliari urbà a la parada.

105426

Av. del Torrent - Verge de la Mercè

Vorera sense pavimentar totalment.
No hi han rampes d'accés.

107173

Lleialtat - Enrique Tierno Galván

Gual de vehicles a la parada.
Zona parada sense senyalitzar en
aparcament. Mobiliari urbà a la parada.

107174

Pl. Sant Lluís Gonzaga - Antoni M.
Gallissà

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

107289

Av. Jacint E. Fontanet - "Col·legi
Alemany"

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

107290

Av. Jacint E. Fontanet - "Col·legi
Alemany"

Parada ubicada en zona reservada a bus
escolar. Arbres i mobiliari urbà a la
parada.

107524

Via Augusta - Can Dori

Vorera trencada. Arbres i mobiliari urbà a
la parada.

107570

Dr. Gimeno - de l'Est

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

107571

Dr. Gimeno - de les Flors

Zona parada sense senyalitzar en
aparcament.
No hi han rampes d'accés.

107575

Carrer de la Vallerona - Pas del Sucre

Zona parada sense senyalitzar en
aparcament.

107576

Alegria - Pl. Catalunya

Arbres a la parada.

107577

Av. de la Miranda - Pl. de la Constitució Pas de vianants a la parada.

107578

Dr. Ferran - Jaume Marco

Mobiliari urbà a la parada.

107579

Dr. Gimeno - Tramuntana

Zona parada sense senyalitzar en
aparcament.

107580

Enrique Tierno Galván - Av. Ciutat de
l'Hospitalet

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

108115

Av. Isidre Martí - "CAP Lluís Millet"

Mobiliari urbà a la parada.

108116

Àngels - Ramón Llull

Zona parada sense senyalitzar en
aparcament. Mobiliari urbà a la parada.

108118

Francesc Ribalta - Jordi de Déu

Zona parada sense senyalitzar en
aparcament. Contenidors a la parada.

108122

August Font i Carreras - German Serra
Vorera sense pavimentar.

108125

Pl. Mireia - "Font de la Mandra"

Arbres i mobiliari urbà a la parada.
Obs.: Senyal a la parada.

108557

Av. de Cornellà - Francesc Layret

Arbres a la parada.

108676

Av. Jacint E. Fontanet - Ferrer i Bassa

Arbres a la parada.

108677

Av. Jacint E. Fontanet - dels Lleons

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

108701

Jordi de Déu - Ramon Llull

Parada ubicada en un tram no rectilini.

108707

Pau Vergós - "Muntanya de Sant Pere

Vorera sense pavimentar.
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CONTROL QUALITAT PARADES AMB (2011)
Parades amb accessibilitat incorrecta a Esplugues de Llobregat
Codi
parada

Ubicació

Observacions

Màrtir"

Mobiliari urbà a la parada.

109074

Dr. Ferran - Dr. Gimeno

Mobiliari urbà a la parada.

109075

Prof. Barraquer - "Hospital Sant Joan
de Déu"

Mobiliari urbà a la parada.

109076

Professor Barraquer - Díaz de las
Fuentes

Zona parada sense senyalitzar en
aparcament.

109108

Baronessa de Maldà - Milà i Pi

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

109109

Milà i Pi - Av. de Cornellà

Arbres a la parada.

109249

Josep Anselm Clavé - Oriol

Arbres i mobiliari urbà a la parada.

102600

Anselm Clavé - Port Nou

Pas de vianants a la parada.
Arbres i mobiliari urbà a la parada.

Taula 46. Parades amb dèficits d’accessibilitat a Esplugues de Llobregat.
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona.

La cobertura territorial de la xarxa d’autobusos diürns s’ha analitzat com aquella
superfície generada per la superposició de cercles traçats sobre les estacions utilitzant
els següents radis: 300 metres per als serveis d’autobús urbans i 450 metres per als
serveis d’autobús interurbans.
S’observa que la pràctica totalitat del municipi queda coberta per la xarxa de serveis
d’autobús diürns, ja que només la zona de la muntanya de Sant Pere Màrtir en queda
fora:

Fig. 75. Cobertura territorial de la xarxa de serveis d’autobús diürns d’Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia.
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No obstant, cal tenir en compte que la majoria de línies de la xarxa d’autobusos diürna
d’Esplugues de Llobregat discorren pels dos eixos viaris principals de la ciutat – el
carrer Laureà Miró i l’avinguda de Cornellà – i que, per tant, és precisament a la rodalia
d’aquest dos eixos on es concentra l’oferta.
Així doncs, s’ha optat per representar i avaluar el nivell d’oferta de la xarxa
d’autobusos diürna en funció de paràmetres alternatius:
a) Representant gràficament en quines parades d’autobús del municipi hi fan
parada línies amb un interval de pas inferior a 15 minuts.
b) Representant gràficament el nombre d’autobusos que paren a cada parada en
un dia feiner tipus.

Línies d’autobús diürnes amb un interval de pas inferior a 15 minuts
Per una banda, les dues línies d’autobús urbanes del municipi (EP1 i EP2) tenen uns
intervals de pas mitjans en dia feiner de 30 minuts. Per altra banda, els intervals de
pas mitjans en dia feiner de les línies interurbanes oscil·la entre els 15 i els 30 minuts.
De fet, les línies interurbanes amb un interval de temps mitjà en dia feiner de 15 minuts
són la JM, L46, 57 i 157.
La cobertura territorial – considerant un radi de cobertura de 450 metres – de les
parades per on circulen aquestes quatre línies evidencia que el barri de Montesa i
bona part dels barris de La Miranda, La Plana, Can Clota i Can Vidalet no disposen de
cap parada d’autobús on hi tingui parada cap línia amb una freqüència de pas inferior
als 15 minuts.

Fig. 76. Parades on hi paren línies amb un interval de pas inferior a 15 minuts.
Font: Elaboració pròpia.
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Nombre d’autobusos que paren a les parades
S’observa que les zones del municipi amb un nivell d’oferta més elevat són aquelles al
voltant dels eixos que conformen, per una banda, l’avinguda de Cornellà – avinguda
dels Països Catalans i, per l’altra, el carrer de Laureà Miró.
No obstant, hi ha altres zones de la ciutat on l’oferta d’expedicions de la xarxa de
transport de superfície diürn també és elevada, com en els barris de La Mallola i Ciutat
Diagonal (que es concentra a l’eix format pel carrer de la Via Augusta i l’avinguda
Jacint Esteva Fontanet) i Finestrelles.
A continuació s’adjunta la representació gràfica del nivell d’oferta – comptat com el
nombre d’expedicions en un dia feiner a cada parada – del transport públic de
superfície diürn a Esplugues de Llobregat:

Fig. 77. Nombre d’expedicions diàries en dia feiner a les parades d’autobús del municipi.
Font: Elaboració pròpia.

Els serveis d’autobús urbà i interurbà (diürns i nocturns) que operen a
Esplugues de Llobregat s’emmarquen dins l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i totes les línies formen part del Sistema Tarifari Integrat de l’ATM
(zona 1). Cap dels operadors d’aquestes línies disposa de títols propis.
L’únic títol de transport que es pot comprar a bord dels autobusos és el bitllet senzill,
mentre que la resta de títols (T-10, T-50/30, T-70/30, T-Mes, etc.) es poden adquirir en
els punts de venda habituals. Tots aquests títols permeten transbordaments amb altres
modes i serveis de l’àmbit integrat.
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Les tarifes del 2012 dels principals títols de transport per una zona són les següents:

Tarifes
servei urbà
d’1 zona

Senzill

T-10

T50/30

T-70/30

T-Mes

TTrimestre

T-Jove

T-Dia

2,00€

9,25€

37,00€

51,80€

50,00€

135,00 €

100,00€

6,95€

Taula 47. Tarifes ATM 2012 per desplaçaments dins una mateixa zona de l’àmbit integrat.
Font: ATM

3.3.3. Transport públic de superfície nocturn
Els serveis d’autobús nocturns que operen als municipi d’Esplugues de Llobregat
formen part de la xarxa de serveis nocturns de l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB). Les línies d’aquesta xarxa formen part del Sistema Tarifari Integrat
de l’ATM.
Concretament, el servei de transport públic de superfície nocturn d’Esplugues de
Llobregat consta de 3 línies que circulen parcialment pel municipi:
Línia

Operador

Recorregut

Municipis de pas
Barcelona
Esplugues de Llobregat

N12

MOHN SL

Psg. Colom - "Cap. General "
Ctra. Laureà Mirò - "La Salut "

Sant Just Desvern
Sant Joan Despí
Sant Feliu de Llobregat

N14

N15

MOHN SL

MOHN SL

Rda. Universitat - Pl. Catalunya
Santiago Rusiñol - Doctor Trueta

Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Viladecans
Gavà
Castelldefels

Psg. Colom - "Cap. General"
Av. Torreblanca - Av Generalitat

Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Sant Joan Despí

Taula 48. Serveis de transport públic de superfície nocturns que operen a Esplugues de Llobregat.
Font: AMB

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat

125

A continuació s’adjunta la relació de plànols amb els itineraris d’aquestes tres línies i el
seu itinerari en el municipi d’Esplugues de Llobregat:

Fig. 78. Serveis de transport públic nocturn de superfície. Font: AMB

Fig. 79. Itinerari de la línia nocturna N12. Font: AMB
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Fig. 80. Itinerari de la línia nocturna N14. Font: AMB

Fig. 81. Itinerari de la línia nocturna N15. Font: AMB
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Les característiques de l’oferta de les línies d’autobús que operen en servei diürn en el
municipi els dies feiners, els dissabtes i els dies festius són les que s’observen a les
següents taules:

LÍNIES D’AUTOBÚS NOCTURN. TOTS ELS DIES DE L’ANY
Amplitud
Línia

Anada

Expedicions

Tornada

Anada

Tornada

Interval

N12

22:25 - 4:25 22:45 - 5:05

19

20

20 min

N14

22:40

5:00 22:30

5:10

20

21

20 min

N15

22:35

4:35 22:40

4:40

19

19

20 min

Taula 49. Característiques de l’oferta de les línies d’autobús nocturnes.
Font: AMB. Elaboració pròpia.

A continuació es descriuen els valors més representatius que caracteritzen el servei de
les 3 línies nocturnes de la xarxa:


Nombre de parades a Esplugues de Llobregat (parades físiques, acumulant els
dos sentits).



Tipus de vehicle amb el qual s’exploten les línies.



Nombre d’expedicions / dia feiner (per sentit).



Velocitat comercial en mitjana i en hora punta (km/h)



Quilòmetres útils anuals totals (dades 2011).
CARACTERÍSTIQUES SERVEIS AUTOBÚS NOCTURNS
Nombre de
Velocitat Velocitat
Km
Tipus de
Nombre
Mitjana Hora punta Anuals
Línia parades
vehicle expedicions
al municipi
(km/h)
(km/h)
(2011)
N12

8

Estàndard

19 + 20

18,78

15,95

230.080

N14

13

Estàndard

20 + 21

21,21

19,36

398.663

N15

1

Estàndard

19 + 19

17,92

14,51

267.291

Taula 50. Paràmetres del transport públic de superfície nocturn.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels operadors
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La cobertura territorial de la xarxa d’autobusos nocturns s’ha analitzat com aquella
superfície generada per la superposició de cercles traçats sobre les estacions amb un
radi de 450 metres:

Fig. 82. Cobertura territorial de la xarxa de serveis d’autobús nocturns d’Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia.

S’observa que els barris de Ciutat Diagonal i La Miranda, així com una part del barri de
Can Vidalet, són les zones del municipi sense cobertura de la xarxa d’autobusos
nocturna.

3.3.4. Punts negres de la xarxa de transport públic
Gràcies a la col·laboració dels diferents operadors de les línies de transport de
superfície diürnes i nocturnes (Baixbus, Soler i Sauret i Transports Metropolitans de
Barcelona), l’AMB i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat s’han pogut identificar els
punts o trams crítics per al transport públic del municipi.
A continuació s’observa un mapa amb la localització d’aquests punts o trams:
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Fig. 83. Punts i/o trams crítics del transport públic de superfície.
Font: Operadores (Baixbus, Soler i Sauret i TMB), AMB i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Elaboració pròpia.



Punt 1. Al carrer Sant Mateu hi ha una elevat grau d’indisciplina en l’aparcament
de vehicles privats a les hores punta de matí i tarda, coincidint amb els horaris
d’entrada i sortida dels alumnes als diferents centres educatius presents en aquest
àmbit (Escola Garbí i IES Joanot Martorell).



Punt 2. Els problemes que s’han detectat a l’entorn de l’escola Isabel de Villena –
principalment al carrer Joan Miró – estan relacionats amb l’aparcament dels
autobusos que presten el servei de transport escolar. L’espai destinat a aquests
vehicles no té les dimensions suficients i els autobusos que hi estacionen
sobresurten i ocupen una part de la calçada.



Punt 3. Davant el col·legi Alemany (avinguda Jacint Esteva i Fontanet) també
existeixen problemes de convivència amb els autocars que realitzen el servei de
transport escolar.



Punt 4. La secció del carrer Nord entre el carrer Laureà Miró i el carrer Rafael
Casanova i Comes no és suficient per a garantir el pas segur dels autobusos.
Aquest problema s’agreuja en si en la zona destinada a l’estacionament de
vehicles hi aparquen vehicles d’una amplada superior a l’habitual (furgonetes, etc.).



Punt 5. La cua de vehicles que es forma a l’entrada de l’aparcament subterrani de
l’Hospital de Sant Joan de Déu en determinats moments del dia dificulta el pas dels
autobusos als carrers de Finestrelles i Sant Joan de Déu. No obstant, la situació
s’ha arreglat una mica amb el canvi de la parada de taxi.



Punt 6. Gir tancat a la cruïlla dels carrers Baronessa de Maldà i Josep Argemí. Per
a poder realitzar correctament la maniobra de gir, els autobusos han d’envair el
carril contrari. Si hi ha vehicle mal aparcats, els autobusos no poden girar.
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Punt 7. El tram del carrer Josep Argemí entre els carrers Baronessa de Maldà i
Àngel Guimerà és molt estret.



Punt 8. La introducció de les vies del tramvia a la calçada del carrer Laureà Miró
va provocar un estretament generalitzat dels carrils de circulació per als vehicles
privats. Alguns dels problemes que això comporta són que no hi ha prou espai
perquè circulin dos autobusos alhora i que els autobusos no puguin passar si hi ha
un camió efectuant tasques de càrrega o descàrrega. Cada vegada que hi ha una
parada del tramvia la secció de la carretera la esquiva però no s’ha tingut en
compte els radis de gir del bus.



Punt 9: En l’hora punta de matí i de tarda, les elevades intensitats de trànsit que es
registren a la rotonda de la plaça Josep Català Soler provoquen cues i retencions
que provoquen una disminució de la velocitat comercial de les línies que circulen
per l’avinguda dels Països Catalans.

A banda dels punts i/o trams analitzats anteriorment, també s’han identificat altres
tipus de problemes de caràcter més generalitzat i que afecten a tot el municipi.
Existència de passos elevats per a vianants mal dissenyats. La conseqüència més
immediata d’aquest defecte és la pèrdua de temps per als autobusos quan hi circulen.
A més, també provoquen altres problemes, com avaries als baixos dels vehicles
(trencament de motors i de rampes per a cadires de rodes), incomoditats als viatgers i
estrés als conductors. Línies afectades: EP1, EP2, L10 i JM.
A continuació s’adjunta un llistat dels passos per a vianants mal dissenyats que
provoquen problemes a la circulació dels autobusos:

PASSOS DE VIANANTS MAL DISSENYATS
Línia

Passos elevats
1 . C/SANT MATEU, s/n (3 passos)
2 . C/MOLÍ, nº14
3 . C/MOLÍ, nº32
4 . AV. CIUTAT D’HOSPITALET, nº8

EP1

5 . C/LLEIALTAT - PLAÇA SANT LUIS GONZAGA
6 . C/JOSEP ANSELM CLAV.É (7 passos)
7 . C/CAN NYAC - CAMÍ CAN BOIXERES, s/n (2 passos)
8 . C/SEVERO OCHOA, nº22
9 . C/BREZO, nº28
10 . AV. MIRANDA (4 passos, es detallen a la línia EP2)

Línia

Passos elevats
1 . C/PAU VERGÓS, nº15

EP2

2 . C/PAU VERGÓS, s/n
3 . AV. MIRANDA, nº5
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PASSOS DE VIANANTS MAL DISSENYATS
4 . AV. MIRANDA, nº19
5 . AV. MIRANDA, nº24
6 . AV. MIRANDA, nº46
7 . C/ISIDRE MARTÍ, s/n
8 . C/ISIDRE MARTÍ, s/n
Línia

Passos elevats
1 . VIA AUGUSTA, nº54

JM

2 . AV. JACINT ESTEVE FONTANET, nº104
3 . AV. JACINT ESTEVE FONTANET, nº 98
4 . C/JOAN MIRÓ (davant Escola Isabel de Villena)

Línia

Passos elevats
1 . C/ISIDRE MARTÍ, s/n

L10

2 . C/ISIDRE MARTÍ, s/n
3 . C/ ÀNGEL GUIMERÀ (2 passos)
Fig. 84. Ubicació dels passos elevats conflictius.
Font: Baixbus

Pas de vianants elevat conflictiu per al pas
d’autobusos al carrer Molí

Pas de vianants elevat conflictiu per al
pas d’autobusos al carrer Àngel Guimerà

Fig. 85. Exemple de passos elevats mal dissenyats.
Font: Elaboració pròpia

Vorades de la plataforma per a les vies del tramvia. Les vorades instal·lades per a
protegir la plataforma del Trambaix al llarg de bona part del seu recorregut presenten
arestes vives i puntes que, a banda de representar un risc en el cas de caigudes de
vianants o motoristes, resulten extremadament agressives per als pneumàtics dels
autobusos i altres vehicles atesa l’estretor dels carrils de circulació i els canvis de
direcció sense corbes de transició.
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Fig. 86. Vorades amb arestes vives a les calçades situades als costats de les vies del Trambaix.
Font: Baixbus

3.3.5. Servei de taxi
L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) – organisme autònom que depèn de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) – és l’encarregat de l'administració i la gestió del
servei del taxi d'aquest territori. Per tant no es poden atorgar un nombre de llicències
específiques al municipi d’Esplugues de Llobregat.
Les dues parades de taxi existents al municipi es troben ubicades al carrer de
Finestrelles, a davant de l’Hospital de Sant Joan de Déu, i a la Clínica Diagonal.
Les tarifes i els suplements autoritzats per l’IMET són obligatoris per als titulars de
llicències, conductors i usuaris del servei. Les tarifes urbanes vigents del servei del taxi
a l'Àrea Metropolitana de Barcelona es troben impreses en un adhesiu situat a la
finestra de darrere dels vehicles.

Tarifa urbana

Tarifa interurbana

T-2

T-1

T-3

T-4

Dies
d'aplicació

Laborables

Laborables, dissabtes
i festius

Laborables

Laborables, dissabtes
i festius

Horari
d'aplicació

08:00 a
20:00h

Laborables 20.00 a
08.00 hores
Dissabtes i festius
00.00 a 24.00 hores

08:00 a 20:00h

Laborables 20.00 a
08.00 hores
Dissabtes i festius
00.00 a 24.00 hores

Baixada
de
bandera

2,05 euros

2,05 euros

5,60 euros

6,70 euros

Preu/km

0,93 euros

1,18 euros

0,63 euros

0,75 euros

Hora
d'espera

20,00 euros

20,44 euros

17,25 euros

20,68 euros

Taula 51. Tarifes del servei de taxi de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Font: IMET
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3.4. Xarxa de vehicles privats motoritzats
En aquest apartat s’ha analitzat la xarxa viària interna i externa del municipi. El primer
pas d’aquesta anàlisi ha estat la classificació de les vies en les següents tipologies:


Xarxa viària externa:




Accessos i vies interurbanes

Xarxa viària interna:


Xarxa primària (Vies principals urbanes)



Xarxa secundària col·lectora o distribuïdora (Vies secundàries urbanes)



Xarxa secundària veïnal o local (Vies veïnals)

Fig. 87. Jerarquització de la xarxa viària d’Esplugues de Llobregat
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

Les dades bàsiques de la xarxa viària del municipi (tant la urbana com la interurbana)
són les següents:
JERARQUITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
Xarxa urbana

Longitud (m)

%

Xarxa primària

12.585,3

18%

Xarxa secundària col·lectora

15.113,9

21%

Xarxa secundària veïnal

44.051,8

61%

71.751,0

100%

16.062,5

-

87.813,5

-

Total xarxa urbana
Accessos i vies interurbanes
Total xarxa (urbana i interurbana)
Taula 52. Xarxa viària de la ciutat.
Font: Elaboració pròpia
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La paralització d’alguns projectes urbanístics al barri de Finestrelles (el Pla Porta BCN,
principalment) ha provocat que actualment alguns vials no estiguin oberts al pas de
vehicles. No obstant, els estudis de mobilitat realitzats sobre aquest àmbit revelen que
aquest conjunt de vials tindran una certa importància en el futur com a canalitzadors
de la mobilitat generada en aquesta part del municipi.

3.4.1. Accessos i vies interurbanes
Tal i com s’ha comentat anteriorment (veure l’apartat 2.1.1 Situació geogràfica), el
terme municipal d’Esplugues de Llobregat resta al bell mig de l'encreuament de
l’autovia B-23 (A-2 - E90) amb la B-20 (Ronda de Dalt). De fet, aquestes dues
infraestructures viàries d’alta capacitat són les principals vies de connexió del municipi,
ja que permeten la connexió amb Barcelona, amb la resta de municipis de l’AMB i amb
la Regió Metropolitana de Barcelona.


Autovia B-23. És un dels principals accessos del sud de la ciutat de Barcelona, ja
que permet la connexió amb l’autovia A-2 i l’autopista AP-7. Comença al final de
l’avinguda Diagonal i el seu traçat discorre paral·lel a l’autovia A-2 i al riu Llobregat
fins a Molins de Rei, on finalment enllaça amb l’AP-7 a l’alçada d’El Papiol. El tram
comprès entre Sant Feliu de Llobregat i El Papiol pertany a l’itinerari Europeu E-90.
L’autovia B-23 travessa el municipi d’Esplugues de Llobregat d’est a oest i significa
una important barrera arquitectònica que separa els barris ‘de muntanya’ (La
Mallola, Ciutat Diagonal, La Miranda i Finestrelles) de la resta de la ciutat.
Per una banda, tan sols una de les sortides de l’autovia B-23 situades dins el terme
municipal d’Esplugues de Llobregat permet l’accés al municipi (sortida ‘1B Esplugues de Llobregat’), ja que l’altra (‘1A – B-20 Ronda de Dalt)’ només permet
la connexió amb el cinturó de ronda nord de la ciutat de Barcelona. Per altra
banda, tan sols és possible accedir a aquesta autovia des de l’accés de l’avinguda
Jacint Esteva i Fontanet.



B-20 (Ronda de Dalt). És una via ràpida que circumval·la per la part de muntanya
la ciutat de Barcelona i travessa alguns dels seus municipis limítrofs (Esplugues de
Llobregat, Cornellà de Llobregat i El Prat de Llobregat). Enllaça al sud amb les
autovies B-23, A-2 i C-31, així com amb l’autopista C-32, mentre que la seva
prolongació cap al Nord finalitza a l’enllaç de les carreteres C-31 i C-32 a Montgat.
La Ronda de Dalt travessa el municipi d’Esplugues de Llobregat de sud a nord i
significa una important barrera arquitectònica que separa el barri de Can Vidalet de
la resta del municipi.
Els accessos ‘12 – Esplugues’ i ‘13 – Av. Electricitat’ permeten l’accés al municipi
d’Esplugues de Llobregat, mentre que l’accés ‘10 – Av. Diagonal’, tot i estar situat
dins el seu terme municipal, només permet l’accés a la ciutat de Barcelona a través
de l’avinguda Diagonal.
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En la imatge següent s’hi ha representat els sentits de circulació i el nombre de carrils
dels principals accessos i vies interurbanes d’Esplugues de Llobregat:

Fig. 88. Sentits de circulació i nombre de carrils dels accessos i vies interurbanes.
Font: AMB. Elaboració pròpia

Accés 12 (Esplugues) de la Ronda de Dalt

Autovia B-23

Fig. 89. Accessos a les principals vies interurbanes (B-23 i Ronda de Dalt).
Font: Elaboració pròpia.

Tot i que la major part de desplaçaments interurbans en vehicle privat es realitzin a
través d’aquests dues vies d’alta capacitat, cal també tenir en compte la importància
de les vies que conformen un continu urbà amb els municipis limítrofs com a vies
d’accés a Esplugues de Llobregat.
En aquest sentit cal destacar el carrer Laureà Miró i l’avinguda de Cornellà, que
canalitzen una part important dels fluxos d’entrada i sortida al municipi en vehicle
privat. Per una banda, el carrer Laureà Miró és la continuació de la carretera de
Collblanc i permet la connexió amb l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona en el seu
extrem est i amb Sant Just Desvern en el seu extrem oest. Per altra banda, i com
indica el seu nom, l’avinguda de Cornellà permet la connexió amb el municipi de
Cornellà de Llobregat.
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3.4.2. Xarxa primària
Es consideren vies principals urbanes aquelles utilitzades per a llargs desplaçaments
interns. Són més transitades que la resta de vies i resulten eixos claus de mobilitat pel
municipi ja que connecten el nucli urbà amb la xarxa viària externa. De fet, aquestes
vies defineixen l’esquema general de la ciutat.
Al municipi d’Esplugues de Llobregat es localitzen les següents vies primàries:
XARXA VIÀRIA PRIMÀRIA
Direcció

Vies primàries

EST – OEST

Carrer de la Via Augusta – Avinguda de Jacint Esteva i Fontanet
Carrer de Laureà Miró
Carrer de Sant Antoni Maria Claret – Carrer de la Verge de Guadalupe

SUD-OEST –
NORD-EST

Carrer d’Àngel Guimerà
Avinguda de Cornellà – Avinguda dels Països Catalans

SUD-EST –
NORD-OEST

Avinguda del Baix Llobregat
Carrer del Pas del Sucre – Camí de Can Boixeres
Avinguda de Jacint Esteva Fontanet
Taula 53. Vies principals urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat
Font: Elaboració pròpia

La longitud total de la xarxa primària és de 12.668 metres, que representen gairebé
un 16% de la longitud total de la xarxa viària interna del municipi.
En la imatge següent s’hi ha representat els sentits de circulació i el nombre de carrils
de la xarxa viària primària d’Esplugues de Llobregat:

Fig. 90. Sentits de circulació i nombre de carrils de la xarxa primària.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia
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S’observa que la major part de les vies de la xarxa primària disposen de 2 carrils de
circulació per sentit (tots tret del Camí de Can Nyac, la Via Augusta i una part de
l’Avinguda Jacint Esteva i Fontanet). A més, cal destacar que a totes les vies de la
xarxa primària es permet la circulació en ambdós sentits.
Les 56 interseccions de la xarxa primària del municipi es poden classificar de la
següent manera:
INTERSECCIONS A LA XARXA VIÀRIA PRIMÀRIA
Tipologia

Nombre total

Semaforitzades

En forma de T, X o Y

45

25

Rotonda

11

6

TOTAL

56

31

Taula 54. Tipologia d’interseccions de la xarxa primària.
Font: Elaboració pròpia

Fig. 91. Tipologia d’interseccions de la xarxa primària.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

Pel que fa a la senyalització, el municipi disposa d’un Pla Director de Senyalització
Direccional (any 2005) que actualment es troba en fase d’implantació. Els objectius
principals d’aquest Pla són:


Garantir l’accessibilitat i interconnexió amb el territori



Potenciar l’activitat socioeconòmica i turística



Millorar la seguretat vial i el confort en els desplaçaments



Potenciar la imatge de qualitat del municipi
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La senyalització d’orientació a Esplugues de Llobregat es localitza als carrers de la
xarxa primària. Aquest tipus de senyals tenen la funció fonamental d’orientar i facilitar
els desplaçaments dels ciutadans i ciutadanes visitants. Una bona senyalització
d’orientació millora la mobilitat de les persones usuàries de les vies públiques.
En aquestes senyals s’informa, principalment, dels itineraris per a accedir a les
principals vies interurbanes de l’àmbit (autovia B-23 i Ronda de Dalt) i dels pols
d’atracció del municipi més importants (serveis administratius, culturals i educatius,
elements patrimonials, aparcaments, etc.).
S’observa que no existeix un sistema de senyalització d’orientació unificat, sinó que
l’aparença i simbologia varia en funció de la seva antiguitat i de l’Administració
responsable de la seva instal·lació.
A continuació s’adjunten imatges del sistema de senyalització d’orientació existent al
municipi:

carrer Laureà Miró

carrer Laureà Miró

carrer Laureà Miró

carrer Laureà Miró
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Pont d’Esplugues

carrer del Molí

Fig. 92. Senyalització d’orientació de la xarxa primària.
Font: Elaboració pròpia

3.4.3. Xarxa secundària col·lectora
Aquest tipus de vies absorbeixen part dels desplaçaments en vehicle privat per
l’interior del municipi, facilitant els desplaçaments a nivell intern dels barris i sectors de
la ciutat. Faciliten la connexió amb la xarxa primària alhora que també permeten
accedir a la xarxa de carrers de caràcter veïnal.
Les vies que conformen la xarxa secundària col·lectora d’Esplugues de Llobregat són
les següents:
Barri

Nom del carrer

Barri

Carrer d’Àngel Guimerà
El Gall

Carrer Mestre Manuel de Falla

Carrer Joan Miró
Finestrelles

Carrer Josep Argemí

Ca n'Oliveres Carrer de Sant Mateu

Avinguda Isidre Martí

Montesa

Carrer Nou

La Plana

Carrer Josep Puig i Cadafalch
Carrer Lluís Domènech i Montaner

La Miranda

Carrer Bruc
Carrer Doctor Manuel Riera
Carrer Mestre Joan Corrales
Carrer de la Vallerona
Carrer Alegria

Carrer Juli Culebras i Barba

La Mallola

Carrer Finestrelles
Carrer Sant Joan de Déu

Carrer Ignasi Iglesias

Carrer Anton Fortuny
El Centre

Nom del carrer

Carrer Josep Anselm Clavé
Can Clota

Carrer Lleialtat

Carrer Gaietà Faura

Carrer Tierno Galván

Carrer del Nord

Avinguda Ciutat de l’Hospitalet

Avinguda Lluís Companys
Avinguda de la Miranda
Carrer Pau Vergós

Ciutat Diagonal Carrer Ferrer i Bassa

Carrer Vidal i Ribas
Can Vidalet

Carrer del Molí
Carrer dels Cedres
Avinguda del Torrent

Taula 55. Vies de la xarxa secundària col·lectora.
Font: Elaboració pròpia

La longitud total de la xarxa secundària col·lectora és de 14.116 metres, que
representen gairebé un 18% de la longitud total de la xarxa viària interna del municipi.
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En la imatge següent s’hi ha representat els sentits de circulació i el nombre de carrils
de la xarxa secundària col·lectora d’Esplugues de Llobregat:

Fig. 93. Sentits de circulació i nombre de carrils de la xarxa secundària col·lectora.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

S’observa que totes les vies de la xarxa secundària col·lectora disposen d’un únic
carril per sentit de circulació. De fet, la major part d’aquestes vies són de doble sentit
de circulació.
A continuació s’adjunta un recull fotogràfic d’algunes de les vies que conformen la
xarxa secundària col·lectora d’Esplugues de Llobregat:

Carrer dels Cedres

Carrer Josep Anselm Clavé
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Carrer Mestre Joan Corrales

Fig. 94. Vies de la xarxa secundària col·lectora.
Font: Elaboració pròpia

Com s’observa en les imatges anteriors, una part significativa de la xarxa secundària
col·lectora s’ha transformat en els darrers anys en zona 30. Les zones 30 són àrees
urbanes amb unes característiques de mobilitat que afavoreixen la mobilitat a peu i en
bicicleta. A Esplugues de Llobregat en aquest tipus de vies s'hi apliquen mesures de
pacificació del trànsit i de reducció de la velocitat, establint una velocitat màxima per al
trànsit motoritzat de 30 km/h.
Concretament, un 28,82% (4.151 metres) de la longitud total de la xarxa secundària
col·lectora (14.116 metres) té una configuració de zona 30. A la resta de trams no
s’hi han incorporat mesures de pacificació del trànsit i de reducció de la velocitat.

Fig. 95. Carrers de zona 30 de la xarxa secundària col·lectora.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia
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3.4.4. Xarxa secundària veïnal
La xarxa secundària veïnal està formada per carrers que, per les seves condicions, no
tenen una càrrega actual significativa o la potencialitat de tenir-la. Actuen com a
capil·lars d’accés a propietats adjacents amb circulació lenta i trànsit poc intens.
La longitud total de la xarxa secundària veïnal és de 52.422 metres, que
representa gairebé un 66% de la longitud total de la xarxa viària interna del municipi.
En la imatge següent s’hi ha representat els sentits de circulació i el nombre de carrils
de la xarxa secundària veïnal d’Esplugues de Llobregat:

Fig. 96. Sentits de circulació i nombre de carrils de la xarxa secundària veïnal.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

Com en el cas de les xarxa secundària col·lectora, les vies de la xarxa secundària
veïnal també es caracteritzen per disposar d’un únic carril de circulació. Les vies de
sentit únic es concentren als barris de El Gall, La Plana, Can Vidalet, La Mallola, La
Miranda i una part del Centre.
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha desenvolupat tres tipologies de gestió de
l’espai públic per a reduir, pacificar o, fins i tot, eliminar el trànsit de vehicles privats en
algunes zones de la xarxa secundària veïnal:


carrers de zona 30,



carrers de prioritat invertida,



i carrers exclusius per a vianants.

Com la descripció dels carrers de zona 30 ja s’ha realitzat en l’apartat anterior i en els
carrers exclusius per a vianants no s’hi permet la circulació de vehicles privats, a
continuació es detallen les característiques de la darrera categoria, els carrers de
prioritat invertida. De fet, es tracta de carrers on s’hi ha implantat les reformes
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urbanístiques necessàries per a fer que les condicions de circulació dels vehicles
quedin restringides a favor de la circulació dels vianants.
A Esplugues de Llobregat aquest tipus de carrers estan sempre senyalitzats mitjançant
la senyal informativa S-28 del Reglament General de Circulació, que indica les zones
de circulació especialment condicionades que estan destinades prioritàriament als
vianants i en les quals s'apliquen les normes especials de circulació següents:
Les bicicletes, els patins i els patinets gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles
però no sobre els vianants.
–

la velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 km/h;

–

els conductors han de donar prioritat als vianants;

–

els vehicles només es poden aturar als llocs designats amb senyals o
amb marques;

–

els vianants poden fer servir tota la zona de circulació;

–

s’hi autoritza jugar i fer esport; els vianants no han de destorbar
inútilment els conductors de vehicles

Com s’observa en la imatge següent, els carrers de zona 30 i de prioritat invertida es
concentren, principalment, als barris de Can Vidalet, La Plana, El Gall i El Centre:

Fig. 97. Carrers de zona 30 i de prioritat invertida de la xarxa secundària veïnal.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia
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A continuació s’adjunta un recull fotogràfic d’algunes de les vies que conformen la
xarxa secundària veïnal d’Esplugues de Llobregat:

Carrer Constància
(carrer de prioritat invertida)

Carrer de la Pubilla Cases
(zona 30)

Carrer de l’Església
(carrer de prioritat invertida)

Carrer de l’Església
(carrer de prioritat invertida)

Carrer Sant Salvador
(carrer de prioritat invertida)

Carrer Verge de la Mercè
(zona 30)

Carrer de Sant Josep
(zona 30)

Carrer Mestre Joaquim Rosal
(sense pacificació del trànsit)

Vies de la xarxa secundària veïnal. Font: Elaboració pròpia
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3.4.5. Itineraris de vehicles pesants
Els itineraris principals de vehicles pesants s’han definit en funció de la ubicació de les
zones d’activitat industrial del municipi – als barris de El Gall i Montesa – i de les
connexions amb els municipis de la seva rodalia.
A la següent figura es mostren els itineraris de vehicles pesants on s’observa que els
principals eixos són:




Vies urbanes: els carrers del municipi que suporten un major trànsit de vehicles
pesants són:


Avinguda de Cornellà – Avinguda dels Països Catalans



Carrer de Laureà Miró



Camí de Can Boixeres – Carrer Verge de Guadalupe – Carrer Sant Antoni
Maria Claret



Avinguda del Baix Llobregat



Carrer Àngel Guimerà – Carrer Josep Argemí

Vies interurbanes: les dues principals vies d’entrada i sortida de vehicles pesants
del municipi són les autovies B-23 i Ronda de Dalt.

Fig. 98. Itineraris de vehicles pesants a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia
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3.5. Tipologia d’aparcaments
Amb l’objectiu de realitzar una caracterització detallada i rigorosa de l’oferta
d’aparcament a Esplugues de Llobregat, cal en primer lloc definir les diferents
tipologies d’aparcaments existents al municipi. Aquestes s’agrupen en dues categories
principals: els aparcaments ubicats a la via pública i els ubicats fora de la via
pública:

APARCAMENT

TIPOLOGIA D’APARCAMENTS
Lliure o no regulat

Fila / semibateria / bateria

Regulat

Zones de C/D, blava,
reserves estacionament, etc.

Ús privat

Guals individuals / comunitaris

Ús públic

Propietat pública / privada
Soterrat / no soterrat

A LA VIA PÚBLICA

FORA DE LA VIA PÚBLICA

Taula 56. Classificació de les tipologies d’aparcament.
Font: Elaboració pròpia

Els primers són tots aquells aparcaments que ocupen i comparteixen l’espai públic del
municipi i poden ser tan regulats, és a dir restringits a un horari concret, a un tipus de
vehicle, a un tipus d’usuari o de pagament, com no regulats, corresponent a aquelles
reserves de sòl de la via pública destinades a l’estacionament gratuït de vehicles.
Tanmateix, els aparcaments ubicats fora de la via pública són superfícies segregades
de l’espai públic del municipi, destinades específicament a l’aparcament de vehicles.
En aquest cas, s’agrupen en dues categories principals: els aparcaments públics,
que poden ser tant soterrats com no soterrats, i de pagament o no, i els aparcaments
privats que generalment corresponen als aparcaments en finca privada.
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A continuació es mostra una taula amb la classificació de les diverses tipologies
d’aparcaments existents al municipi.

Aparcaments de motocicletes:
es tracta de reserves de sòl destinades a
l’estacionament gratuït de motocicletes.
Aquests aparcaments, en calçada, no són
vigilats.
Foto: C/ Maladeta

A LA VIA PÚBLICA

Aparcament en zona blava:
aparcaments en superfície de pagament.
Els horaris i tarifes varien segons l’hora i el
dia de la setmana.
Foto: C/ Sant Mateu

Regulat

APARCAMENT

No regulat

Aparcament lliure en superfície:
es tracta de reserves de sòl destinades a
l’estacionament gratuït de vehicles.
Aquests aparcaments, en calçada, no són
vigilats.
Foto: Pont d’Esplugues

Aparcament en zona verda:
Part de la via pública, degudament
delimitada i senyalitzada, on les persones
residents i les persones visitants poden
estacionar lliurement, previ abonament de
tarifes diferents i per temps preestablert,
també diferent.
Foto: C/ Emili Juncadella
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Reserves per a vehicles amb targeta de
PMR (Persona amb Mobilitat Reduïda):
aparcament reservat a persones amb
mobilitat reduïda. Poden ser nominals o
generals.
Foto: C/ Lleialtat

Reserves per a càrrega i descàrrega:
places reservades a estacionaments de
curta durada (inferiors a 30 minuts)
destinades a la càrrega i descàrrega de
mercaderies.
Foto: C/ Menta

Aparcament en finca privada:
es tracta de places d’aparcament ubicades
a l’interior de les finques privades i que
disposen de guals individuals o
comunitaris.

Privat
Aparcament de camions:
zona reservada exclusivament a
l’aparcament de camions.
Foto: Camí de Can Boixeres

Públic

FORA DE LA VIA PÚBLICA

Foto: C/ Molí

Aparcament públic soterrat:
garatges o pàrquings soterrats de
propietat pública o privada. Hi pot
estacionar qualsevol usuari mitjançant el
pagament de la corresponent tarifa.
Foto: Mercat de Can Vidalet
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Bosses d’aparcament públic en
superfície:
es tracta de reserves de sòl destinades a
l’estacionament gratuït o de pagament de
vehicles. Aquests aparcaments no tenen
vigilància.
Foto: Carrer Molí
Taula 57. Classificació de les tipologies d’aparcament existents a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia
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3.6. Aparcament a la via pública
3.6.1. Aparcament lliure
Les zones d’aparcament lliure consisteixen en reserves de sòl destinades a
l’estacionament gratuït de vehicles. Aquests aparcaments no són vigilats.
La caracterització de l’oferta d’aparcament lliure del municipi s’ha fet a partir de
l’inventari general de les places d’aparcament a totes les vies del municipi. Les
unitats territorials bàsiques analitzades han estat els barris.
Així doncs, seguint aquest procediment el total de nombre de places d’aparcament no
regulat a la via pública és de 5.851. A la taula següent s’observa el nombre de places
d’aparcament lliure i la densitat de places d’aquest tipus per barri:
APARCAMENT LLIURE
Barri

Nombre
de places

Superfície
Densitat
(ha)
(places/ha)

Centre

414

66,8

6,2

La Plana

887

42,9

20,7

Can Clota

376

21,7

17,3

Finestrelles

246

117,9

2,1

Ciutat Diagonal

564

48,4

11,6

La Miranda

376

25,8

14,6

La Mallola

395

16,5

24,0

1.121

38,1

29,4

Montesa

576

23,3

24,8

Can Vidalet

820

33,8

24,2

Can Cervera

76

18,5

4,1

5.851,0

453,6

12,9

El Gall

TOTAL

Taula 58. Places d'aparcament lliure per barri
Font: Elaboració pròpia

La regulació de l’aparcament lliure al municipi d’Esplugues de Llobregat és la següent:
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Fig. 99. Aparcament lliure a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia

3.6.2. Aparcament per a motocicletes
L’oferta d’aparcament per a motocicletes d’Esplugues de Llobregat es caracteritza per
dos grans trets específics:


Bona part de l’oferta de places d’aparcament per a motocicletes es troba fora de la
calçada, sobre les voreres.



S’observa que l’oferta de places d’aparcament per a motocicletes a la calçada es
concentra bàsicament en aquells carrers que han experimentat un canvi o millora
urbanística en els darrers anys.

152

DOCUMENT I. MEMÒRIA

3.6.3. Aparcament en zona blava
Segons el que estableix l’Ordenança sobre estacionament regulat d’Esplugues de
Llobregat, la zona blava està constituïda per les porcions de la via pública,
degudament delimitades i senyalitzades, on totes les persones usuàries poden
estacionar lliurement, previ abonament de tarifes i per temps preestablert, d’igual
quantia i duració.
El control del compliment de la limitació horària es verifica mitjançant una papereta o
tiquet que la persona usuària ha de col·locar en lloc visible des de l’exterior, a la part
interna del parabrises davanter del vehicle.
Tot i que la duració màxima de l’estacionament està fixada en dues hores, en aquelles
àrees properes a centres hospitalaris o àrees bàsiques de salut, per la singularitat que
suposa la seva utilització, podrà ampliar-se la permanència fins a un màxim de 2 hores
i 30 minuts consecutius.
La limitació horària de la zona blava és la següent:


De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:30 i de 16:30 a 20:00.



Els dissabtes de 9:00 a 14:00.



Resten exclosos tots els diumenges i dies festius.

Les finques del barri del centre dins del límit de sector regulat per l'ordenança sobre
estacionament són les següents:
La distribució d’aquestes places de zona blava per barris mostra que la major part
d’aquest tipus de places d’aparcament es troba al barri de El Centre (198 places, un
50% del total), tot i que també n’hi ha als barris de La Plana, Finestrelles, El Gall i Can
Vidalet:
ZONA BLAVA
Barri

Nombre de places Superfície (ha) Densitat (places/ha)

Centre

198

66,8

3,0

La Plana

58

42,9

1,4

Can Clota

0

21,7

0,0

Finestrelles

54

117,9

0,5

Ciutat Diagonal

0

48,4

0,0

La Miranda

0

25,8

0,0

La Mallola

0

16,5

0,0

El Gall

52

38,1

1,4

Montesa

0

23,3

0,0

Can Vidalet

35

33,8

1,0

Can Cervera

0

18,5

0,0

397

453,6

0,9

TOTAL
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Taula 59. Distribució de les places de zona blava a Esplugues de Llobregat per barris
Font: Elaboració pròpia.

En el següent mapa s’observa la distribució de les places d’aparcament en zona blava
al municipi:

Fig. 100. Zones blaves a Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Senyalització informativa de la zona blava
al carrer Mestre Joaquim Rosal

Expenedor de tiquets per a la zona blava
del carrer de la Verge de la Mercè

Fig. 101. Zona blava a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia
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3.6.4. Aparcament en zona verda
L’Ordenança sobre estacionament regulat d’Esplugues de Llobregat estableix que la
zona verda està constituïda per les porcions de la via pública, degudament delimitades
i senyalitzades, on totes les persones usuàries poden estacionar lliurement, previ
abonament de tarifes diferents i per temps preestablert, també diferent.
El control del compliment de la condició de persona resident a l’àmbit territorial de la
zona verda regulada es verifica mitjançant un distintiu expedit per l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i el tiquet prèviament obtingut en les màquines expenedores
instal·lades a l’efecte. Ambdós elements s’han de col·locar en lloc visible des de
l’exterior, a la part interna del parabrises davanter del vehicle.
La vigència dels tiquets és la següent:


Modalitat diària: des del moment de la obtenció del tiquet i la finalització de l’horari
de funcionament de la zona verda.



Modalitat setmanal: des del moment de la seva obtenció i la finalització de l’horari
de funcionament de la zona verda del sisè dia posterior al d’obtenció del tiquet.

La limitació horària de la zona verda és la següent:


De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:30 i de 16:30 a 20:00.



Els dissabtes de 9:00 a 14:00



Resten exclosos tots els diumenges i dies festius

Les zones verdes d’Esplugues de Llobregat es concentren en dos barris de la ciutat, El
Centre i Can Cervera:
ZONA VERDA
Barri

Nombre de places Superfície (ha) Densitat (places/ha)

Centre

330

66,8

4,9

Can Cervera

135

18,5

7,3

Taula 60. Distribució de les places de zona verda a Esplugues de Llobregat per barris
Font: Elaboració pròpia.

Per altra banda, al barri de Finestrelles la regulació de l’aparcament també es basa en
un sistema de zona verda, però en aquest cas en els carrers del barri així senyalitzats
només hi poden aparcar els titulars de comerços i/o empreses o els residents
empadronats/des a les finques següents:
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C/ Amadeus Vives: Tots



C/ Amistat: Tots



Ptge. Alexandre Galí: Tots



C/ Bonavista: Tots



Casal de Sant Jordi: Tots



C/ Diaz de la Fuente: Tots



C/ Finestrelles: Tots



C/ Fuenteventura: Tots



C/ Ginesta: Tots



Avda. Joan Miró: Tots



C/ Juan de la Cierva: Tots
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C/ J. Anguera i Sala: Tots



C/ Muntanyenca: Tots



Pl/ Pau Vila: Tots



C/ Pau Casals: Tots



C/ Professor Barraquer: Tots



C/ Pins: Tots



C/ Rocabert: Tots



C/ Santa Rosa: Tots



C/ Traginers: Tots



C/ Tenerife: Tots
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Així doncs, aquestes persones beneficiades poden estacionar els seus vehicles,
mitjançant una acreditació, a les zones d'aparcament reservades exclusivament per al
veïnat de la zona afectada pel Pla d'ordenació i regulació de l'aparcament mitjançant
zones blaves al barri de Finestrelles.
En el següent mapa s’observa la distribució de les places d’aparcament en zona verda
al municipi:

Fig. 102. Zones verdes a Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Tiquet expenedor al carrer Emili Juncadella

Senyalització informativa de la zona verda
al barri del Centre

Fig. 103. Zona verda a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia
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3.6.5. Reserves per a vehicles de PMR
Es troben dues tipologies de reserves d’aparcament: les genèriques i les nominals. Les
primeres estan autoritzades a qualsevol vehicle que disposi de targeta de discapacitat i
les segones estan reservades a vehicles concrets (sempre i quant la seva matrícula
consti a la senyalització vertical que acompanya la plaça d’aparcament).
La distribució de les places per a PMR als barris d’Esplugues de Llobregat és la
següent:
OFERTA PLACES D'APARCAMENT PER A PMR
Barri

Nombre de places

Centre

8

La Plana

17

Can Clota

11

Finestrelles

0

Ciutat Diagonal

0

La Miranda

2

La Mallola

0

El Gall

11

Montesa

8

Can Vidalet

4

Can Cervera

0

TOTAL

61

Taula 61. Oferta de places d’aparcament per a PMR.
Font: Elaboració pròpia

En el següent mapa s’observa la distribució de les places d’aparcament de càrrega i
descàrrega al municipi:

3.6.6. Reserves per a càrrega i descàrrega
La reserva d’estacionament per a la càrrega i descàrrega de mercaderies està
senyalitzada per permetre l’estada de vehicles per un temps no superior a 60 minuts.
La reserva s’ajusta a l’horari de funcionament de les activitats empresarials i
comercials, essent la franja horària màxima de les 8:00 a les 20:00 dels dies
laborables.
La distribució de l’oferta de places per a càrrega i descàrrega als barris d’Esplugues de
Llobregat és la següent:
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OFERTA PLACES D'APARCAMENT
PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA
Barri

Nombre de places

Centre

51

La Plana

92

Can Clota

25

Finestrelles

0

Ciutat Diagonal

0

La Miranda

0

La Mallola

6

El Gall

67

Montesa

31

Can Vidalet

57

Can Cervera

0

TOTAL

329

Taula 62. Oferta de places d’aparcament per a càrrega i descàrrega.
Font: Elaboració pròpia

Fig. 104. Reserves de càrrega i descàrrega a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia
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Senyalització de reserves per a la càrrega i descàrrega de mercaderies

Fig. 105. Reserves per a la càrrega i descàrrega de mercaderies a Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

3.7. Aparcament fora de la via pública
3.7.1. Aparcament en finca privada
La caracterització de l’oferta d’aparcament en finca privada és la més complexa de les
tractades ja que la inspecció directa no és possible atès que són aparcaments que no
es situen en l’espai públic.
La metodologia emprada per a comptabilitzar l’oferta d’aparcament en finca privada ha
consistit en un anàlisi de la base de guals del municipi:


si es disposa del número de places d’aparcament es pot obtenir
directament l’oferta de places d’aparcament corresponents a aquell gual,



en canvi, si no es disposa del número de places d’aparcament, s’ha hagut
de consultar l’expedient corresponent a aquell habitatge a l’Arxiu municipal.

Seguint aquesta metodologia s’obté la següent distribució dels guals en finca privada a
Esplugues de Llobregat:
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Fig. 106. Guals en finca privada a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia

No obstant, aquesta metodologia no permet comptabilitzar les places d’aparcament
en els habitatges unifamiliars, que es concentren bàsicament als barris de muntanya
del municipi: La Mallola, Ciutat Diagonal, i La Miranda.
Així doncs, es va optar per a aplicar una ràtio de places d’aparcament per habitatge
unifamiliar en aquests tres barris. Per tal de poder-ho calcular, va ser necessari obtenir
el nombre d’habitatges (per tipologia) d’aquests tres barris:

5
2
0

1,9%
0,6%
0,0%

44
72
53

16,5%
22,1%
11,9%

%

Total
vivendes

81,6%
77,3%
88,1%

%

Locals

217
252
394

%

Buida o de
temporada

Ciutat Diagonal
La Miranda
La Mallola

%

Col·lectives

Nom districte

Familiars

TIPOLOGIA D’HABITATGES

0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%

266
326
447

Taula 63. Nombre d’habitatges per tipologia. Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Per tal de calcular l’oferta de places d’aparcament en habitatges unifamiliars als barris
de La Mallola, La Miranda i Ciutat Diagonal, s’ha aplicat una ràtio de 1,2 places
d’aparcament per habitatge unifamiliar.
PLACES D’APARCAMENT EN HABITATGES UNIFAMILIARS
Familiars

Col·lectives

Buida
o de temporada

Locals

Total places
d’aparcament

Ciutat Diagonal

260

6

53

0

319

La Miranda

302

2

86

0

391

La Mallola

473

0

64

0

536

Nom districte

Taula 64. Oferta de places d’aparcament en habitatges unifamiliars. Font: Elaboració pròpia
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Així doncs. la distribució definitiva de l’oferta d’aparcament en finca privada als barris
d’Esplugues de Llobregat és la següent:
OFERTA PLACES D'APARCAMENT EN FINCA PRIVADA
Barri

Nombre de places

Centre

2.698

La Plana

2.195

Can Clota

1.262

Finestrelles

133

Ciutat Diagonal

319

La Miranda

391

La Mallola

598

El Gall

973

Montesa

1.349

Can Vidalet

2.071

Can Cervera

192

TOTAL

12.182

Taula 65. Oferta de places d’aparcament en finca privada.
Font: Elaboració pròpia

3.7.2. Aparcament fora de la via pública d’ús privat
Tots els aparcaments soterrats funcionen en règim de concessió, essent l’aparcament
Retroparc (al carrer Rovellat amb el carrer Mestre Joan Corrales) l’únic en dret de
superfície.
A la taula següent s’hi ha llistat tots els aparcament soterrats existents a Esplugues de
Llobregat:
APARCAMENTS FORA DE LA VIA PÚBLICA D’ÚS PRIVAT
ID

Ubicació

Nombre de places

1

Retroparc (C/ Rovellat - C/ Mestre Joan Corrales)

90

2

Pl. Catalunya

585

3

C/ Àngel Guimerà

533

4

Metrovacesa (costat Pastisseria Fíguls)

85

5

Can Vidalet (C/ Molí 64)

6

Mercat Can Vidalet

0

7

Pl. Verda

32

8

PEMU

40

Taula 66. Aparcaments soterrats a Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

1.644
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Fig. 107. Aparcaments soterrats a Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

Els aparcaments soterrats a Esplugues de Llobregat es caracteritzen per:
APARCAMENTS FORA DE LA VIA PÚBLICA D’ÚS PRIVAT
Barri

Nombre de places Superfície (ha) Densitat (places/ha)

Centre

85

66,8

1,3

La Plana

675

42,9

15,7

Can Clota

0

21,7

0,0

Finestrelles

0

117,9

0,0

Ciutat Diagonal

0

48,4

0,0

La Miranda

0

25,8

0,0

La Mallola

0

16,5

0,0

533

38,1

14,0

0

23,3

0,0

Can Vidalet

1.644

33,8

48,6

Can Cervera

0

18,5

0,0

2.937

453,6

6,5

El Gall
Montesa

TOTAL

Taula 67. Distribució de les places d’aparcament en aparcaments soterrats per barris.
Font: Elaboració pròpia.

3.7.3. Bosses d’aparcament en superfície
Es tracta de solars en aparcaments arreglats en superfície, ja siguin regulats o
gratuïts. A Esplugues de Llobregat se’n comptabilitzen setze, distribuïts per tot el terme
municipal.
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Fig. 108. Bosses d’aparcament a Esplugues de Llobregat.Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Elaboració pròpia

BOSSES D'APARCAMENT
ID

Ubicació

Nombre de places

1 C/Doctor Ramón Turró - C/Àngel Guimerà

40

2 Montesa

560

3 C/Verge de Guadalupe

220

4 Pas del Sucre

130

5 C/Lleialtat

300

6 C/Molí

60

7 Av. Ciutat de l'Hospitalet

350

8 Camí de Can Nyac

90

9 Av. Electricitat

120

10 Finestrelles (C/Juan de la Cierva)

240

11 Finestrelles (C/Anguera Sala)

80

12 Finestrelles (Av.Traginers)

20

13 Cementiri parroquial (C/Andreu Amat)

15

14 La Creu d'en Candeler

90

15 C/ Picalqués

10

16 C/ del Frontó

4
TOTAL

2.329

Taula 68. Bosses d’aparcament en superfície a Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
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S’observa una concentració d’aquest tipus d’aparcaments a la rodalia de la Ronda de
Dalt al seu pas pels barris de Can Cervera, Can Clota i Can Vidalet:
BOSSES D'APARCAMENT
Barri

Nombre de places Superfície (ha) Densitat (places/ha)

Centre

15

66,8

0,2

La Plana

350

42,9

8,2

Can Clota

300

21,7

13,8

Finestrelles

340

117,9

2,9

Ciutat Diagonal

0

48,4

0,0

La Miranda

0

25,8

0,0

La Mallola

104

16,5

6,3

El Gall

40

38,1

1,0

Montesa

560

23,3

24,0

Can Vidalet

60

33,8

1,8

Can Cervera

560

18,5

30,3

2.329

453,6

5,1

TOTAL

Taula 69. Distribució de les places de les bosses d’aparcament en superfície per barris.
Font: Elaboració pròpia.

Accés a la bossa d’aparcament del carrer
Lleialtat

Interior de la bossa d’aparcament del
carrer Lleialtat

Accés a la bossa d’aparcament del carrer
Molí

Interior de la bossa d’aparcament del
carrer Molí
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Accés a la bossa d’aparcament del Pas del
Sucre

Interior de la bossa d’aparcament del Pas
del Sucre

Accés a la bossa d’aparcament de Montesa

Interior de la bossa d’aparcament de
Montesa

Fig. 109. Bosses d’aparcament en superfície a Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

3.8. Oferta d’aparcament
3.8.1. Oferta nocturna d’aparcament lliure
L’oferta nocturna d’aparcament lliure total està formada per les places d’ús públic i no
regulat (aparcament lliure i bosses d’aparcament) i per aquelles places que en horari
diürn estan regulades, però que en horari nocturn no (càrrega i descàrrega de
mercaderies, zona blava i zona verda):
OFERTA NOCTURNA D’APARCAMENT LLIURE
Tipologia

Nombre de places

%

5.851

62%

Zona blava

397

4%

Zona verda

517

5%

C/D

61

1%

Bosses en superfície

329

3%

TOTAL

9.484

100%

Lliure

Taula 70. Oferta nocturna d’aparcament lliure a Esplugues de Llobregat.
Font: elaboració pròpia
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A la taula anterior s’observa que la major part de les placesd’oferta nocturna
d’aparcament lliure és d’aparcament lliure (62%). A més, també destaca el pes
específic de les bosses d’aparcament, que suposen un 24% de l’oferta nocturna lliure.
A la següent imatge s’hi ha representat la densitat d’oferta nocturna d’aparcament
lliure – suma de les places d’aparcament lliure, zona blava, zona verda, càrrega i
descàrrega, i bosses en superfície – d’Esplugues de Llobregat:

Fig. 110. Densitat d’oferta nocturna d’aparcament lliure a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia
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3.8.2. Oferta diürna d’aparcament d’ús públic i no regulat
L’oferta diürna d’aparcament d’ús públic i no regulat està formada per l’oferta de places
d’aparcament lliure i les places en bosses d’aparcament.
Així doncs, el nombre total de places d’aparcament diürnes d’ús públic i no regulat és
de 16.786. A la taula següent s’observa el nombre de places d’aparcament diürnes
d’ús públic i no regulat i la densitat de places per barri:
OFERTA D’APARCAMENT D’ÚS PÚBLIC I NO REGULAT
A LA VIA PÚBLICA
Bosses en
superfície

Lliures
Barri

TOTAL

Nombre
de
places

%

Nombre
de
places

%

Nombre
de
places

%

Centre

414

97%

15

3%

429

5%

67

6,4

La Plana

887

72%

350

28%

1.237

15%

43

28,8

Can Clota

376

56%

300

44%

676

8%

22

31,2

Finestrelles

246

42%

340

58%

586

7%

118

5,0

Ciutat Diagonal

564

100%

0

0%

564

7%

48

11,6

La Miranda

376

100%

0

0%

376

5%

26

14,6

La Mallola

395

79%

104

21%

499

6%

16

30,3

1.121

97%

40

3%

1.161

14%

38

30,5

Montesa

576

51%

560

49%

1.136

14%

23

48,8

Can Vidalet

820

93%

60

7%

880

11%

34

26,0

Can Cervera

76

12%

560

88%

636

8%

18

34,4

5.851

72%

2.329

28%

8.180

100%

454

18

El Gall

TOTAL

Superfície Densitat
(ha)
(places/ha)

Taula 71. Places d'aparcament lliure en superfície per barri
Font: Elaboració pròpia

A la taula anterior s’observa el pes específic en alguns barris de l’oferta de places a les
bosses d’aparcament situades fora de la calçada. Als barris de Finestrelles, Montesa i
Can Clota signifiquen, respectivament, el 58%, 49% i 44% del total d’oferta diürna de
places d’ús públic i no regulat. L’oferta diürna de places d’ús públic i no regulat al barri
de Can Cervera cal considerar-la com una oferta complementària a la dels seus barris
adjacents, com Can Vidalet i Can Clota.
A la següent imatge s’hi ha representat la densitat d’oferta diürna d’aparcament
lliure – suma de les places d’aparcament lliure i bosses en superfície – d’Esplugues
de Llobregat:
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Fig. 111. Densitat d’oferta diürna d’aparcament lliure a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia

3.8.3. Oferta d’aparcament total
A continuació es detalla l’oferta total de places d’aparcament del municipi d’Esplugues
de Llobregat per zones i tipologies:
OFERTA PLACES D'APARCAMENT
A LA VIA PÚBLICA
No
regulat

Barri

FORA DE LA VIA PÚBLICA

Regulat

Privat

Públic

Finca
Ús
privada privat

Bosses
en
superfície

Total

Lliure

Zona
blava

Zona
verda

PMR

C/D

Centre

414

198

330

8

51

2.698

85

15

3.799

La Plana

887

58

0

17

92

2.195

675

350

4.274

Can Clota

376

0

0

11

25

1.262

0

300

1.974

Finestrelles

246

54

52

0

0

133

0

340

825

Ciutat Diagonal

564

0

0

0

0

319

0

0

883

La Miranda

376

0

0

2

0

391

0

0

769

La Mallola

395

0

0

0

6

598

0

104

1.103

1.121

52

0

11

67

973

533

40

2.797

Montesa

576

0

0

8

31

1.349

0

560

2.524

Can Vidalet

820

35

0

4

57

2.071

1.942

60

4.989

Can Cervera

76

0

135

0

0

192

0

560

963

5.851

397

517

61

329

12.182

3.235

2.329

El Gall

TOTAL

5.851

1.304
7.155

15.417
17.746

Taula 72. Nombre total de places d'aparcament a Esplugues de Llobregat.
Font: elaboració pròpia

2.329

24.901
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A la següent imatge s’hi ha representat la densitat d’oferta total d’aparcament lliure
d’Esplugues de Llobregat:

Fig. 112. Densitat d’oferta total d’aparcament lliure a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia
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4. ANÀLISI DE LA DEMANDA
4.1. Mobilitat global
Les dades a les que fa referència aquest document s’han pres a partir de l’enquesta
realitzada al llarg de l’any 2011 als municipis de la primera corona metropolitana,
excepte Barcelona. En endavant, es farà referència a aquesta enquesta com a EMQ
2011.
L’objectiu principal de l’enquesta és conèixer les característiques bàsiques de la
mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de l’any 2011, de la població
resident als 17 municipis d’aquest àmbit territorial.
Pel que fa a Esplugues de Llobregat, quant als desplaçaments realitzats pels
residents, la mostra analitzada és de 803 enquestes, realitzades a les 3 zones en que
s’ha dividit el territori municipal.
-

Zona 1: formada pel districtes 1, 4, 5, 6 i 7

-

Zona 2: formada pel districtes 2, 3, 8 i 9

-

Zona 3: que correspon al districte 10

Fig. 113. Zonificació de l’enquesta realitzada
Font: EMQ 2011
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La no inclusió de Barcelona en l’àmbit territorial de l’EMQ 2011 no permet realitzar una
anàlisi a fons de la mobilitat global d’Esplugues de Llobregat, doncs els fluxos entre
aquestes dues ciutats són força significatius.
Així doncs, s’ha optat per completar les dades de mobilitat global del municipi a partir
de l’EMQ 2011 amb dades de l’EMQ 2006 (en què sí que està inclosa la ciutat de
Barcelona) en aquells apartats on sigui necessari.

4.1.1. Mobilitat dels residents
Caracterització bàsica de la mobilitat
La població resident a Esplugues de Llobregat realitza un total de 147.715
desplaçaments diaris, representant un total de 3,27 desplaçaments per persona i dia.
Del total de desplaçaments, un 48,2% corresponen a desplaçaments interns al
municipi, un 47,1% a desplaçaments realitzats entre Esplugues de Llobregat i l’exterior
del municipi i el 4,8% restant correspon a desplaçaments externs realitzats fora del
municipi.
Segons l’EMQ 2006, l’any 2006 el total de desplaçament que tenien com a origen i/o
destinació el municipi d’Esplugues de Llobregat en un dia feiner era de 228.664 (amb
independència d’on residien els individus que els realitzaven). D’aquests el 29,7% eren
desplaçaments interns al municipi (68.011), mentre que el 70,3% restant eren
desplaçaments de connexió.
A continuació s’ha representat la distribució dels desplaçaments dels residents a
Esplugues de Llobregat segons tipus de recorregut segons l’EMQ 2011:

Fig. 114. Distribució dels desplaçaments dels residents a Esplugues de Llobregat segons tipus de
recorregut. Font: EMQ 2011
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Els resident a Esplugues de Llobregat realitzen 69.531 desplaçaments cap a
altres municipis. Barcelona és el municipi que atrau més desplaçaments (45,4%),
seguit de l’Hospitalet de Llobregat (17,3%).
En un dia feiner Esplugues de Llobregat atreu 48.908 desplaçaments de persones
residents a la resta de municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, exceptuant
Barcelona. L’Hospitalet de Llobregat és el municipi que emet més desplaçaments cap
a Esplugues de Llobregat (37,4%).
Segons l’EMQ 2006, els residents a Esplugues de Llobregat en un dia feiner emetien
79.776 desplaçaments cap a altres municipis. La principal destinació era la ciutat de
Barcelona (52,2%).
En un dia feiner Esplugues de Llobregat atreia 80.877 desplaçaments de persones no
residents al municipi, majoritàriament desplaçaments de Barcelona (30,3%) i
L’Hospitalet de Llobregat (22,6%).
Els motius dels desplaçaments
La mobilitat personal predomina sobre la ocupacional: un 59,8% dels desplaçaments
són originats per motius personals i la respectiva tornada a casa, i un 40,2% són
generats per motius ocupacionals (més la tornada a casa).
100%

26,3%

90%
80%

70%

22,6%

60%
50%

22,0%

28,4%
27,6%

35,1%

42,5%

20%
10%
0%

56,3%

13,7%

40%
30%

32,2%

39,2%

26,3%
11,9%
Interns
Tornada ocupacional

18,2%

0,5%
0,7%

Connexió
Externs
Tornada personal
Mobilitat ocupacional

Total
Mobilitat personal

Fig. 115. Distribució dels desplaçaments dels residents a Esplugues de Llobregat segons motiu
Font: EMQ 2011

Un 22% dels desplaçaments són originats per anar a treballar o a estudiar, un 32,2%
per motius personals i un 45,7% són tornades a casa. Els principals motius dels
desplaçaments diaris són anar a treballar (12,8%), anar a estudiar (9,2%), seguit de
l’oci (8,6%).
Desagregant la mobilitat ocupacional i personal s’observa que en la mobilitat
ocupacional, la generada pel treball (58,1%) és més elevada que la generada per
estudis (41,9%), respecte la mobilitat personal, l’oci i el lleure (26,5%), les compres
(25,5%) i l’acompanyar a persones (12,4%) són les activitats que generen una major
proporció de desplaçaments diaris.
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26,5%

Oci/diversió/àpats/esport

25,5%

Compres

58,1%

Treball

12,4%

Acompanyar persones

10,5%

Gestions personals

8,3%

Visita amic/familiar

7,6%

Metge/Hospital

41,9%

Estudis

6,8%

Passeig

0,6%

Altres

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fig. 116. Distribució dels desplaçaments dels residents a Esplugues de Llobregat segons tipus de mobilitat
ocupacional i personal (*). Font: EMQ 2011
(*) No està inclosa la tornada a casa

Els modes de transport
L’anar a peu és la forma més habitual de moure’s dels residents a Esplugues de
Llobregat, ja que el 51% dels desplaçaments són no motoritzats. Tanmateix, s’ha de
tenir en compte que la suma dels modes motoritzats (el transport públic i el privat), no
supera la quota d’ús dels modes no motoritzats, amb al 49%.
Mitjà de transport
Desplaçaments Percentatge
A peu
74.516
50,4%
Bicicleta*
797
0,5%
Total no motoritzat
75.313
51,0%
Bus no TMB
2.884
2,0%
Bus TMB
5.338
3,6%
Metro
8.121
5,5%
Altres ferroviaris ( FGC, Rodalies Renfe, Tramvia )
15.742
10,7%
Resta transport públic*
413
0,3%
Total transport públic
32.498
22,0%
Cotxe conductor
25.783
17,5%
Cotxe acompanyant
6.822
4,6%
Moto
6.874
4,7%
Resta vehicle privat*
426
0,3%
Total vehicle privat
39.905
27,0%
Total
147.716
100%
Taula 73. Distribució dels desplaçaments dels residents a Esplugues de Llobregat segons mode de transport.
Font: EMQ 2011
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8,2%
2,9%

90%

27,0%

80%

44,3%

45,7%

70%
22,0%

60%
50%
88,8%

40%

32,8%

40,4%

30%

51,0%

20%
10%

21,5%

15,3%

0%
Interns

Connexió

No motoritzats

Externs

Total

Transport públic

Transport privat

Fig. 117. Distribució dels desplaçaments dels residents a Esplugues de Llobregat segons tipus de
recorregut i mode de transport. Font: EMQ 2011

Desagregant els modes motoritzats s’observa el següent:
 Els modes ferroviaris són els mitjans de transport públic més utilitzats pels
residents d’Esplugues de Llobregat (73,4%).
 El cotxe és el mitjà de transport privat majoritari (totalitza el 81,7% d’aquesta
mobilitat ). La moto s’utilitza en el 17,2% de la mobilitat en vehicle privat.

73,4%

Modes ferroviaris

Cotxe

25,3%

Autobús

Moto

1,3%

Altres

0%

10%

81,7%

17,2%

1,1%

Altres

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

Fig. 118. Distribució dels desplaçaments dels residents a Esplugues de Llobregat en transport públic i en
vehicle privat
Font: EMQ 2011

4.1.2. Mobilitat interna dels residents i no residents
Caracterització bàsica de la mobilitat
El total de desplaçaments que tenen com origen i/o destinació Esplugues de Llobregat
en un dia feiner és de 190 971 (amb independència d’on resideixin els individus que
els realitzen). D’aquests, el 38% són interns al municipi (72.532) i el 62% restant són
desplaçaments de connexió (118.439).

100%
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Centrant l’anàlisi en la mobilitat interna al municipi s’han classificat els desplaçaments
de dos tipus: interns a cada zona (són aquells que tenen com a origen i destinació
una mateixa zona i de connexió entre zones (entre dues zones diferents).
Considerant que a la zona 2 hi viu pràcticament la meitat de la població
d’Esplugues de Llobregat (45%), és la zona on la concentració de
desplaçaments és major (30.261, suposant el 42,1% dels desplaçaments
interns de tot el municipi).



Les connexions més significatives es donen entres les zones 1 i 2, amb més de
7.000 desplaçaments diaris entre ambdues zones del municipi.

Origen



Zona 1
Zona 2
Zona 3
Total

Zona 1
12.067
7.992
3.527
23.586

Destinació
Zona 2
7.726
19.172
2.665
29.563

Zona 3
3.109
3.097
12.514
18.720

Total
22.902
30.261
18.706
71.869

Origen

Taula 74. Matriu origen-destinació dels fluxos interns a Esplugues de Llobregat. Valors absoluts
Font: EMQ 2011

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Total*

Zona 1
16,8%
11,1%
4,9%
32,8%

Destinació
Zona 2
10,8%
26,7%
3,7%
41,1%

Zona 3
4,3%
4,3%
17,4%
26,0%

Total
31,9%
42,1%
26,0%
100,0%

Taula 75. Matriu origen-destinació dels fluxos interns a Esplugues de Llobregat. Valors relatius
Font: EMQ 2011
* No s’han sumat els desplaçaments interns a Esplugues de Llobregat amb la zona d’origen o destinació
desconeguda (Ns/Nc).
Nota: el nombre de desplaçaments interns segons zones es calcula en relació a residents i no residents.
Per tant, no s’ha de confondre amb l’autocontenció.
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Fluxos interns a cada zona
A continuació s’observen dos mapes amb la mobilitat interna a cada zona i amb els
desplaçaments que tenen lloc entre les diferents zones.

Fig. 119. Fluxos interns a cada zona i desplaçaments de connexió entre zones
Font: EMQ 2011

Els modes de transport dels fluxos interns
El 88,7% dels desplaçaments interns al municipi es fan en modes no motoritzats, un
2,9% en transport públic i el 8,4% restant es fan en vehicle privat.
La mobilitat a peu és majoritària en pràcticament totes les relacions entre zones del
municipi. Les connexions entre la zona 1 i 2 són les que més desplaçaments efectuen
amb vehicle privat.
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Fig. 120. Repartiment modal dels desplaçaments interns a Esplugues de Llobregat
Font: EMQ 2011

4.1.3. Mobilitat de connexió dels residents i no residents
El total de desplaçaments que tenen com origen i/o destinació Esplugues de Llobregat
en un dia feiner és de 190.308 (amb independència d’on resideixin els individus que
els realitzen). D’aquests, el 37,8% són interns al municipi (71.869) i el 62,2% restant
són desplaçaments de connexió (118.439).

Àmbit territorial
Barcelona
Cornellà de Llobregat
El Prat de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Baix Llobregat Nord
Sant Boi de Llobregat
Resta Baix Llobregat Sud
Baix Llobregat Sud
Resta comarca Baix Llobregat
Besòs
Exterior
Total

Desplaçaments Percentatge
33.395
28,2%
15.763
13,3%
3.138
2,6%
30.293
25,6%
3.076
2,6%
7.053
6,0%
9.380
7,9%
68.703
58,0%
2.622
2,2%
3.643
3,1%
6.265
5,3%
1.770
1,5%
3.008
2,5%
5.299
4,5%
118.439
100%

Taula 76. Fluxos de connexió a Esplugues de Llobregat
Font: EMQ 2011
Baix Llobregat Sud: Castelldefels, Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans
Besòs: Badalona, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Tiana
Nota. Recordar que la present enquesta està destinada a persones residents dels 17 municipis de la
primera corona metropolitana de Barcelona (amb excepció de Barcelona ciutat) i, que per tant, pot haverhi una part de la mobilitat de connexió al municipi efectuada per persones no residents en aquests 17
municipis.
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Fig. 121. Fluxos de connexió a Esplugues de Llobregat
Font: EMQ 2011

Els desplaçaments de connexió s’efectuen principalment per persones residents a
Esplugues de Llobregat (58,7%), encara que també són prou significatius els
desplaçaments de connexió efectuats per persones no residents (41,3%).
 Els residents a Esplugues de Llobregat en un dia feiner emeten 69.531
desplaçaments cap a altres municipis. Barcelona és el municipi que atrau més
desplaçaments (45,4%), seguit de l’Hospitalet de Llobregat (17,3%).
 En un dia feiner Esplugues de Llobregat atreu 48.908 desplaçaments de
persones residents a la resta de municipis de l’àmbit d’estudi. L’Hospitalet de
Llobregat és el municipi que emet més desplaçaments cap a Esplugues de
Llobregat (37,4%).
Àmbits de destinació
Barcelona
Cornellà de Llobregat
El Prat de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Baix Llobregat Nord
Baix Llobregat Sud*
Besòs*
Exterior primera corona
Total

Residents
Desplaçaments Percentatge
31.599
45,4%
8.099
11,6%
1.419
2,0%
12.011
17,3%
1.280
1,8%
2.124
3,1%
4.219
6,1%
29.151
41,9%
1.614
2,3%
653
0,9%
6.514
9,4%
69.531
100%

Àmbits de procedència
Barcelona
Cornellà de Llobregat
El Prat de Llobregat*
L'Hospitalet de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat*
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Baix Llobregat Nord
Baix Llobregat Sud
Besòs
Exterior primera corona*
Total

Residents
Desplaçaments Percentatge
1.796
3,7%
7.665
15,7%
1.719
3,5%
18.282
37,4%
1.796
3,7%
4.929
10,1%
5.162
10,6%
39.552
80,9%
4.651
9,5%
2.355
4,8%
555
1,1%
48.908
100%

Taula 77. Fluxos de connexió a Esplugues de Llobregat. Residents i no residents. Font: EMQ 2011
Baix Llobregat Sud: Castelldefels, Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans.
Besòs: Badalona, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Tiana
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* Dades de caràcter orientatiu ja que la submostra de desplaçaments no supera el llindar de significació
estadística

Segons l’EMQ 2006, dels 160.653 desplaçaments de connexió amb Esplugues de
Llobregat, el 49,7% eren realitzats pels residents al municipi, mentre que el 50,3%
restant eren efectuats per no residents. Així, doncs:


Els residents a Esplugues de Llobregat en un dia feiner emetien 79.776
desplaçaments diaris cap a altres municipis.



En un dia feiner Esplugues de Llobregat atreia 80.877 desplaçaments de
persones no residents al municipi.

Pel que fa als residents, Esplugues de Llobregat generava desplaçaments
principalment cap a Barcelona (52,2%). En relació als no residents, Esplugues de
Llobregat atreia majoritàriament desplaçaments de Barcelona (30,3%) i L’Hospitalet de
Llobregat (22,6%).

Fluxos de connexió exterior segons zones
La zona 2 d’Esplugues de Llobregat és la zona que emet o atrau més desplaçaments
de connexió cap a altres municipis (28,6%). És també aquesta zona la que majors
fluxos de mobilitat té amb la ciutat de Barcelona. Concretament, el 30,4% dels
desplaçaments de connexió s’efectuen amb Barcelona.
Com a conseqüència de la proximitat geogràfica, diàriament es donen intenses
relacions territorials entre l’Hospitalet de Llobregat i la zona 3 d’Esplugues de Llobregat
(49,2%). Així, en aquesta zona, a diferència de les dues restants, Barcelona no es
posiciona com el nucli principal de les relacions amb Esplugues de Llobregat.

Modes de transport dels fluxos de connexió
El 43,9% dels desplaçaments a Esplugues de Llobregat es fan en vehicle privat, un
32,5% en transport públic i un 23,6% en modes no motoritzats.
 L’ús del transport públic és força elevat especialment en les connexions amb
Barcelona (60,5%) i Cornellà de Llobregat (40,3%). Això pot explicar-se per la
presència dels serveis de transport del Trambesòs i la línia 5 de metro.
 Les connexions amb vehicle privat són força rellevants amb els municipis del Baix
Llobregat Sud ja que de fet, el 80,3% dels desplaçaments de connexió entre
Esplugues de Llobregat o aquest àmbit s’efectuen amb mitjans privats. Per altra
banda, és també remarcable l’ús del cotxe en les relacions entre Esplugues de
Llobregat i Sant Feliu de Llobregat malgrat la proximitat geogràfica que hi ha entre
ambdós municipis (81,7%).
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Fig. 122. Ús del transport públic en els principals fluxos de connexió d’Esplugues de Llobregat
Font: EMQ 2011

Fig. 123. Ús del transport privat en els principals fluxos de connexió d’Esplugues de Llobregat
Font: EMQ 2011
Nota. En els municipis sense dades la submostra de desplaçaments no supera el llindar de significació
estadística.

182

DOCUMENT I. MEMÒRIA

4.1.4. Evolució de la mobilitat en els darrers deu anys
Per tal de conèixer quina ha estat l’evolució de la mobilitat en els darrers deu anys, en
aquest apartat es relacionen les dades de l’enquesta realitzada al 2011 amb les
obtingudes en l’Enquesta de Mobilitat Obligada 2001 (EMO 2001) i l’Enquesta de
Mobilitat Quotidiana 2006 (EMQ2006).
Cal tenir en compte dos aspectes, per una banda, només es fa referència a la mobilitat
dels residents al municipi i, per altra banda, les dades de l’any 2001 només fan
referència a la mobilitat ocupacional (1r desplaçament del dia).
També és necessari ser prudents a l’hora de comparar aquestes dades ja que
pertanyen a fonts i metodologies diferents (l’EMO 2001 prové del Cens 2001; no és
una enquesta). Així, les dades que es presenten a continuació tenen un caràcter
orientatiu i s’han d’interpretar com a tendències.
4.1.4.1. Indicadors de conjuntura
El nombre de viatges realitzats en transport públic dins l’àmbit de l’ATM s’ha increment
en els darrers sis anys un 2,8%, essent les línies del grup Baixbus les que han tingut
un increment més elevat.

Viatges transport públic àmbit ATM (milions)

FONT
2001
2006
2011
Diferències 2011-2001 Diferències 2011-2006
Absolutes Relatives Absolutes Relatives Absolutes Relatives Absolutes Relatives Absolutes Relatives D'INFORMACIÓ
755,4 100,0%
910,6 100,0%
935,7 100,0%
180,3
23,9%
25,1
2,8%

Autobús TMB

184,0

24,4%

207,7

22,8%

188,4

20,1%

4,4

2,4%

-19,3

-9,3%

Metro

305,1

40,4%

353,4

38,8%

369,0

41,6%

83,9

27,5%

35,6

10,1%

99,5

13,2%

132,4

14,5%

147,2

15,7%

Altres autobusos
Autobusos gestió AMB (antiga EMT)

47,8

66,1

47,7

48,0%

14,8

11,2%

75,2

27,4

57,2%

9,1

13,8%

Authosa

1,6

2,2

1,9

0,3

15,9%

-0,3

-13,6%

Mohn, SL

8,0

13,3

16,9

8,9

110,5%

3,6

27,1%

Oliveras, SL

3,5

6,0

7,9

4,4

123,2%

1,9

31,7%

Rosanbus, SL

4,0

8,4

10,6

6,6

164,3%

2,2

TCC2, SL

1,8

3,5

0,5

-1,3

-72,1%

-3,0

Tusgsal

27,9

30,9

30,1

2,2

7,7%

-0,8

0,9

1,7

7,3

6,4

729,5%

5,6

329,4%

22,1

28,4

31,1

9,0

40,7%

2,7

9,5%

29,6

38

40,9

11,3

38,1%

2,9

7,6%

44,3

26,6%

-6,0

-2,8%

Altres
Transport interurbà (competència Generalitat
de Catalunya
Transport urbà (competència municipal)
Altres ferroviaris

166,8

FGC
Renfe Rodalies
Tramvia

22,1%

217,1

23,8%

211,1

22,6%

26,2% Autoritat del
-85,7% Transport
Metropolità
-2,6%

63,2

78,0

80,6

17,4

27,5%

2,6

3,3%

103,6

122,2

106,2

2,6

2,5%

-16,0

-13,1%

-

16,9

24,2

-

-

7,3

42,9%

Taula 78. Evolució de la xarxa de transport públic. Anys 2001, 2006 i 2011.
Font: EMQ 2011

En general, la xarxa viària ha enregistrat un descens de la intensitat mitjana diària
(IMD) durant el període 2006 – 2011 tant a la xarxa interurbana com a la xarxa interna
i d’accés a Barcelona.
2001
2006
2011
Diferències 2011-2001 Diferències 2011-2006
Absolutes Relatives Absolutes Relatives Absolutes Relatives Absolutes Relatives Absolutes Relatives

FONT D'INFORMACIÓ

IMD AUTOPISTES I CARRETERES (vh/dia)
ACESA (anual)

35.842

-

37.225

-

37.845

-

2.003

5,6%

620

AUCAT (anual)

23.207

-

32.438

-

30.843

-

7.636

32,9%

-1.595

TABASA. Túnels de Vallvidrera

29.675

-

34.603

-

31.505

-

1.830

6,2%

-3.098

2.506

-

2.856

-

2.447

-

-59

-2,3%

-409

Xarxa de la Diputació de Barcelona (promig anual)

1,7% Abertis
-4,9% Abertis
-9,0% Tabasa/Anuari DTS
-14,3% Elaboració pròpia en base
a dades de la Diputació
de Barcelona. Serveis
d'Infraestructures Viàries
i Mobilitat

Xarxa interna d'accés a Barcelona (anual)
Accessos
Total Vies Principals
Total Rondes

1.200.488

- 1.201.723

- 1.088.546

-

-111.942

-9,3%

-113.177

666.360

-

873.156

-

826.735

-

160.375

24,1%

-46.421

264.404

-

275.591

-

266.501

-

2.097

0,8%

-9.090

Taula 79. Evolució de la xarxa viària. Anys 2001, 2006 i 2011.
Font: EMQ 2011

-9,4% Ajuntament de Barclona.
-5,3% Direcció de Serveis de
-3,3% Mobilitat
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4.1.4.2. Evolució 2001 – 2011 de la mobilitat ocupacional
Repartiment modal
S’observa que l’ús dels diferents modes de transport que fan els residents a Esplugues
de Llobregat indica que hi ha més sostenibilitat en els patrons d’ús dels modes de
transport.


El transport públic ha augmentat la seva participació en la mobilitat diària.



El vehicle privat ha perdut quota de mercat respecte fa 5 anys, i fins hi tot respecte
fa 10 anys.



Els modes no motoritzats, tot i recuperar quota respecte fa 5 anys, no superen el
valor de fa 10 anys.
50%
45%

44,3%

40%

41,2%

39,3%

35%
30%
25%

34,6%

32,1%
29,8% 29,1%
26,1%

23,6%

20%

15%
10%
5%
0%
2001
No motoritzats

2006
Transport públic

2011
Transport privat

Fig. 124. Evolució del repartiment modal dels desplaçaments a Esplugues de Llobregat
Font: EMQ 2011

4.1.4.3. Evolució 2006 – 2011 de la mobilitat
Dades globals de mobilitat
En els darrers cinc anys, els residents a Esplugues de Llobregat han disminuït la seva
mobilitat quotidiana en un 5,2% (8.000 desplaçaments diaris).


2006: 155.772 desplaçaments en dia feiner



2011: 147.715 desplaçaments en dia feiner
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Motius de transport
La mobilitat per anar a treballar o a estudiar ha disminuït en un 14%, en canvi, la
mobilitat personal s’ha vist incrementada lleugerament amb un 0,4%.
Motiu del desplaçament

2006

2011

Dif. 2011-2006

Absoluts

%

Absoluts

%

Absoluts

%

Mobilitat ocupacional

37.831

24,3%

32.540

22,0%

-5.291

-14,0%

Mobilitat personal

47.421

30,4%

47.626

32,2%

205

0,4%

Tornada a casa ocupacional

30.362

19,5%

26.833

18,2%

3.528

-11,6%

Tornada a casa personal

40.159

25,8%

40.715

27,6%

556

1,4%

155.772

100%

147.715

100%

-8.058

-5,2%

Total

Taula 80. Evolució del motiu del desplaçament. Anys 2006 i 2011.
Font: EMQ 2011

Mode de transport
Els modes no motoritzats han guanyat pes relatiu front als modes mecanitzats. En
canvi, tant la mobilitat en transport públic com en vehicle privat han patit una
disminució del 12% i 17,4%, respectivament, respecte fa cinc anys.
Motiu del desplaçament

2006

2011

Dif. 2011-2006

Absoluts

%

Absoluts

%

Absoluts

%

Modes no motoritzats

70.532

45,3%

75.312

51,0%

4.781

6,8%

Transport públic

36.926

23,7%

32.498

22,0%

-4.428

-12,0%

transport privat

48.315

31,0%

39.904

27,0%

-8.411

-17,4%

155.772

100%

147.715

100%

-8.058

-5,2%

Total

Taula 81. Evolució del mode de transport. Anys 2006 i 2011.
Font: EMQ 2011
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4.2. Demanda a peu
4.2.1. Introducció
Per caracteritzar la demanda de mobilitat a peu s’ha realitzat una campanya de
comptatges manuals de vianants als principals punts de la xarxa principal,
consensuats amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i amb la Direcció de l’Estudi.
En concret, la campanya ha consistit en la realització de 5 comptatges manuals en
dia feiner.
Els aforaments es van realitzar el dia 27 de març de 2012, tant en hora punta de matí
(de 08:00 a 10:00 hores) com en hora punta de tarda (de 17:00 a 19:00 hores).
Els comptatges no es van dur a terme ni un dilluns ni un divendres ja que la mobilitat
en aquests dies és diferent. Els punts d’aforament tampoc van coincidir amb els dies
de mercat setmanal al carrer.
El procés que s’ha dut a terme per a la realització dels comptatges manuals és el
següent:


S’ha situat una persona a cada punt identificat com una cruïlla amb una demanda
elevada de mobilitat a peu.



En cas que des d’una sola posició hagi estat impossible comptabilitzar tots els
fluxos alhora, la posició dels enquestadors ha variat en intervals de 10 minuts per
tal de facilitar el comptatge de tots els fluxos de desplaçaments existents.



Posteriorment, s’ha tractat la informació, expandint la mostra disponible en aquells
casos on la complexitat de la cruïlla analitzada no va permetre la realització dels
comptatges des d’un sol punt.

A continuació es descriu la localització dels punts on s’han realitzat els aforaments de
vianants:
AFORAMENTS DE VIANANTS
Punt

Localització

Horari

Dia

1

Rotonda Montesa
(Av. Baix Llobregat - Av. de Cornellà

Matí: 8:00-10:00
Tarda: 17:00-19:00

27/03/2012

2

Plaça Sardana

Matí: 8:00-10:00
Tarda: 17:00-19:00

27/03/2012

3

Carrer Laureà Miró - Av. Països Catalans

Matí: 8:00-10:00
Tarda: 17:00-19:00

27/03/2012

4

Carrer Josep Anselm Clavé
(Passarel·la per a vianants
Sobre el Parc dels Torrents)

5

Plaça Ramon Trias Fargas

Matí: 8:00-10:00
27/03/2012
Tarda: 16:30-18:30(*)
Matí: 8:00-10:00
Tarda: 17:00-19:00

Taula 82. Punts d’aforament manual de vianants.
Font: Elaboració pròpia.

27/03/2012
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(*) Al punt 4 es va optar per avançar els comptatges de la franja horària de la tarda en
funció dels horaris dels principals centres generadors de mobilitat més propers (CEIP
Prat de la Riba i les Escoles Bressol Marta Mata i Montesa).

Fig. 125. Punts d’aforament manual de vianants.
Font: Elaboració pròpia.

4.2.2. La mobilitat dels vianants
Considerant els volums de desplaçaments registrats tant pel que fa a la franja de matí
analitzada (de 08:00 a 10:00 hores) com pel que fa a la franja de tarda (de 17:00 a
19:00 hores, tret del punt 4 en què s’han realitzat de 16:30 a 18:30), el punt on s’han
detectat més desplaçaments a peu és a la Plaça de la Sardana (Punt 2; barris de El
Gall, El Centre i La Plana), concretament al llarg de l’avinguda de Cornellà.
En canvi, la suma d’intensitat de vianants en aquestes dues franges horàries de matí i
tarda és d’un ordre de magnitud similar en els punts 1, 3 i 4, al voltant dels 4.000 –
4.500 vianants. El punt 5 (plaça Ramon Trias Fargas) és en el que s’ha registrat una
intensitat de vianants inferior.
Pel que fa a les xifres globals, els volums més elevats de vianants s’han registrat a
la tarda a pràcticament tots els punts aforats. De manera general, a l’hora punta de
tarda, s’ha observat de mitjana un volum de vianants superior del 51% al del matí.
No obstant, aquest increment és molt variable segons els punts observats. Així, en els
punts 3 i 5 aquest increment se situa al voltant del 30%, mentre que en la resta de
punts el nombre de vianants a la tarda és un 50% superior a la del matí.
En tot cas, independentment dels aspectes que des del punt de vista de l’oferta puguin
condicionar la mobilitat a peu (amplada de les voreres, franja lliure de pas, mobiliari,
etc.), el dimensionament de la demanda permetrà en fases posteriors realitzar
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propostes de millora de la xarxa per a vianants (sobretot en aquells punts on els
volums de demanda així ho justifiquin).
AFORAMENTS DE VIANANTS
Punts
aforament

Ubicació

Vianants

Vianants

08:00 a 10:00
h

17:00 - 19:00
h

Total
vianants

Rotonda Montesa
(Av. Baix Llobregat - Av. de Cornellà)

1

Avinguda Baix Llobregat (costat St. Joan
Despí)

360

644

1.004

Avinguda de Cornellà

512

786

1.298

Avinguda Baix Llobregat

258

536

794

Avinguda d'Esplugues (costat Cornellà)

237

556

793

1.282

1.575

2.857

Avinguda Isidre Martí

738

1.365

2.103

Avinguda de Cornellà (costat Pont
d'Esplugues)

952

1.640

2.592

Carrer del Carme

656

846

1.502

Plaça Sardana
Avinguda de Cornellà (costat Cornellà)
2

Carrer Laureà Miró - Av. Països Catalans

3

Carrer Laureà Miró (Pont d'Esplugues)

716

1.107

1.823

Av. Països Catalans

393

434

827

Carrer Laureà Miró (l'Hospitalet de
Llobregat)

412

555

967

Carrer Josep Anselm Clavé

488

588

1.076

Carrer Josep Anselm Clavé
(Passarel·la de vianants Parc dels Torrents)
4
(de 16:30 a
18:30)

Pont Nou

572

950

1.522

Carrer Josep Anselm Clavé (Nord)

489

545

1.034

Carrer Josep Anselm Clavé (Sud)

351

296

647

Carrer de Sant Josep

157

224

381

Carrer de l'Esport

25

427

452

Plaça Ramon Trias Fargas

5

Avinguda Jacint Esteva Fontanet

126

130

256

Avinguda Ahrensburg

15

25

40

Avinguda Països Catalans (accés
Ronda)

78

83

161

Avinguda Països Catalans (pas sota B23)

162

247

409

Taula 83. Aforaments de vianants a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia
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Anàlisi en hora punta de matí (8:00 – 10:00)

Fig. 126. Intensitat de desplaçaments de vianants. Dia feiner de 08:00 a 10:00 hores
Font: Elaboració pròpia

Aquesta franja horària concentra la major part dels desplaçaments a peu vinculats a la
mobilitat ocupacional (desplaçaments per motiu treball o estudis).
Com es pot observar al mapa anterior, s’ha detectat que els principals eixos de
demanda de mobilitat dels vianants entre les 8h i les 10h són els següents:
-

Avinguda de Cornellà (principalment al voltant de la Plaça de la Sardana) amb
una intensitat de vianants entre 500 i 700 vianants.

-

Avinguda d’Isidre Martí, també a l’entorn de la Plaça de la Sardana, al barri
de El Centre, amb una intensitat de 738 vianants.

-

El Pont Nou (la passarel·la per a vianants que permet creuar el Parc dels
Torrents i unir els barris de Can Clota i La Plana), amb una intensitat de 572
vianants.

A l’annex B s’adjunten tots els resultats referents a cada punt analitzat, així com també
plànols amb els esquemes d’intensitats de vianants registrats.
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Anàlisi en hora punta de tarda (17:00 a 19:00)

Fig. 127. Intensitat de desplaçaments de vianants. Dia feiner de 17:00 a 19:00 hores.
Font: Elaboració pròpia

En aquesta franja horària es realitza la major part dels desplaçaments a peu vinculats
a la tornada a la llar i la mobilitat personal.
Els principals punts de demanda, seguint un patró similar al matí, són:
-

Avinguda de Cornellà (principalment al voltant de la Plaça de la Sardana) amb
una intensitat de vianants entre 600 i 900 vianants.

-

Avinguda d’Isidre Martí, també a l’entorn de la Plaça de la Sardana, al barri
de El Centre, on la intensitat de vianants gairebé duplica la registrada a la
franja horària de matí (de 738 vianants a 1.365).

-

El Pont d’Esplugues, que passa dels 716 vianants observats a la franja
horària de matí als 1.107 vianants de la franja horària de tarda.

-

El Pont Nou (la passarel·la per a vianants que permet creuar el Parc dels
Torrents i unir els barris de Can Clota i La Plana), amb una intensitat de 950
vianants.

-

Carrer Josep Anselm Clavé (barri de Can Clota), entre el Pont Nou i el carrer
Laureà Miró, amb 545 vianants.

A l’annex B s’adjunten tots els resultats referents a cada punt analitzat, així com també
plànols amb els esquemes d’intensitats de vianants registrats.

190

DOCUMENT I. MEMÒRIA

4.3. Demanda en bicicleta
4.3.1. Introducció
Per caracteritzar la demanda de mobilitat en bicicleta, de la mateixa manera que amb
la mobilitat a peu, s’ha realitzat una campanya de comptatges manuals als
principals punts de demanda, consensuats amb l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat i amb la Direcció de l’Estudi.
En concret, la campanya ha consistit en la realització de 5 comptatges manuals en
dia feiner.
Els aforaments es van realitzar el dia 27 de març de 2012, tant en hora punta de matí
(de 08:00 a 10:00 hores) com en hora punta de tarda (de 17:00 a 19:00 hores).
Els comptatges no es van dur a terme ni un dilluns ni un divendres ja que la mobilitat
en aquests dies és diferent. Els punts d’aforament tampoc van coincidir amb els dies
de mercat setmanal al carrer.
Per a la realització dels comptatges manuals de bicicletes, s’ha fet servir la mateixa
metodologia que pels comptatges manuals per a vianants, detallada en el capítol
anterior del present document (els aforaments tant de vianants com de bicicletes es
van realitzar alhora).
A continuació es descriu la localització dels punts on s’han realitzat els aforaments de
vianants:
AFORAMENTS DE VIANANTS
Punt

Localització

Horari

Dia

1

Rotonda Montesa
(Av. Baix Llobregat - Av. de Cornellà

Matí: 8:00-10:00
Tarda: 17:00-19:00

27/03/2012

2

Plaça Sardana

Matí: 8:00-10:00
Tarda: 17:00-19:00

27/03/2012

3

Carrer Laureà Miró - Av. Països Catalans

Matí: 8:00-10:00
Tarda: 17:00-19:00

27/03/2012

4

Carrer Josep Anselm Clavé
(Passarel·la per a vianants
Sobre el Parc dels Torrents)

5

Plaça Ramon Trias Fargas

Matí: 8:00-10:00
27/03/2012
Tarda: 16:30-18:30(*)
Matí: 8:00-10:00
Tarda: 17:00-19:00

27/03/2012

Taula 84. Punts d’aforament manual de vianants.
Font: Elaboració pròpia.

(*) Al punt 4 es va optar per avançar els comptatges de la franja horària punta de la
tarda en funció dels horaris dels principals centres generadors de mobilitat més
propers (CEIP Prat de la Riba i les Escoles Bressol Marta Mata i Montesa).
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Fig. 128. Punts de realització d’aforaments de ciclistes.
Font: Elaboració pròpia
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AFORAMENTS DE CICLISTES
Punt
Aforament

Ubicació

Ciclistes

Ciclistes

08:00 a 10:00

17:00 19:00

TOTAL

Rotonda Montesa
(Av. Baix Llobregat - Av. de Cornellà)

1

Avinguda Baix Llobregat
(costat St. Joan Despí)

14

31

45

Avinguda de Cornellà

36

51

87

Avinguda Baix Llobregat

10

18

28

Avinguda d'Esplugues
(costat Cornellà)

26

42

68

Avinguda de Cornellà (costat Cornellà)

28

30

58

Avinguda Isidre Martí

8

17

25

Avinguda de Cornellà (costat Pont
d'Esplugues)

30

43

73

Carrer del Carme

7

15

22

Plaça Sardana

2

Carrer Laureà Miró - Av. Països Catalans

3

Carrer Laureà Miró (Pont d'Esplugues)

94

92

186

Av. Països Catalans

43

54

97

Carrer Laureà Miró (l'Hospitalet de
Llobregat)

38

44

82

Carrer Josep Anselm Clavé

18

20

38

Carrer Josep Anselm Clavé
(Passarel·la peatonal Parc dels Torrents)
4
(de 16:30 a
18:30)

Pont Nou

8

16

24

Carrer Josep Anselm Clavé (Nord)

7

12

19

Carrer Josep Anselm Clavé (Sud)

3

6

9

Carrer de Sant Josep

8

8

16

Carrer de l'Esport

1

7

8

Plaça Ramon Trias Fargas

5

Avinguda Jacint Esteva Fontanet

0

30

30

Avinguda Ahrensburg

7

4

11

Avinguda Països Catalans (accés Ronda)

47

34

81

Avinguda Països Catalans (pas sota B23)

44

54

98

Taula 85. Aforaments de ciclistes a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia.
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4.3.2. La mobilitat dels ciclistes
Considerant els volums de desplaçaments registrats tant pel que fa a la franja de matí
analitzada (de 08:00 a 10:00 hores) com pel que fa a la franja de tarda (de 17:00 a
19:00 hores, tret del punt 4 en què s’han realitzat de 16:30 a 18:30), els punts on s’han
detectat més desplaçaments en bicicleta han estat:
-

Punt 3 (Carrer Laureà Miró - Av. Països Catalans) amb una intensitat total de
403 bicicletes en el total de les dues franges horàries aforades.


Punt 1 (Rotonda Montesa), on s’han comptat 228 bicicletes en conjunt dels
períodes aforats.



Punt 5 (Plaça Ramon Trias Fargas), on s’han registrat 220 bicicletes.

Per tant, l’itinerari principal per a la mobilitat en bicicleta al municipi d’Esplugues
de Llobregat és el que conformen l’avinguda de Cornellà, el Pont d’Esplugues i
l’avinguda dels Països Catalans. Es tracta no només del principal eix urbà de la
xarxa de vies ciclistes urbana, sinó que és també el principal itinerari de connexió
interurbà, ja que permet la connexió amb Cornellà de Llobregat al sud-oest i amb
Barcelona al nord-est.
Pel que fa referència a les xifres globals, les intensitats de bicicletes més elevades
s’han registrat en la franja horària de tarda a tots els punts aforats.
Anàlisi en hora punta de matí (08:00 – 10:00)

Fig. 129. Intensitat de desplaçaments en bicicleta. Dia feiner de 08:00 a 10:00 hores
Font: Elaboració pròpia

Aquesta franja horària concentra la major part dels desplaçaments en bicicleta
vinculats a la mobilitat ocupacional (desplaçaments per motiu treball o estudis).
Tanmateix, cal precisar que d’acord amb els resultats obtinguts tot sembla indicar que
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la mobilitat en bicicleta no acostuma a respondre a desplaçaments per motiu
ocupacional, essent preponderant la mobilitat per motius personals. De fet, s’observa
un elevat ús de la bicicleta per a oci esportiu, especialment al voltant del
corredor verd del barri de Finestrelles, la Plaça Mireia i el Passeig de les Aigües
(Parc de Collserola).
Com es pot apreciar en el mapa anterior, s’observa que l’itinerari més potent en la
franja horària de matí és el que conformen l’avinguda de Cornellà, el Pont
d’Esplugues i l’avinguda dels Països Catalans, especialment en el tram entre el
Pont d’Esplugues i la connexió amb el municipi de Barcelona a través del barri de
Finestrelles (a l’entorn de l’Hospital Sant Joan de Déu i el Parc de Cervantes).
L’únic punt de la xarxa on s’han registrat més de 50 desplaçaments en bicicleta és
al Pont d’Esplugues.
A l’annex B s’adjunten tots els resultats referents a cada punt analitzat, així com també
plànols amb els esquemes d’intensitats de bicicletes registrats.
Anàlisi en hora punta de tarda (17:00 – 19:00)

Fig. 130. Intensitat de desplaçaments de bicicletes. Dia feiner de 17:00 a 19:00 hores.
Font: Elaboració pròpia

El nombre de bicicletes observades entre les 17h i les 19h augmenta un 30% respecte
la franja horària de matí aforada. Aquest tipus de comportament indica, generalment,
un major ús de la bicicleta per a mobilitat no obligada (compres, oci, activitats
esportives, etc.) que no pas per motius de mobilitat obligada (anar a estudiar o a la
feina).
Igual que a la franja horària de matí, s’observa que l’itinerari més potent en la franja
horària de matí és el que conformen l’avinguda de Cornellà, el Pont d’Esplugues
i l’avinguda dels Països Catalans, especialment en el tram entre el Pont d’Esplugues
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i la connexió amb el municipi de Barcelona a través del barri de Finestrelles (a l’entorn
de l’Hospital Sant Joan de Déu i el Parc de Cervantes).
A l’annex B s’adjunten tots els resultats referents a cada punt analitzat, així com també
plànols amb els esquemes d’intensitats de bicicletes registrats.

4.4. Demanda en transport públic
Tot i que disposa d’un servei de línies d’autobús urbanes, la xarxa de transport públic
d’Esplugues de Llobregat (serveis d’autobusos i ferroviaris) s’integra dins la xarxa
metropolitana, que dóna servei tant a la ciutat de Barcelona com als municipis del seu
voltant.
A l’hora d’analitzar la demanda global del servei i la seva evolució es fa difícil
discriminar quins són els viatges que afecten només al municipi d’Esplugues de
Llobregat, ja que la majoria de línies – ja siguin d’autobús, tramvia o metro – circulen
entre diferents municipis independentment dels límits municipals.

4.4.1. Transport públic en superfície
L’evolució de demanda del transport públic en superfície experimentada en el període
2010-2011 va ser d’un +6,25% en el conjunt de línies dels serveis diürns i nocturns. La
xarxa nocturna progressa a un ritme una mica més elevat (+7,7%) que la xarxa diürna
(+5,9%).
Així doncs, el nombre de viatgers en el conjunt de línies del servei diürn de la xarxa
metropolitana d’autobús – en el cas d’Esplugues de Llobregat gestionades pels grups
Baixbus i Soler i Sauret – l’any 2010 va ser de 3.252.634 persones. L’evolució de la
demanda en el període 2010 – 2011 s’ha incrementat un 5,9%, arribant a assolir
3.443.942 viatgers anuals.
Per la seva banda, les línies del servei nocturn – gestionades pel grup Baixbus – van
incrementar la seva demanda un 7,7% durant el període 2010 – 2011, assolint 864.218
viatgers anuals l’any 2011.
SERVEIS DIÜRNS I NOCTURNS
Viatgers línies grups Baixbus i Soler i Sauret
Any

Diürn

Nocturn

Total

2011

3.443.942

864.218

4.308.160

2010

3.252.634

802.246

4.054.880

Increment (%)

5,9%

7,7%

6,2%

Taula 86. Viatgers anuals de les línies dels grups Baixbus i Soler i Sauret. Anys 2010 i 2011.
Font: AMB. Elaboració pròpia.

Pel que fa a l’altre conjunt de línies que donen servei diürn a Esplugues de Llobregat –
les gestionades per Transport Metropolitans de Barcelona (TMB) –, la seva
demanda es va situar en 75.215 viatgers el mes de febrer de 2012. Aquesta xifra,
extrapolada al conjunt de l’any, situa la demana d’aquest conjunt de línies en 902.576
viatgers anuals.
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SERVEIS DIÜRNS
Viatgers línies TMB
Any

Febrer

Total

2012

75.215

902.576

Taula 87. Viatgers anuals de les línies de TMB. Any 2012
Font: TMB. Elaboració pròpia.

Mitjançant el model d’assignació de transport públic s’ha elaborat l’aranya de
demanda del servei d’autobús, la qual cosa ha permès conèixer la distribució dels
viatgers a través de la xarxa.
A l’annex C s’hi han recollit els resultats de la modelització de transport públic a
Esplugues de Llobregat.

4.4.2. Transport públic en ferrocarril
L’anàlisi que s’adjunta a continuació es basa en la informació proporcionada pels
operadors de transport públic ferroviari. L’heterogeneïtat de les dades (algunes
expressades en total anual, d’altres per un mes en concret o per dia tipus i resultant
d’anys diferents per a cada operador) no permet ni agregar-les per tal de tenir una
visió global de la demanda ni estudiar-ne l’evolució.
D’una banda, pel que fa a la demanda del tramvia s’observa que les dues estacions
amb més viatgers són ‘La Sardana’ (1.005.191 viatgers) i ‘Pont d’Esplugues’
(757.366 viatgers). A l’estació de ‘La Sardana’ s’hi registren un terç de les validacions
que es produeixen al conjunt d’estacions de tramvia del municipi, mentre a ‘Pont
d’Esplugues’ aquest percentatge se situa al voltant del 25%. A cadascuna de les altres
tres estacions – Ca n’Oliveres, Can Clota i Montesa – s’hi registren un 15% del total de
validacions diàries, respectivament.
Aquesta distribució de la demanda de viatgers per parades es manté pràcticament
constant sigui quin sigui el tipus de dia considerat (feiner, dissabte o diumenge). La
demanda del dissabte representa aproximadament el 10% d’un dia feiner i la del
diumenge un 9%.
VIATGERS TRAMVIA. ANY 2011
Estació

Feiners

%

Dissabtes

%

Festius

%

CA N'OLIVERES

376.979

14%

41.864

15%

37.076

15%

CAN CLOTA

367.559

14%

37.583

14%

30.243

12%

PONT D'ESPLUGUES

624.217

23%

70.194

25%

62.955

26%

LA SARDANA

837.622

31%

89.485

32%

78.084

32%

MONTESA

459.203

17%

38.353

14%

35.288

14%

Taula 88. Validacions anuals de bitllets a les diferents parades del tramvia d’Esplugues de
Llobregat. Any 2011.
Font: Tram. Elaboració pròpia

D’altra banda, tan sols es disposa de dades de demanda de la única estació de la
xarxa de metro del municipi (Can Vidalet, de la línia 5) corresponents als mes de febrer
de 2012:
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VALIDACIONS METRO - Febrer 2012
Estacions

Feiner

Dissabte

Festiu

Can Vidalet

8.956

6.153

3.982

Total línia 5

305.350

179.333

121.683

Can Vidalet / L5

3%

3%

3%

Taula 89. Validacions a l’estació de metro de Can Vidalet. Febrer de 2012.
Font: TMB. Elaboració pròpia

Com s’observa a la taula anterior, l’estació de Can Vidalet representa el 3% de la
demanda total de la línia 5 del metro (quasi 9.000 validacions un feiner tipus sobre un
total de més de 300.000 validacions).
El següent gràfic mostra la distribució de la demanda per franja horària un feiner tipus
de Febrer del 2012. La punta màxima de demanda s’observa de les 7h a les 9h del
matí (amb un 26% de la demanda) i representa més del doble de la demanda de la
punta de tarda (12% de les 15h a les 17h):

0,02%

0,51%

1,01%

2,50%

3,84%

4,49%

4,70%

5,38%

5,74%

6,44%

5,33%

4,76%

4,00%

4,32%

5,00%

4,77%

2,57%

8,90%

13,53%

12,19%

Distribució de la demanda per franja horària (%) a l'estació Can Vidalet
Febrer 2012

Fig. 131. Distribució de la demanda de l’estació Can Vidalet (en %)
Font: TMB. Elaboració pròpia.

Malauradament, no ha sigut possible obtenir la matriu origen/destinació i la distància
mitjana de recorregut dels desplaçaments en cap dels dos modes degut a la no
disponibilitat d’informació sobre els orígens i destinacions de la demanda dels modes
ferroviaris a Esplugues de Llobregat.

4.4.3. Relacions d’intermodalitat del servei d’autobusos amb d’altres
modes
En aquest apartat s’avalua la intermodalitat entre els diferents mitjans i el transport
públic, és a dir, la possibilitat de realitzar un intercanvi modal de l’autobús urbà i/o
interurbà amb la resta de modes de transport.
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Mode

Bicicletes

Estació de
metro de Can
Vidalet

Intermodalitat amb el servei d’autobusos
S’observa un alt grau de
connectivitat de la xarxa
d’autobusos i la de vies
ciclistes en bona part del
municipi. La única via amb
una elevada intensitat de pas
d’autobusos que no disposa
d’infraestructura específica
per a la bicicleta (carril bici,
vorera bici, etc.) és el carrer
Laureà Miró.
Bona part de les parades
d’autobús situades a les
principals vies de la ciutat
disposen d’un aparcament de
bicicletes proper per tal de
permetre l’intercanvi modal.

Fig. 132. Parada d’autobús al costat de la vorera
bici de l’avinguda de Cornellà. Font:
Elaboració pròpia

L’estació de metro de Can
Vidalet no té connexió directa
amb cap línia d’autobús, tot i
que hi ha algunes parades de
la línia EP1 properes.
Fig. 133. Estació de metro de Can Vidalet, sense
correspondència amb línies d’autobús.
Font: Elaboració pròpia

Estacions de
tramvia

Les estacions de tramvia
estan ben connectades amb
parades del servei
d’autobusos, ja que la majoria
de línies d’ambdós xarxes
circulen pels dos principals
eixos viaris del municipi:
l’avinguda de Cornellà i el
carrer de Laureà Miró.

Fig. 134. Línies d’autobús i tramvia amb itineraris
coincidents (avinguda de Cornellà). Font:
Elaboració pròpia
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La única parada de taxi
existent al municipi – ubicada
al carrer de Finestrelles,
davant de l’Hospital de Sant
Joan de Déu – està ben
connectada amb la xarxa
d’autobusos.

Taxi

Fig. 135. Parada d’autobús propera a la parada de
taxi de l’Hospital de Sant Joan de Déu.
Font: Elaboració pròpia
Fig. 136. Relacions d’intermodalitat del servei d’autobusos amb altres modes. Font: elaboració pròpia.

4.5. Demanda en vehicle privat motoritzat
4.5.1. Introducció
Les dades utilitzades en aquest apartat per a avaluar i definir les intensitats de
circulació en vehicle privat sobre la xarxa viària interna d’Esplugues de Llobregat i del
seu entorn immediat provenen de tres fonts d’informació principal:
a) Campanya d’aforaments automàtics i manuals realitzada el 30 i el 31 de maig
de 2012 amb motiu de l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana d’Esplugues de
Llobregat.
b) Altres estudis de trànsit realitzats per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat:


Estudi de trànsit de Finestrelles: desembre 2008.



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Sector Hospital Sant Joan de
Déu a Esplugues de Llobregat: octubre 2008.



Estudi d'alternatives d'ordenació de la rotonda Josep Català a l'avinguda
dels Països Catalans, a Esplugues de Llobregat: abril 2009.



Estudi de mobilitat del Pla d’Ordenació Clínica FIATC: juny 2006.

c) Per altre costat, s’han pres com a referència les dades obtingudes a partir de la
realització del model de simulació en hora punta de matí i en hora punta de
tarda dels desplaçaments amb vehicle privat que es realitzen a la ciutat.
A l’annex C s’hi han recollit els resultats de la modelització de vehicle privat a
Esplugues de Llobregat.

4.5.2. Resultats de la campanya d’aforaments automàtics realitzada el
2012
Introducció
Per tal de caracteritzar la demanda d’ús del vehicle privat als principals vials
d’Esplugues de Llobregat, es va dissenyar una campanya d’aforaments consistent en
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15 punts d’aforament amb 20 màquines associades, de les quals 5 van aforar en un
sentit i 10 en dos sentits. En total es van aforar 35 carrils de la ciutat.
Els aforaments es van dur a terme el dimecres 30 de maig i el dijous 31 de maig. El
repartiment dels punts a aforar en cadascun dels dies es va fer de tal manera que es
poguessin evitar les afectacions a la mobilitat provocades per esdeveniments
especials com ara el mercat setmanal al carrer de Can Vidalet.
La ubicació d’aquests punts d’aforament es va consensuar amb la Direcció de l’Estudi
per tal de caracteritzar correctament la xarxa viària d’Esplugues de Llobregat i les
seves intensitats.

AFORAMENTS AUTOMÀTICS
Punt

Localització

Sentit

Nº carrils

1

Carrer Àngel Guimerà (entre Av. Baix Llobregat i Carrer del Gall)

2 sentits

1+1

2

Av. Baix Llobregat (entre Montesa i Hospital Moisès Broggi)

2 sentits

2+2

3

Carretera de Cornellà (entre Av. Baix Llobregat i Carrer Francesc Layret)

2 sentits

2+2

4

Carrer d'Isidre Martí (entre Carretera de Cornellà i Carrer de Juli Garreta)

2 sentits

1+1

5

Carrer Laureà Miró (entre Pont d'Esplugues i Carrer de l'Església)

2 sentits

2+2

6

Av. Josep Esteva i Fontanet (entre Pl. Constitució i Carrer Lluís Borrassà)

2 sentits

1+1

7

B-23 - Sortida 1B ‘Esplugues de Llobregat’

1 sentit

1 carril

8

Av. Jacint Esteva Fontanet (entre Av. Països Catalans i Carrer Joan Miró)

2 sentits

2+2

9

Av. Països Catalans (entrada Av. Diagonal i Ronda de Dalt)

1 sentit

1 carril

10

Av. Països Catalans (entre Gaietà Faura i Carrer Laureà Miró)

2 sentits

2+2

11

Ronda de Dalt - Entrada/Sortida 12 Esplugues

2 sentits

1+1

12

Ronda de Dalt - Sortida 12 Esplugues

1 sentit

1 carril

13

Ronda de Dalt - Entrada 13 ‘Av.Electricitat’

1 sentit

1 carril

14

Ronda de Dalt - Sortida 13 ‘Av.Electricitat’

1 sentit

1 carril

15

Carrer Lleialtat (entre Carrer Oriol i Camí de Can Boixeres)

2 sentits

1+1

Taula 90. Punts d’aforament automàtics realitzats amb motiu de la realització del PMU
d’Esplugues de Llobregat l’any 2012
Font: Elaboració pròpia.
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Fig. 137. Ubicació dels aforaments automàtics realitzats pel Pla de Mobilitat Urbana d’Esplugues de
Llobregat.
Font: Elaboració pròpia

A més d’aquests punts d’aforament, gràcies a la informació obtinguda en les reunions i
entrevistes celebrades amb la Policia Local i els tècnics de l’Àrea de Mobilitat del
municipi es va poder identificar que un dels principals punts crítics del municipi és la
connexió de l’avinguda dels Països Catalans i l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, on
es pot enllaçar amb l’autovia B-23, la Ronda de Dalt i accedir al centre d’Esplugues de
Llobregat i a l’avinguda Diagonal de Barcelona.
Degut a la complexitat d’aquest enllaç viari, per tal d’analitzar-lo amb un major nivell de
detall es va optar per a realitzar uns comptatges direccionals que permetessin establir
l’origen i la destinació dels vehicles que hi circulen en l’hora punta de matí (de 8:00 a
9:00), la més conflictiva del dia. La intensitat mitjana diària (IMD) d’aquest punt s’ha
obtingut extrapolant el factor d’hora punta de la resta de punts d’accés a vies
interurbanes principals aforats i aplicant-lo a la intensitat horària aforada.

Resultats
Els resultats dels aforaments automàtics permeten establir que les vies més
transitades del municipi són el carrer Laureà Miró (36.192 veh./dia), l’avinguda del Baix
Llobregat (35.424 veh./dia) i l’avinguda dels Països Catalans (34.779 veh./dia).
Pel que fa a l’hora punta registrada, s’observen dos pics horaris principals (a la franja
horària de matí i a la de tarda) en la majoria de punts aforats:


L’hora punta de matí es registra de 8:00 a 9:00h en 14 dels 15 punts aforats,
essent la sortida 1B de l’autovia B-23 l’únic punt en què es dona en una hora
diferent (de 7:00 a 8:00h).
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L’hora punta de tarda es registra de 18:00 a 19:00h en 6 dels punts aforats i de
17:00 a 18:00h en 5.

El promig de vehicles pesants aforat està al voltant del 3–4% de la intensitat diària
total. S’observa una intensitat superior de vehicles pesants a les vies de connexió amb
les vies interurbanes principals – sobretot als accessos a la Ronda de Dalt – que no
pas a l’interior del municipi.
Pel que fa als accessos a les vies de comunicació interurbanes principals, s’observa
una major intensitat de trànsit en els accessos a la Ronda de Dalt que a l’autovia B-23.
En conjunt, a l’accés 12 ‘Esplugues’ de la Ronda de Dalt es registren 19.397 vehicles
diaris, mentre que a l’accés 13 ‘Av. Electricitat’ es registren 14.524 vehicles diaris. A
l’únic accés a l’autovia B-23 (1B ‘Esplugues de Llobregat’) es registren 10.282 vehicles
diaris.
Els resultats obtinguts en aquests punts d’aforament s’adjunten a continuació:

Punt

Accessos a vies interurbanes

IDM (veh./dia)

7b

Autovia B-23 - Entrada 1B ‘Esplugues de Llobregat’

3.860

7a

Autovia B-23 - Sortida 1B ‘Esplugues de Llobregat’

6.422

11a Ronda de Dalt sentit Llobregat - Entrada 12 ‘Esplugues’

7.833

11b Ronda de Dalt sentit Llobregat - Sortida 12 ‘Esplugues’

2.579

12

Ronda de Dalt sentit Besòs - Sortida 12 ‘Esplugues’

8.985

13

Ronda de Dalt sentit Llobregat- Entrada 13 ‘Av. Electricitat’

9.866

14

Ronda de Dalt sentit Llobregat - Sortida 13 ‘Av. Electricitat’

4.658

Taula 91. Intensitats diàries de vehicles als accessos a vies interurbanes principals.
Font: Elaboració pròpia.

Les diferències que s’observen entre la intensitat de vehicles que entren i surten pels
accessos a aquestes vies principals (Ronda de Dalt i B-23) reflecteixen que hi ha un
elevat trànsit de pas amb origen i/o destinació algun municipi limítrof que accedeix a
aquestes vies a través de la xarxa viària d’Esplugues de Llobregat.

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat

203

En primer lloc, a la taula següent s’hi recullen els resultats de la campanya d’aforaments automàtics realitzats amb motiu de l’elaboració del
PMUS d’Esplugues de Llobregat:

RESULTATS DELS AFORAMENTS AUTOMÀTICS
Punts d'aforament automàtic i sentits

Intensitat de Vehicles (ID)
Factor d'Hora Punta (FHP)
Nº carrils

Punt

Ubicació

Veh. Lleugers
ID
(veh./dia) veh./dia
%

Veh. Pesants
veh./dia

%

Període

IH (veh./h)

1

Carrer Àngel Guimerà (entre Av. Baix Llobregat i Carrer del Gall)

1+1

5.644

5.229

92,65%

415

7,35%

08:00-09:00

521

2

Av. Baix Llobregat (entre Montesa i Hospital Moisès Broggi)

2+2

17.809

17.809

100,00%

-

-

08:00-09:00

1.319

3

Carretera de Cornellà (entre Av. Baix Llobregat i Carrer Francesc Layret)

2+2

12.070

12.070

100,00%

-

-

08:00-09:00

910

4

Carrer d'Isidre Martí (entre Carretera de Cornellà i Carrer de Juli Garreta)

1+1

4.901

4.558

93,00%

343

7,00%

08:00-09:00

429

5

Carrer Laureà Miró (entre Pont d'Esplugues i Carrer de l'Església)

2+2

18.216

18.216

100,00%

-

-

08:00-09:00

1.692

6

Av. Josep Esteva i Fontanet (entre Pl. Constitució i Carrer Lluís Borrassà)

1+1

10.070

10.070

100,00%

-

-

08:00-09:00

1.506

7

B-23 - Sortida 1B ‘Esplugues de Llobregat’

1 carril

6.422

6.125

95,38%

297

4,62%

07:00-08:00

680

8

Av. Jacint Esteva Fontanet (entre Av. Països Catalans i Carrer Joan Miró)

2+2

12.892

12.566

97,47%

326

2,53%

08:00-09:00

1.426

9

Av. Països Catalans (entrada Av. Diagonal i Ronda de Dalt)

1 carril

13.583

13.583

100,00%

-

-

08:00-09:00

1.091

10

Av. Països Catalans (entre Gaietà Faura i Carrer Laureà Miró)

2+2

17.533

17.533

100,00%

-

-

08:00-09:00

1.570

11

Ronda de Dalt - Entrada/Sortida 12 Esplugues

1+1

10.412

9.730

93,45%

682

6,55%

08:00-09:00

939

12

Ronda de Dalt - Sortida 12 Esplugues

1 carril

8.985

8.985

100,00%

-

-

18:00-19:00

742

13

Ronda de Dalt - Entrada 13 ‘Av. Electricitat’

1 carril

9.866

9.035

91,58%

831

8,42%

08:00-09:00

793

14

Ronda de Dalt - Sortida 13 ‘Av. Electricitat’

1 carril

4.658

4.272

91,71%

386

8,29%

18:00-19:00

349

15

Carrer Lleialtat (entre Carrer Oriol i Camí de Can Boixeres)

1+1

4.534

4.325

95,39%

209

4,61%

18:00-19:00

342

Taula 92. Resum dels resultats de la campanya d’aforaments automàtics realitzats amb motiu de l’elaboració del PMU d’Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia
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En segon lloc, a la taula següent s’han desglossat els resultats per sentit aforat i per tipologia de vehicle (lleugers i pesants):
RESULTATS DELS AFORAMENTS AUTOMÀTICS PER SENTITS I TIPOLOGIA DE VEHICLES
Punts d'aforament automàtic i sentits
Punt

Ubicació

Intensitat de Vehicles (ID)
Sentit

Nº carrils

Veh. Lleugers
ID
(veh./dia) veh./dia
%

Veh. Pesants
veh./dia

%

Av. Baix Llobregat
Carrer Àngel Guimerà (entre Av. Baix Llobregat i Carrer del Gall)
C. del Gall
Av. de Cornellà
Av. Baix Llobregat (entre Montesa i Hospital Moisès Broggi)
C. Lluís Millet
Av. Baix Llobregat
Carretera de Cornellà (entre Av. Baix Llobregat i Carrer Francesc Layret)
C. Montesa
C. Santiago Rusiñol
Carrer d'Isidre Martí (entre Carretera de Cornellà i Carrer de Juli Garreta)
C. V. Bou
C. Església
Carrer Laureà Miró (entre Pont d'Esplugues i Carrer de l'Església)
Av. de Cornellà
C. Borrassà
Av. Josep Esteva i Fontanet (entre Pl. Constitució i Carrer Lluís Borrassà)
C. Carbonell

1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1

2.541
3.103
8.478
9.331
2.541
6.002
2.841
2.060
8.684
8.478
5.392
4.678

2.324
2.905
8.478
9.331
2.324
6.002
2.668
1.890
8.684
8.478
5.392
4.678

91,46%
93,62%
100,00%
100,00%
91,46%
100,00%
93,91%
91,75%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

217
198
217
173
170
-

8,54%
6,38%
8,54%
6,09%
8,25%
-

7

B-23 - Sortida 1B ‘Esplugues de Llobregat’

Sortida 1b

1

6.422

6.125

95,38%

297

4,62%

8

Av. Jacint Esteva Fontanet (entre Av. Països Catalans i Carrer Joan Miró)

Pl. R. Trias Fargas
M. Florentin Perez

2
2

5.422
7.470

5.096
7.470

93,99%
100,00%

326
-

6,01%
-

9

Av. Països Catalans (entrada Av. Diagonal i Ronda de Dalt)

C. Jacint Estava Fontanet

1

13.583

13.583

100,00%

-

-

Laureà Miro
M. Llavines
Entrada 12
Sortida 12

2
2
1
1

7.795
9.738
7.833
2.579

7.795
9.738
7.349
2.381

100,00%
100,00%
93,82%
92,32%

484
198

6,18%
7,68%

1
2
3
4
5
6

10

Av. Països Catalans (entre Gaietà Faura i Carrer Laureà Miró)

11

Ronda de Dalt - Entrada/Sortida 12 Esplugues

12

Ronda de Dalt - Sortida 12 Esplugues

Esplugues

1

8.985

8.985

100,00%

-

-

13

Ronda de Dalt - Entrada 13 ‘Av. Electricitat’

Entrada 13

1

9.866

9.035

91,58%

831

8,42%

14

Ronda de Dalt - Sortida 13 ‘Av. Electricitat’

Sortida 13

1

4.658

4.272

91,71%

386

8,29%

15

Carrer Lleialtat (entre Carrer Oriol i Camí de Can Boixeres)

M. Aurèlia Campmany
C. Can Boixeres

1
1

2.289
2.245

2.189
2.136

95,63%
95,14%

100
109

4,37%
4,86%

Taula 93. Resum dels resultats de la campanya d’aforaments automàtics per sentit aforat i per tipologia de vehicles.
Font: Elaboració pròpia
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En tercer lloc, a la taula següent s’hi observa el càlcul del factor d’hora punta per sentit aforat i per tipologia de vehicle (lleugers i pesants):
RESULTATS DELS AFORAMENTS AUTOMÀTICS. CÀLCUL DEL FACTOR D’HORA PUNTA
Punt d'aforament automàtic i sentits

Hora Punta
Veh. Lleugers

Punt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ubicació

Sentit

Av. Baix Llobregat
Carrer Àngel Guimerà
(entre Av. Baix Llobregat i Carrer del Gall)
C. del Gall
Av. de Cornellà
Av. Baix Llobregat
(entre Montesa i Hospital Moisès Broggi)
C. Lluís Millet
Av. Baix Llobregat
Carretera de Cornellà
(entre Av. Baix Llobregat i Carrer Francesc Layret)
C. Montesa
C. Santiago Rusiñol
Carrer d'Isidre Martí
(entre Carretera de Cornellà i Carrer de Juli Garreta) C. V. Bou
C. Església
Carrer Laureà Miró
(entre Pont d'Esplugues i Carrer de l'Església)
Av. de Cornellà
C. Borrassà
Av. Josep Esteva i Fontanet
(entre Pl. Constitució i Carrer Lluís Borrassà)
C. Carbonell

Factor d'hora punta (FHP)

Veh. Pesants

Total vehicles
Quart d'hora
Període
%
Període
%
Període
%
Q15 Màxiii
determinant
17:00-18:00 8,78% 10:00-11:00 11,98% 17:00-18:00 8,66% 17:00 - 17:15
72
8:00-9:00 10,98% 9:00-10:00 8,59%
8:00-9:00 10,76% 08:30 - 08:45
100
8:00-9:00
7,31%
8:00-9:00
7,31% 08:45 - 09:00
179
8:00-9:00
7,49%
8:00-9:00
7,49% 08:45 - 09:00
203
17:00-18:00 8,78% 10:00-11:00 11,98% 17:00-18:00 8,66% 17:00 - 17:15
72
8:00-9:00
8,15%
8:00-9:00
8,15% 08:00 - 08:15
132
8:00-9:00
8,43% 11:00-12:00 9,83%
8:00-9:00
8,34% 08:45 - 09:00
73
9:00-10:00 8,15% 9:00-10:00 8,82% 9:00-10:00 8,20% 09:00 - 09:15
67
8:00-9:00
7,88%
8:00-9:00
7,88% 08:45 - 09:00
201
8:00-9:00
7,31%
8:00-9:00
7,31% 08:45 - 09:00
179
8:00-9:00
9,31%
8:00-9:00
9,31% 08:30 - 08:45
162
8:00-9:00 21,46%
8:00-9:00 21,46% 08:30 - 08:45
282

B-23 - Sortida 1B ‘Esplugues de Llobregat’

Sortida 1b

7:00-8:00

10,56%

Av. Jacint Esteva Fontanet
(entre Av. Països Catalans i Carrer Joan Miró)
Av. Països Catalans
(entrada Av. Diagonal i Ronda de Dalt)
Av. Països Catalans
(entre Gaietà Faura i Carrer Laureà Miró)

Pl. R. Trias Fargas
M. Florentin Perez

8:00-9:00
7:00-8:00

15,58% 14:00-15:00
7,11%
-

C. Jacint Estava Fontanet

8:00-9:00

8,03%

7:00-8:00

-

Laureà Miro
M. Llavines
Entrada 12
Sortida 12

17:00-18:00 7,54%
8:00-9:00 10,32%
8:00-9:00
9,87% 17:00-18:00
8:00-9:00
6,76% 10:00-11:00

Total vehicles

Qiv

FHP

220
334
620
699
220
489
237
169
684
620
502
1004

0,76
0,84
0,87
0,86
0,76
0,93
0,81
0,63
0,85
0,87
0,77
0,89

11,11%

7:00-8:00

10,59% 07:30 - 07:45

209

680

0,81

7,36%
-

8:00-9:00
7:00-8:00

15,27% 08:30 - 08:45
7,11% 07:45 - 08:00

246
195

828
531

0,84
0,68

-

8:00-9:00

8,03%

334

1091 0,82

17:15
09:00
09:00
09:00

178
266
208
52

588
1005
770
169

0,83
0,94
0,93
0,81

9,50%
9,09%

08:45 - 09:00

17:00-18:00 7,54% 17:00 8:00-9:00 10,32% 08:45 8:00-9:00
9,83% 08:45 8:00-9:00
6,55% 08:45 -

11

Ronda de Dalt - Entrada/Sortida 12 Esplugues

12

Ronda de Dalt - Sortida 12 Esplugues

Esplugues

18:00-19:00

8,26%

-

-

18:00-19:00

8,26%

18:15 - 18:30

203

742

0,91

13

Ronda de Dalt - Entrada 13 ‘Av.Electricitat’

Entrada 13

8:00-9:00

8,25%

7:00-8:00

12,27%

7:00-8:00

7,57%

07:30 - 07:45

222

747

0,84

14

Ronda de Dalt - Sortida 13 ‘Av.Electricitat’

Sortida 13

8:00-9:00

7,23%

14:00-15:00

9,07%

18:00-19:00

7,49%

18:15 - 18:30

96

349

0,91

15

Carrer Lleialtat
(entre Carrer Oriol i Camí de Can Boixeres)

M. Aurèlia Campmany
C. Can Boixeres

8:00-9:00
7:00-8:00

8,50%
7,26%

17:00-18:00
13:00-14:00

6,00%
8,26%

8:00-9:00
7:00-8:00

8,34%
7,22%

08:30 - 08:45
07:45 - 08:00

59
52

191
162

0,81
0,78

Taula 94. Resum dels resultats de la campanya d’aforaments automàtics per sentit aforat i per tipologia de vehicles.
Font: Elaboració pròpia

A l’Annex A s’adjunten tots els resultats detallats de la campanya d’aforaments, amb gràfiques d’evolució de la circulació en vehicle privat.
iii
iv

Q15 Màx és el volum màxim registrat durant 15 minuts consecutius d’una hora.
Q és el volum de trànsit durant l’hora punta. El factor d’hora punta es calcula utilitzant la següent expressió: FHP = Q / (4 · Q15 Màx)
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Velocitats registrades
La campanya d’aforaments automàtics també va incloure l’anàlisi de les velocitats dels
vehicles en el moment de pas pels punts d’aforament. No obstant, les característiques
tècniques de les màquines utilitzades en la campanya d’aforaments no permetien
registrar les velocitats dels vehicles en tots els punts.
L’anàlisi de les velocitats registrades permet concloure que, en entorn urbà, la majoria
dels conductors respecta els límits de velocitat vigents a les vies, mentre que és en els
accessos a les vies d’alta capacitat interurbanes – Ronda de Dalt i B-23 – on més
s’infringeixen aquests límits.
De fet, la velocitat mitjana de circulació registrada en aquells punts d’aforament situats
dins l’entramat urbà és força inferior al límit de velocitat vigent (50 km/h en tots els
casos).

Velocitat
mitjana (km/h)

De 0 a 19

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a 69

De 70 a 79

Més de 80

2.541

60

31

5%

41% 45%

9%

1%

0%

0%

0%

C.del Gall

3.103

70

31

4%

38% 50%

8%

1%

0%

0%

0%

Av. de Cornellà

8.478

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C. Lluís Millet

9.331

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Av. Baix Llobregat

2.541

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.Montesa

6.002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.Santiago Rusiñol

2.841

50

25

18% 61% 19%

1%

0%

0%

0%

0%

C.V.Bou

2.060

60

26

10% 70% 20%

1%

0%

0%

0%

0%

C. Església

8.684

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Av. de Cornellà

8.478

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.Borrassa

5.392

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.Carbonell

4.678

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sortida 1b

6.422

> 80

56

3%

4%

3%

8%

1%

Pl.R.Trias Fargas

5.422

80

35

9%

20% 37% 27%

M.Florentin Perez

7.470

-

-

-

-

-

C.Jacint Esteva Fontanet

13.583

-

-

-

-

Laureà Miro

7.795

-

-

-

M.Llavines

9.738

-

-

Entrada 12

7.833

80

Sortida 12

2.579

12

Esplugues

13
14

Sentit

De 30 a 39

Velocitat
màxima (km/h)

Av. Baix Llobregat

Punt

De 20 a 29

ID (Veh./dia)

VELOCITATS REGISTRADES

1

2

3

4

5

6
7

11% 38% 31%
5%

0%

0%

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

0%

1%

9%

59% 28%

3%

0%

0%

80

43

0%

2%

29% 56% 11%

1%

0%

0%

8.985

-

-

-

-

-

-

-

-

Entrada 13

9.866

> 80

49

0%

0%

6%

48% 41%

5%

0%

0%

Sortida 13

4.658

> 80

56

0%

0%

2%

20% 46% 26%

5%

0%

M. Aurèlia Campmany

2.289

50

18

51% 42%

7%

1%

0%

0%

0%

0%

C.Can Boixeres

2.245

40

21

31% 65%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

8
9
10

11
-

-

15

Taula 95. Distribució de velocitats en els diferents punts d’aforament. Font: Elaboració pròpia.
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4.5.3. Resultats de la campanya de comptatges manuals realitzada el 2012
A partir de la campanya de comptatges manuals direccionals realitzada en motiu del
PMUS d’Esplugues de Llobregat s’ha pogut analitzar el nivell de demanda de les
principals cruïlles de la ciutat. Aquest tipus de comptatges permeten no només indicar
de forma genèrica el nombre de vehicles que han circulat per una secció, sinó saberne els moviments a l’interior de les interseccions.
Els aforaments manuals del PMUS d’Esplugues de Llobregat – igual que els
aforaments automàtics – es van dur a terme el 30 i el 31 de maig de 2012 coincidint
amb les hores puntes del matí i de la tarda: de 7:00 a 9:00 i de 16:30 a 18:30.
COMPTATGES MANUALS
Punt

Localització

Hora punta
matí

Hora punta
tarda

M1

Carrer Manuel de Falla amb Carrer Àngel Guimerà

08:00-09:00

17:30-18:30

M2

Pont d'Esplugues

08:00-09:00

16:30-17:30

M3

Av. Països Catalans amb Carrer Laureà Miró

08:00-09:00

17:30-18:30

M4

Plaça Jacinto Benavente

08:00-09:00

17:30-18:30

M5a

Carrer Lleialtat amb Carrer Maria Aurèlia
Capmany

08:00-09:00

17:30-18:30

08:00-09:00

17:30-18:30

M5b Carrer Lleialtat amb Carrer Enrique Tierno Galván
M6

Carrer Molí amb Carrer Verge de la Mercè

08:00-09:00

16:30-17:30

M7

Camí de Can Boixeres amb Camí de Can Nyac

08:00-09:00

16:30-17:30

M8

Plaça de la Constitució amb Av. Lluís Companys

08:00-09:00

16:30-17:30

Taula 96. Ubicació dels punts d’aforament manual i hora punta registrada.
Font: Elaboració pròpia

Del conjunt de punts aforats, les cruïlles amb una intensitat de trànsit major són:


el Carrer Manuel de Falla amb Carrer Àngel Guimerà,



la Plaça de la Constitució amb Av. Lluís Companys,



el Pont d'Esplugues,



i l’Av. Països Catalans amb Carrer Laureà Miró.

En la major part d’aquests punts la variació del trànsit entre la franja horària punta de
matí i de tarda és pràcticament nul·la, tret de la rotonda del Pont d’Esplugues (cruïlla
entre l’avinguda de Cornellà i el carrer de Laureà Miró) – on la intensitat de trànsit
registrada al matí és un 40% superior a la registrada a la tarda – i a la plaça Jacinto
Benavente – on la intensitat de trànsit registrada al matí és un 13% inferior a la
registrada a la tarda – .
D’acord amb la Direcció de l’Estudi i els tècnics de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, es va decidir realitzar uns comptatges direccionals de vehicles addicionals
en hora punta de matí al nus viari entre la Plaça Josep Català Soler i la Plaça de
Ramon Trias Fargas. L’Ajuntament té prevista una reordenació viària de la Plaça
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Ramon Trias Fargas i aquests comptatges direccionals han de permetre testar i validar
aquesta reordenació.

Fig. 138. Comptatges direccionals de matrícules a Pl. Josep Català i Soler – Pl. Ramon Trias Fargas.
Font. Elaboració pròpia
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4.6. Aparcament
4.6.1. Demanda d’aparcament dels residents
Per avaluar la demanda d’aparcament del municipi és necessari conèixer el parc de
vehicles de cada zona d’estudi o barri. Aquestes dades s’han obtingut del padró de
vehicles del municipi.
PARC DE VEHICLES PER BARRIS
Barri

Superfície
Densitat
Parc de vehicles
(turismes i furgonetes)
(ha)
(vehicles/ha)

Centre

1.972

66,8

29,5

La Plana

2.067

42,9

48,2

Can Clota

884

21,7

40,8

Finestrelles

297

117,9

2,5

Ciutat Diagonal

181

48,4

3,7

La Miranda

256

25,8

9,9

La Mallola

382

16,5

23,2

El Gall

885

38,1

23,2

Montesa

791

23,3

34,0

Can Vidalet

3.546

33,8

104,8

Can Cervera

334

18,5

18,1

11.595

453,6

25,6

TOTAL

Taula 97. Parc de vehicles per zona d’estudi. Font: elaboració pròpia

A continuació s’observa un mapa amb la densitat de la demanda d’aparcament de
residents al municipi. Destaca la forta demanda del barri de Can Vidalet (104,8 veh./h):

Fig. 139. Distribució de la demanda (parc de vehicles) per barri. Font. Elaboració pròpia
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En la següent imatge s’ha representat la densitat de demanda d’aparcament dels
residents a Esplugues de Llobregat a partir de les dades del padró de vehicles de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat:

Fig. 140. Densitat de la demanda d’aparcament dels residents (demanda nocturna)
Font. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

Com s’observa en la imatge anterior, la densitat de vehicles empadronats és molt
elevada en bona part dels carrers del barri de Can Vidalet. És també força significatiu
la concentració de vehicles en alguns carrers dels barris del Centre, La Plana i Can
Clota.

4.6.2. Anàlisi qualitatiu de l’aparcament
Tot i que el càlcul del balanç de l’aparcament al municipi s’ha de realitzar a partir de
l’oferta (nombre de places d’aparcament) i la demanda (el parc de vehicles),
l’explotació de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) de l’any 2006 permet obtenir
una sèrie d’informació que permet complementar aquest càlcul del balanç de
l’aparcament.
Fluxos de mobilitat
La primera informació complementària que es pot obtenir de l’explotació de l’EMQ
2006 és la mobilitat atreta i generada a Esplugues de Llobregat:
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Nombre de desplaçaments en vehicle privat dels residents a
Esplugues de Llobregat cap a altres municipis
16.000
Nº desplaçaments

14.000

13.436

12.000
10.000
8.000
6.000

5.130

4.505

4.000
2.000

324

639

0
Cotxe com a
conductor

Cotxe com a
acompanyant

Moto com a
conductor
Tipologia

Moto com a Furgoneta/camió
acompanyant

Nº desplaçaments

Nombre de desplaçaments en vehicle privat dels no residents
cap a Esplugues de Llobregat
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

16.102

3.712
1.374
Cotxe com a
conductor

Cotxe com a
Moto com a
acompanyant
conductor
Tipologia

482
Furgoneta/camió

Fig. 141. Comparació dels desplaçaments en vehicle privat entre els residents i els no residents a
Esplugues de Llobregat. Font. EMQ 2006

La importància de tenir en compte aquests desplaçaments resideix en el fet que els no
residents que es desplacin fins a Esplugues de Llobregat en vehicle privat seran
generadors de demanda mentre que els residents que es desplacin fora del municipi
ho seran d’oferta.
Per una banda, un total de 13.436 cotxes, 5.130 motocicletes i 639
furgonetes/camions, corresponents a desplaçaments de residents cap a fora del
municipi, alliberen oferta d’aparcament durant el període de temps que es troben fora
d’Esplugues de Llobregat.
Per altra banda, un total de 16.102 cotxes, 1.374 motocicletes i 482
furgonetes/camions, corresponents a desplaçaments de no residents cap al municipi,
accedeixen diàriament a Esplugues de Llobregat i contribueixen en l’augment del
dèficit d’estacionament.
Tot i que es quantifiqui l’oferta i la demanda generada, no es pot realitzar un balanç
quantitatiu entre la demanda de no residents i l’oferta generada pels residents atès que
es desconeix la tipologia d’oferta generada. Així doncs, tot i que es dóna una idea de
la quantitat de desplaçaments que es generen en cada cas, no es pot afirmar que les
places d’aparcament alliberades pels residents a Esplugues de Llobregat
compensaran els aparcaments demandats pels no residents ja que, per exemple, pot
ser que el resident alliberi una plaça en finca privada que no podrà ser aprofitada per
un no resident.
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Tipus de demanda d’aparcament
Per completar l’estudi qualitatiu, s’analitzen els resultats obtinguts a partir de
l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (2006) respecte el tipus d’aparcament que han
realitzat els enquestats en els seus desplaçaments interns o de connexió amb
Esplugues de Llobregat.
Demanda d'aparcament dels residents a Esplugues de Llobregat en els
seus desplaçaments dins el seu municipi

1%
5%

6%
Aparcament lliure al carrer

28%

Aparcament en propietat, lloguer o
concessió
Pàrking de pagament (per hores o
minuts)
Zona blava

60%

Aparcament gratuït en destinació
(per a empleats, per a clie

Font: EMQ 2006

S’observa que la majoria de residents aparquen en places d’aparcament en propietat,
lloguer o concessió en els seus moviments a l’interior del municipi (60%). Destaca
també l’elevat nombre de residents que estaciona en places d’aparcament lliure en els
seus desplaçaments a l’interior del municipi (28%).

Demanda d'aparcament dels no residents a Esplugues de Llobregat en
els seus desplaçaments en aquest municipi

Aparcament lliure al carrer

6%
25%

Aparcament en propietat, lloguer o
concessió
53%

5%

Pàrking de pagament (per hores o
minuts)
Zona blava

7%
4%

Aparcament gratuït en destinació
(per a empleats, per a clients, etc.)
No aparca, només para un moment

Font: EMQ 2006

En el cas dels no residents la majoria dels usuaris de vehicle privat utilitzen les places
d’aparcament lliure al carrer en els seus desplaçaments a Esplugues de Llobregat
(53%). És també significatiu el percentatge de conductors que poden aparcar
gratuïtament en destinació gràcies a places d’aparcament que els ofereixen les
empreses o els comerços a les quals es dirigeixen.
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Demanda d'aparcament dels residents i els no residents a Esplugues de
Llobregat en els seus desplaçaments dins el seu municipi

Aparcament lliure al carrer

3%

16%
3%

42%

6%

Aparcament en propietat, lloguer o
concessió
Pàrking de pagament (per hores o
minuts)
Zona blava

30%

Aparcament gratuït en destinació
(per a empleats, per a clients, etc.)

No aparca, només para un moment

Font: EMQ 2006

Si s’agreguen les dades dels residents i els no residents s’observa que el 42% utilitza
les places d’aparcament lliure, mentre que un 30% disposa d’una plaça d’aparcament
en propietat, lloguer o concessió.

4.6.3. Treball de camp realitzat
A partir de les reunions mantingudes amb l’equip tècnic de l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat, es va acordar amb la Direcció de l’Estudi que les dues zones del
municipi on es desenvoluparia el treball de camp de l’aparcament serien:


Barri de Finestrelles. La presència d’un centre d’atracció de viatges tan important
com és l’Hospital de Sant Joan de Déu provoca una demanda intensiva de places
d’aparcament durant pràcticament tot el dia. L’Ajuntament ha posat en marxa
diverses actuacions en els darrers anys per a gestionar millor aquesta demanda i
per a disminuir els efectes negatius sobre els residents al barri (bosses
d’aparcament, creació de zones d’aparcament exclusives per a residents i
implantació de zona blava).



Carrer del Molí. El tram del carrer Molí entre el carrer Verge de la Mercè i
l’avinguda Electricitat registra elevades intensitats de trànsit, doncs és un important
pol comercial i de connexió viària dels barris de Can Vidalet d’Esplugues de
Llobregat i de Can Serra de L’Hospitalet de Llobregat. L’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat té prevista una actuació de reordenació urbana d’aquest tram de
carrer.

El treball de camp realitzat consisteix en comptatges de rotació de matrícules de
vehicles durant 16 hores consecutives, de 7:00 del matí a 22:00 de la nit, i es va
desenvolupar els dies 19 i 20 de juny de 2012. El principal objectiu d’aquest tipus de
treball de camp és calcular l’ocupació i la rotació de les places d’aparcament en dies
feiners.
En ambdues zones d’estudi, la recollida de dades ha consistit en analitzar el temps
que roman ocupada cada plaça i el nombre de vehicles que s’hi estacionen.
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A priori, les tipologies de places d’aparcament diferents a considerar en el
desenvolupament del treball de camp són les que es detallen a continuació:


Places lliures: places d’aparcament lliure en superfície no regulades. Són les més
nombroses i les més interessants de cara a extreure dades d’ocupació i rotació.



Places per a PMRs: places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.



Places reservades: es tracta de places especials reservades per a institucions,
organitzacions o comerços (Ajuntament, hospitals, etc.)



Places de zona blava: places en les quals s’ha de pagar un tiquet segons el temps
d’estacionament desitjat.



Places per a residents: places reservades a l’estacionament dels vehicles dels
residents.



Places de càrrega i descàrrega: places reservades a la càrrega i descàrrega de
mercaderies.

En les dues figures següents s’hi han representat els dos itineraris de treball de camp
que s’han realitzat, amb les tipologies de places d’aparcament principals de cada tram
de carrer:

Fig. 142. Itinerari de rotació de matrícules al barri de Finestrelles.
Font. Elaboració pròpia
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Fig. 143. Itinerari de rotació de matrícules al carrer Molí.
Font. Elaboració pròpia

Els principals resultats obtinguts del treball de camp realitzat són els que es detallen a
continuació:


Percentatge d’ocupació: mostra la demanda d’aparcament d’una zona
determinada, ja que es tracta del percentatge de places ocupades al llarg del
període d’anàlisi sobre el total analitzat. Si aquest percentatge s’apropa al 100%
vol dir que l’àrea està saturada.



Durada mitjana de l’estacionament: és el temps mitjà d’ocupació per plaça dels
estacionaments observats durant l’enquesta.



Índex de rotació: és el nombre mitjà de vehicles per plaça d’estacionament
observat durant l’enquesta, en el nostre cas de 7 a 22h. Permet conèixer l’ús que
es fa de les places d’aparcament en un sentit més qualitatiu i dóna informacions
imprescindibles per a la bona comprensió de problemes i per a la cerca de
solucions. L’índex de rotació es pot considerar poc elevat amb valors de 2 o 3
vehicles per plaça, que s’observen generalment en sectors residencials amb
moviments pendulars, domicili – treball – domicili.



Índex de rotació dinàmic: és el nombre mitjà de vehicles per plaça
d’estacionament observat durant l’enquesta, en el nostre cas de 7 a 22h,
considerant únicament aquelles places que tenen almenys un canvi de vehicle
durant aquest període. Així doncs, aquest índex de rotació és sempre més elevat
que l’anterior.

4.6.4. Ocupació i rotació diürna
El treball de camp realitzat corrobora que les zones estudiades són altament
problemàtiques en matèria d’aparcament.
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Barri de Finestrelles
Pel que fa al barri de Finestrelles, el total de vehicles que s’han comptabilitzat en
aquesta zona durant les 16 hores de la campanya de comptatge de rotacions de
matrícules és de 617 vehicles.
En primer lloc, s’observa un percentatge d’ocupació molt elevat de les places
d’aparcament lliure (94%) i de les places de zona blava (88%). En canvi, les places
reservades a l’estacionament dels residents no tenen un percentatge d’ocupació tant
elevat (74%).
Ocupació de la zona (%)
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0

Fig. 144. Percentatge d’ocupació de la zona
Font: Elaboració pròpia

En segon lloc, els percentatges de durada de l’estacionament mostren que una part
significativa dels estacionaments realitzats són de molt curta durada (inferiors a 1 hora;
24%) i de curta durada (entre una hora i dues hores; 21%). No obstant, el grup més
nombrós és el que engloba els vehicles la durada del temps d’estacionament dels
quals està entre 2 i 6 hores (35%).
Durada mitjana de l'estacionament
Més d'11 hores

Durada mitjana de l'estacionament

10-11 hores

2%

9-10 hores

7%

24%

11%

8-9 hores
7-8 hores
6-7 hores
5-6 hores
4-5 hores

21%

35%
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2-3 hores
1-2 hores

0-1 hores

0-1 hores
0
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140
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160

Nombre de vehicles

Fig. 145. Durada mitjana de l’estacionament al barri de Finestrelles.
Font: Elaboració pròpia
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>11 hores
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En tercer lloc, s’observa un índex de rotació de les places d’aparcament legals de
2,89. Es tracta d’un valor de l’índex de rotació característic del tipus de barri en
qüestió, un barri residencial. Aquest valor de l’índex de rotació indica que la
problemàtica principal és la falta d’aparcament, més que no pas la baixa o alta rotació
a les places existents. S’observa un elevat nombre de vehicles que no es mouen en tot
el matí (51) i en tota la tarda (48). Hi ha 33 vehicles que no es mouen en tot el dia.
El valor de l’índex de rotació dinàmic és de 3,48.
Carrer Molí
Pel que fa al tram del carrer Molí analitzat, el total de vehicles que s’han comptabilitzat
en aquesta zona durant les 16 hores de la campanya de comptatge de rotacions de
matrícules és de 311 vehicles.
En primer lloc, s’observa un percentatge d’ocupació molt elevat de les places
d’aparcament lliure (99%) i de les places de càrrega i descàrrega (86%). Per altra
banda, s’observa un elevat grau d’infracció en l’aparcament, doncs els espais de la via
pública on està prohibit aparcar han estat ocupat un 39% del temps durant el període
de realització del treball de camp.
Ocupació de la zona (%)
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Fig. 146. Percentatge d’ocupació de la zona
Font: Elaboració pròpia

En segon lloc, els percentatges de durada de l’estacionament mostren que una part
significativa dels estacionaments realitzats són de molt curta durada (inferiors a 1 hora;
34%) i de curta durada (entre una hora i dues hores; 24%).
Durada mitjana de l'estacionament
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Més d'11 hores
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Fig. 147. Durada mitjana de l’estacionament al carrer Molí.
Font: Elaboració pròpia
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En tercer lloc, s’observa un índex de rotació de les places d’aparcament legals de
2,51. Aquest valor de l’índex de rotació indica que la problemàtica principal és la falta
d’aparcament, més que no pas la baixa o alta rotació a les places existents. S’observa
un elevat nombre de vehicles que no es mouen en tot el matí (39) i en tota la tarda
(42). Hi ha 30 vehicles que no es mouen en tot el dia.
El valor de l’índex de rotació dinàmic és de 3,88.
La taula a continuació mostra un resum dels resultats obtinguts un cop explotades les
dades del treball de camp:

RECORREGUTS DIÜRNS
Recorregut

Nombre de
places
lliures

Ocupació
places
lliures
(%)

Barri
Finestrelles

79

94%

2,89

617

2

10:00-12:30

Carrer Molí

63

99%

2,51

311

4

16:30-18:30

Índex de
rotació

Total vehicles
que han
estacionat

Mitjana de
Pic horari
vehicles aparcats
d'il·legalitats
il·legalment

Taula 98. Taula resum dels resultats del treball de camp realitzat
Font: elaboració pròpia

4.6.5. Bosses d’aparcament en superfície
En general, s’ha observat que a les bosses d’aparcament en superfície, especialment
a les gratuïtes, els conductors tenen tendència a aprofitar al màxim l’espai de
l’aparcament estacionant els seus vehicles fora dels límits de les places delimitades.
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Fig. 148. Demanda intensiva d’aparcament a les bosses d’aparcament del C/Molí i Montesa.
Font: Elaboració pròpia
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5. EXTERNALITATS DEL SISTEMA DE TRANSPORT
5.1. Seguretat viària
L’any 2010 es va redactar el Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) 2011-2014
d’Esplugues de Llobregat, en el qual es feia una diagnosi de la situació de
l’accidentalitat al municipi i establia els objectius a assolir i les actuacions a
implementar per tal de millorar-la.
Resumint els resultats de l’anàlisi de l’accidentalitat a Esplugues de Llobregat, la
diagnosi de l’accidentalitat realitzada en aquest Pla és la següent:


L’any 2009 es registren 129 accidents amb víctimes a la base de dades del
Sistema integral de Dades d'Accidents de trànsit (SIDAT), que suposa un índex
d’accidentalitat de 2,8 per 1.000 habitants.



L’any 2009 no es registren víctimes mortals. El nombre de víctimes greus ha
disminuït respecte de 2008.



La tipologia d’accident més freqüent durant el període és la col·lisió frontolateral,
seguida per l’atropellament.



Les dues víctimes mortals registrades l’any 2008 van ser atropellaments.



Més del 40% dels vehicles implicats en accidents són turismes. Els vehicles de
dues rodes tenen una representació important propera al 35%.



L’índex d’efectius policials, amb 1,1 policies/1.000 habitants, és molt inferior al de
la mitjana de municipis del seu grup de població (1,9) i també a la de tot Catalunya
- municipis amb dotació de PL - (1,7 policies/1.000 habitants).



El municipi disposa d’un Pla continu de campanyes de control. Les campanyes de
control d’alcoholèmia revelen un important percentatge d’infractors que cal reduir
amb una pressió controladora periòdica en el temps. L’any 2009 no s’han realitzat
controls de velocitat per manca dels equips necessaris.



De les prop de 12.600 denúncies imposades l’any 2009 prop del 75% van
correspondre a infraccions d’estacionament mentre que el 20% foren infraccions en
moviment (manca de respecte davant semàfors o “stops”, excés de velocitat, girs
prohibits, avançaments indeguts, etc.).



La recaptació de les sancions se situa propera al 40% i la realitza la Diputació de
Barcelona.



La Policia Local desenvolupa activitats d’educació per a la mobilitat segura
adreçades als nivells d’educació infantil i primària, que s’estenen a un total de 14
centres del municipi amb resultats satisfactoris.



En general la senyalització vertical és molt completa i s’observa un bon grau de
manteniment d’aquests senyals. La senyalització horitzontal també té bon
manteniment i és molt completa, amb comptades excepcions en zones industrials.
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Dels 270 accidents amb víctimes registrats entre 2008 i 2009, 57 (21%) van tenir
lloc als següents punts (PCA) i trams (TCA) de màxima concentració d’accidents a
Esplugues de Llobregat:
PUNTS I TRAMS DE MÀXIMA CONCENTRACIÓ D'ACCIDENTS
Accidents amb
víctimes

Localització

Número de víctimes

2008

2009

Total

Morts

Ferits
greus

Ferits
lleus

Total

TCA 1. Carrer de Laureà Miró,
entre carrer Primer de Maig
i carretera de Cornellà

6

17

23

0

0

30

30

TCA 2. Carretera de Cornellà,
entre c. Ramón y Cajal
i carrer Mestre Joan Corrales

1

3

4

0

1

6

7

PCA 1. Plaça Jacint Benavent

3

1

4

1

1

2

4

PCA 2. Carrer Laureà Miró,
intersecció amb carrer Molí

4

1

5

1

0

4

5

PCA 3. Carrer Laureà Miró,
intersecció amb carrer Nou
i carrer Puig i Cadafalch

1

3

4

0

1

3

4

PCA 4. Plaça Josep Català i Soler

1

6

7

0

0

9

9

PCA 5. Carretera. de Cornellà,
intersecció amb avinguda Baix
Llobregat

2

5

7

0

0

8

8

PCA 6. Carrer del Carme
amb carrer Verge de Guadalupe

2

1

3

0

1

2

3

Total PCA i TCA

20

37

57

2

4

64

70

Total anual

77

129

270

2

9

244

255

26%

29%

21%

100%

44%

26%

27%

% d'accidents en PCA i TCA / total

Taula 99. Trams i punts de màxima de concentració d’accidents.
Font: PLSV, a partir de dades de l’Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya (2008-2009) del Servei
Català de Trànsit

Els trams i punts d’anàlisi comprenen prop del 20% dels accidents i les víctimes del
període 2008-2009. A més a més, recullen el 55% dels accidents amb víctimes mortals
i greus.
A partir de la diagnosi realitzada, l’Ajuntament va definir com a objectiu fonamental del
Pla Local de Seguretat Viària de Esplugues de Llobregat 2011-2014 una reducció del
25% en el nombre d’accidents amb víctimes i en el nombre de víctimes l’any
2014 respecte de la mitjana d’accidentalitat dels anys 2008 - 2009.
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5.2. Costos unitaris del transport
5.2.1. Metodologia
S’ha realitzat una anàlisi econòmica dels costos unitaris actuals dels principals modes
de transport que serveixen de base per conèixer l’evolució futura d’aquests costos en
base al nombre de viatges previstos per mode de transport.
Per a aquest càlcul, s’han fet servir de referència les dades publicades per l’ATM sobre
els costos unitaris per modes de transport urbà a partir de la metodologia
desenvolupada en l’Estudi dels costos socials i ambientals del transport de Catalunya
elaborat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, concretament, la
Direcció General de Ports i Transports. Així doncs, s’ha fet servir l’aplicació Eina per al
càlcul dels costos de la mobilitat per a l’elaboració d’un PMU de gener 2013.
Aquests costos s’han calculat per a l’any base 2011 i posteriorment se n’ha calculat el
valor tendencial i objectiu per als anys 2020 i 2026, a partir de l’evolució prevista de les
variables que es tenen en compte per a calcular-los: vehicles-km, nombre de
desplaçaments, viatgers-km, parc de vehicles, ocupació, etc.
Els costos interns (sense els costos de temps)
Els costos interns són els relacionats amb l’operació del vehicle, incloent els que
depenen directament de l’ús i que tenen com a unitat els veh. x km produïts, com ara
els costos de combustible, pneumàtics, peatge, aparcament en destinació, etc., i els
costos fixos com l’amortització dels vehicles, taxes, assegurances, etc.
Així, els costos interns, sense incloure el temps, són aquells suportats pels propis
usuaris del transport, els operadors i/o les empreses concessionàries.
Els costos de temps
Com el seu nom indica són els relacionats amb el temps de viatge i són els derivats
del valor del temps dels usuaris i operadors en situació de no congestió. També estan
relacionats amb les ocupacions mitjanes i les velocitats de no congestió.
Inclouen el temps d’accés, dispersió, temps del viatge i el temps d’espera.
Els costos externs i de congestió
Els costos externs són els suportats, en general, per la societat. Es consideren com a
tals els costos dels accidents no suportats per les asseguradores, invalideses, danys
psíquics... També són externalitats la contaminació sonora, la pol·lució atmosfèrica o
els costos de producció i desballestament de vehicles, efecte barrera de les
infraestructures, etc. No s’inclouen els costos suportats per les empreses
asseguradores atès que ja estan internalitzats.
Els costos de la congestió són la conseqüència de l’extracost produït pel consum extra
dels vehicles en situacions de congestió, l’increment de temps de viatge o les mateixes
variacions dels costos externs en situacions de congestió.
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5.2.2. Càlcul dels costos socials i ambientals totals per a l’escenari
tendencial i objectiu (2020)
Com ja s’ha explicat els costos tendencials i objectius s’han calculat, bàsicament tenint
en compte l’evolució de les variables de mobilitat.
En valor absolut, per a l’escenari tendencial els costos passen de 67,8 milions a 67,1,
cosa que suposa una disminució de l’1,0%. Per modes de transport, la bicicleta té un
increment superior al 8%, el transport públic no es manté atès que no s’incrementa
l’oferta actual i, tanmateix, el cost percebut del vehicle privat motoritzat disminueix en
un 0,7% en conjunt, respecte l’escenari actual.
L’anàlisi per a l’escenari objectiu mostra com el cost percebut total es situaria per sota
del cost del 2011 amb 62,1 milions d’euros, el que suposa una disminució del 8,4%.
Els modes de transport més sostenibles tenen un increment més elevat atès l’augment
de mobilitat considerada en aquest mitjà de transport i, en canvi, el vehicle privat
motoritzat redueix el cost percebut atès la reducció de desplaçaments en aquest
mode.
Actual 2011
Mode de transport

Tendencial 2018

Objectiu 2018

Variació
Variació
Cost
Cost
Cost
Valor del Tarifes i
Valor del Tarifes i
Valor del Tarifes i
(%)
(%)
percebut
percebut
percebut
temps
altres *
temps
altres *
temps
altres *
total
total
total

Bicicleta
Bicicleta

870

269

1.140

946

293

1.238

8,7%

950

294

1.244

9,1%

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

Turisme

23.435

17.682

41.117

22.937

17.306

40.243

-2,1%

20.778

15.677

36.455

-11,3%

Motocicleta

3.423

6.901

10.324

3.466

6.988

10.454

1,3%

3.052

6.154

9.206

-10,8%

7.676

985

8.662

7.678

986

8.664

0,0%

7.676

985

8.662

0,0%

110

310

420

108

303

411

-2,3%

98

275

372

-11,4%

FGC **

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

Renfe Rodalies **

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

5.411

742

6.154

5.411

742

6.154

0,0%

5.411

742

6.154

0,0%

Bicicleta pública
Vehicle privat motoritzat

Transport públic motoritzat
Autobús urbà
Taxi

Tramvia **
Metro **

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

TOTAL

40.926

26.890

67.816

40.546

26.618

67.163

-1,0%

37.965

24.127

62.093

-8,4%

Taula 100. Cost percebut de la mobilitat urbana (milers €/any). Escenaris tendencial i objectiu 2020. Font: ATM
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Actual 2011
Mode de transport
Interns * Externs

Tendencial 2018
Cost
total

Interns * Externs

Cost
total

Objectiu 2018
Variació
Cost
(%)
Interns * Externs
total

Variació
(%)

Bicicleta
Bicicleta

1.161

139

1.300

1.262

151

1.413

8,7%

1.267

152

1.419

9,1%

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

Turisme

41.613

6.597

48.210

40.729

6.457

47.186

-2,1%

36.895

5.849

42.744

-11,3%

Motocicleta

10.329

4.132

14.462

10.460

4.184

14.645

1,3%

9.212

3.685

12.896

-10,8%

10.883

585

11.468

10.886

585

11.470

0,0%

10.883

585

11.468

0,0%

407

79

486

398

77

475

-2,3%

361

70

431

-11,4%

FGC **

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

Renfe Rodalies **

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

7.414

85

7.499

7.414

85

7.499

0,0%

7.414

85

7.499

0,0%

Bicicleta pública
Vehicle privat motoritzat

Transport públic motoritzat
Autobús urbà
Taxi

Tramvia **
Metro **

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

TOTAL

71.809

11.617

83.426

71.149

11.539

82.688

-0,9%

66.032

10.425

76.458

-8,4%

* Interns: S'ha considerat els costos percebuts però sense les tarifes ja que s'han agregat els costos, no percebuts, d'explotació d'infraestructures i serveis.
Externs: S'ha considerat un conjunt d'externalitats entre les que destaquen fonamentalment el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica i l'accidentalitat.
** En aquests modes s'ha considerat el cost mig per al conjunt de la mobilitat, ja que no es disposa de dades específicament per a zona urbana.
Font: ATM. Estimació dels costos mitjans urbans per a l'RMB corresponents a l'any 2010.

Taula 101. Cost total de la mobilitat urbana (milers €/any). Escenaris tendencial i objectiu 2020. Font: ATM

Pel que fa a la subdivisió dels costos del transport per tipologia i segons el transport
privat i el públic, s’observa molt clarament com les externalitats provocades pels
mitjans públics són inferiors a les produïdes pels mitjans privats. El cost total de la
mobilitat urbana per als escenaris tendencial i objectiu és un 0,9% i un 8,4% inferior
respecte l’escenari actual.

5.2.3. Càlcul dels costos socials i ambientals totals per a l’escenari
tendencial i objectiu (2024)
En valor absolut, per a l’escenari tendencial els costos passen de 67,8 milions a 58,6
en dotze anys, cosa que suposa una disminució del 13,5%. Per modes de transport, la
bicicleta té un increment superior al 23% i, tanmateix, el vehicle privat motoritzat es
redueix un 8,9% en conjunt, respecte l’escenari actual.
L’anàlisi per a l’escenari objectiu mostra com el cost percebut total es situaria un
15,0% per sota respecte el 2011 amb 57,6 milions d’euros, degut a què es preveu una
disminució important dels desplaçaments en vehicle privat i un increment del servei de
transport públic. De la mateixa manera que a l’escenari objectiu +6, al 2024 els modes
de transport més sostenibles tenen un increment més elevat atès l’augment de
mobilitat considerada en aquests mitjans de transport i, en canvi, el vehicle privat
motoritzat redueix encara més el cost percebut atès la reducció de desplaçaments en
aquest mode.
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Actual 2011
Mode de transport

Tendencial 2024

Objectiu 2024

Variació
Variació
Cost
Cost
Cost
Valor del Tarifes i
Valor del Tarifes i
Valor del Tarifes i
(%)
(%)
percebut
percebut
percebut
temps
altres *
temps
altres *
temps
altres *
total
total
total

Bicicleta
Bicicleta

871

270

1.140

1.078

334

1.411

23,8%

1.127

349

1.476

29,4%

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

Turisme

23.435

17.682

41.117

18.503

13.961

32.464

-21,0%

14.093

10.634

24.727

-39,9%

Motocicleta

3.423

6.901

10.324

3.187

6.425

9.612

-6,9%

2.149

4.334

6.483

-37,2%

7.676

985

8.662

7.676

985

8.662

0,0%

7.676

985

8.662

0,0%

110

310

420

86

242

329

-21,8%

66

186

252

-40,0%

FGC **

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

Renfe Rodalies **

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

5.411

742

6.154

5.411

742

6.154

0,0%

14.096

1.933

16.030

160,5%

Bicicleta pública
Vehicle privat motoritzat

Transport públic motoritzat
Autobús urbà
Taxi

Tramvia **
Metro **

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

TOTAL

40.926

26.890

67.816

35.941

22.689

58.631

-13,5%

39.209

18.421

57.629

-15,0%

* A banda del temps, s'ha considerat els següents conceptes en el càlcul dels altres costos percebuts en els desplaçaments per zona urbana:
Vehicle privat motoritzat i transport de mercaderies: s'ha considerat el cost del combustible, l'aparcament, el manteniment, etc.
Transport públic i bicicleta pública: únicament s'han comptabilitzat les tarifes.
** En aquests modes s'ha considerat el cost mig per al conjunt de la mobilitat, ja que no es disposa de dades específicament per a zona urbana.
Font: ATM. Estimació dels costos mitjans urbans per a l'RMB corresponents a l'any 2010.

Taula 102. Cost percebut de la mobilitat urbana (milers €/any). Escenaris tendencial i objectiu 2024. Font: ATM

Pel que fa a la subdivisió dels costos del transport per tipologia i segons el transport
privat i el públic, s’observa com les externalitats provocades pels mitjans públics són
inferiors a les produïdes pels mitjans privats atès la distribució de la mobilitat prevista.
El cost total de la mobilitat urbana per als escenaris tendencial i objectiu és un 13,1% i
un 14,8% inferior respecte l’escenari actual.
Actual 2011
Mode de transport
Interns * Externs

Tendencial 2024
Cost
total

Interns * Externs

Cost
total

Objectiu 2024
Variació
Cost
(%)
Interns * Externs
total

Variació
(%)

Bicicleta
Bicicleta

1.162

139

1.301

1.438

172

1.610

23,8%

1.504

180

1.684

29,4%

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

Turisme

41.613

6.597

48.210

32.856

5.209

38.065

-21,0%

25.025

3.967

28.993

-39,9%

Motocicleta

10.329

4.132

14.462

9.617

3.847

13.464

-6,9%

6.487

2.595

9.082

-37,2%

10.883

585

11.468

10.883

585

11.468

0,0%

10.883

585

11.468

0,0%

407

79

486

319

62

380

-21,8%

244

47

292

-40,0%

FGC **

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

Renfe Rodalies **

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

7.414

85

7.499

7.414

85

7.499

0,0%

19.314

222

19.535

160,5%

Bicicleta pública
Vehicle privat motoritzat

Transport públic motoritzat
Autobús urbà
Taxi

Tramvia **
Metro **

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

TOTAL

71.809

11.617

83.426

62.527

9.959

72.486

-13,1%

63.457

7.596

71.053

-14,8%

* Interns: S'ha considerat els costos percebuts però sense les tarifes ja que s'han agregat els costos, no percebuts, d'explotació d'infraestructures i serveis.
Externs: S'ha considerat un conjunt d'externalitats entre les que destaquen fonamentalment el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica i l'accidentalitat.
** En aquests modes s'ha considerat el cost mig per al conjunt de la mobilitat, ja que no es disposa de dades específicament per a zona urbana.
Font: ATM. Estimació dels costos mitjans urbans per a l'RMB corresponents a l'any 2010.

Taula 103. Cost total de la mobilitat urbana (milers €/any). Escenaris tendencial i objectiu 2024. Font: ATM
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6. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT
6.1. Diagnosi del sistema actual de mobilitat
En els apartats anteriors s’ha realitzat l’anàlisi del sistema de mobilitat des del punt de
vista de l’oferta i de la demanda i tenint en compte tots els modes de transport.
D’aquesta manera, s’ha obtingut de manera implícita la diagnosi del sistema de
mobilitat.
A continuació es presenten les conclusions més rellevants extretes d’aquesta diagnosi:

6.1.1. Mobilitat a peu
L’estat general de la mobilitat a peu a Esplugues de Llobregat ve definit per les
següents característiques:
Punts forts:


La xarxa principal de vianants té un 54% dels metres lineals de voreres amb
amplades de pas superiors a 1,80 metres o plataforma única.



Un 74% dels metres lineals de la xarxa principal de vianants presenta una pendent
baix (inferior al 6%).



Un 46% dels guals de vianants de la xarxa principal de vianants està ben dissenyat
i en bon estat de conservació. A més, un 60% d’aquests guals estan dotats
d’elements que faciliten la mobilitat dels invidents, ja sigui mitjançant panot guia o
botons.



Els corredors verds permeten enllaçar carrers per a vianants, zones verdes i espais
lliures, equipaments públics i centres d’interès comunitari.



L’Ajuntament prioritza la introducció d’elements físics de reducció de la velocitat
dels vehicles a les cruïlles – sobretot passos de vianants en forma de plataformes
elevades – en totes les actuacions urbanístiques a la via pública. La sobreelevació
de la calçada en conjunció amb els corresponents elements informatius, ajuda als
conductors a prendre consciència del caràcter de la zona prioritària per als
vianants.



Els itineraris de vianants al voltant de les estacions de la xarxa de tramvia – on hi
ha una alta densitat de vianants en qualsevol moment del dia – s’han solucionat en
la majoria de casos traçant rutes segures mitjançant la combinació de passos de
vianants i d’elements impeditius de trànsit, tals com tanques de segregació del pas
de vianants.



S’han realitzat actuacions per a millorar la seguretat dels vianants a l’entorn d’altres
centres atractors/generadors de mobilitat, com és el cas dels centres escolars. En
la majoria de casos la senyalització és intensiva i s’han habilitat passos de vianants
en els trajectes considerats com a factibles.

Punts febles:
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Efecte barrera de les dues autovies que travessen el municipi (la Ronda de Dalt i la
B-23):


l’autovia B-23 tan sols pot es pot creuar per cinc punts: el túnel del carrer
Ignasi Iglesias, el túnel del carrer Laureà Miró, el túnel exclusiu per a
vianants entre el carrer Amadeu Amat i el carrer de Josep Puig i Cadafalch,
el túnel de l’avinguda Lluís Companys i el túnel de l’avinguda Països
Catalans.



La Ronda de Dalt tan sols es pot creuar per quatre punts: el camí de Can
Boixeres, el Parc de la Solidaritat, el carrer Laureà Miró i el pont del carrer
de Sant Mateu.

No obstant, no només les infraestructures viàries actuen com a barrera física en els
itineraris de vianants, sinó que també hi ha elements del terreny que dificulten la
connectivitat a peu entre algunes parts de la ciutat. En el cas d’Esplugues de
Llobregat, aquests elements de terreny són els torrents que travessen la ciutat de
nord a sud.


El barri de Can Vidalet és el barri més afectat en aquest sentit, doncs queda
segregat de la resta del municipi pel Torrent de Can Clota.



El Parc dels Torrents, que ocupa el que antigament havia sigut un torrent
natural, travessa els barris del Centre i La Plana de nord a sud i dificulta la
connectivitat a peu dels barris de Can Clota, La Plana i el Centre.



El 49% dels guals de la xarxa principal no compleixen amb la normativa
d’accessibilitat, ja sigui perquè estan mal dissenyats o bé perquè es troben en un
mal estat de conservació.



Els semàfors amb polsador situats a la rodalia de les estacions del tramvia – al
carrer Laureà Miró i l’avinguda de Cornellà – no funcionen i creen confusió en els
usuaris.



S’han detectat forts pendents d’alguns dels itineraris nord-sud del municipi, que es
concentren majoritàriament als quatre barris de muntanya (La Mallola, Ciutat
Diagonal, La Miranda i Finestrelles).



El principal aspecte negatiu de la xarxa secundària de vianants és que els trams de
carrer no urbanitzats es troben en punts importants de la mateixa, ja sigui pel que
fa a la connectivitat interna o externa amb els municipis adjacents.


El túnel que discorre per sota l’autovia B-23 al carrer Ignasi Iglesias – que
es tracta d’un dels quatre punts de la xarxa de vianants que permeten
travessar l’autovia B-23 – n’és un exemple, doncs una de les dues bandes
de la calçada no disposa de vorera per a vianants. Aquest dèficit perjudica
la connectivitat interna de la xarxa.



Els altres dos trams de carrers no urbanitzats afecten negativament la
connectivitat externa de la xarxa, doncs es tracta d’una part del carrer Àngel
Guimerà – connexió amb Sant Joan Despí – i del camí de Can Boixeres –
connexió amb l’Hospitalet de Llobregat.
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La xarxa secundària de vianants tan sols té un 30% dels metres lineals de voreres
amb amplades de pas superiors a 1,80 metres o plataforma única. Per tant, el 70%
dels metres lineals de voreres de la xarxa secundària és no accessible.



El 63% dels guals de la xarxa secundària de vianants no compleix amb la
normativa d’accessibilitat.



S’han detectat dèficits de seguretat dels vianants a la rodalia dels centres
educatius CEIP Folch i Torres i l’Escola Lola Anglada.

6.1.2. Mobilitat en bicicleta
L’estat general de la mobilitat en bicicleta a Esplugues de Llobregat ve definit per les
següents característiques:
Punts forts:


La xarxa actual dóna servei a la majoria dels centres atractors de mobilitat del
municipi (centres oficials, transports públics, centres escolars, centres d’atenció
primària, zones d’oci, etc.): un 53% queda dins un radi de cobertura de 50 metres
de la xarxa de vies ciclistes i un 79% dins un radi de cobertura de 100 metres.



Alguns trams de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues formen part de la Ronda
Verda del Barcelonès, un itinerari semi-urbà per a vianants i ciclistes que
circumval·la la ciutat de Barcelona passant pels municipis limítrofs.



Les característiques pròpies de la Ronda Verda (senyalització vertical i horitzontal
uniforme, així com senyalització orientativa amb informació de les connexions amb
les xarxes locals i dels principals punts d'interès cultural) aporten un valor afegit a
la xarxa d’itineraris ciclistes d’Esplugues de Llobregat.



Els trams de camins verds compartits amb vianants compleixen l’amplada mínima i
superen l’amplada recomanable establerta pel ‘Manual per al disseny de vies
ciclistes de Catalunya’



El 91% dels trams de pista bici bidireccional compleixen l’amplada mínima i
superen l’amplada recomanable establerta pel Manual. Tan sols la pista bici
situada al Parc del Pou d’en Fèlix no compleix amb aquests requeriments.



Els camins verds, carrers de convivència, carrers de zona 30 i les pistes bici de la
xarxa de vies ciclistes disposen d’una senyalització horitzontal i vertical completa.



Els dos trams de discontinuïtat de la vorera bici de l’avinguda de Cornellà (trams de
convivència entre vianants i ciclistes sense un espai delimitat per al pas de les
bicicletes a la Plaça de la Sardana i entre el carrer Montesa i el carrer de Joan
Amades) estan ben senyalitzats



El municipi d’Esplugues de Llobregat compta amb una extensa xarxa
d’aparcaments de bicicletes a la via pública: 36 d’aquests aparcaments són d’ús
públic (amb unes 150 places) i 6 aparcaments “Bicibox” (amb unes 50 places).

Punts febles:
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Una de les mancances principals de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues de
Llobregat és la no continuïtat de la majoria dels itineraris urbans i interurbans. De
fet, la connectivitat i continuïtat externa de la xarxa amb els municipis veïns és molt
baixa.



Falta de senyalització en alguns punts de la xarxa de vies ciclistes.
–

El grau de senyalització dels trams de vorera bici és força desigual, ja
que la majoria de trams sí que disposen d’una senyalització horitzontal
correcta, però només alguns disposen d’una senyalització vertical
adequada



Un 7% de la longitud total de la xarxa de vies ciclistes (1,1 km de 16 km) es troba
en mal estat de conservació. Si només es tenen en compte les vies dedicades
exclusivament a la circulació de bicicletes (camins verds, carrils bici protegits,
pistes bici i voreres bici), aquest percentatge augmenta fins al 15% (1,1 km de 6,2
km).



La majoria dels trams de vorera bici bidireccional no compleixen l’amplada mínima
establerta pel ‘Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya’ editat per la
Generalitat de Catalunya.



En els barris de muntanya el pendent de la xarxa de vies ciclistes és mig (entre el
6% i el 8%) o alt (superior al 8%).



El traçat d’algunes voreres bici passa davant de parades d’autobús, creant
conflictes potencials entre usuaris de les xarxes (avinguda de Cornellà,
principalment).

6.1.3. Mobilitat en transport col·lectiu
L’estat general de la mobilitat en transport col·lectiu a Esplugues de Llobregat ve
definit per les següents característiques:
Punts forts:


Els barris de Ca n’Oliveres, Can Vidalet, Can Clota, el Centre, el Gall, la Plana i
Montesa disposen d’una bona cobertura de la xarxa de tramvia:


Les 3 línies del Trambaix (T1, T2 i T3) circulen pels dos principals eixos
viaris de la ciutat (el carrer Laureà Miró i l’avinguda de Cornellà).



El municipi disposa de 5 estacions de la xarxa de tramvia: Ca n’Oliveres,
Can Clota, Pont d’Esplugues, La Sardana i Montesa.



A més, altres estacions de la xarxa de tramvia situades fora dels límits del
terme municipal també donen servei als habitants d’Esplugues de
Llobregat: les estacions ‘Llevant-Les Planes’ (línia T2 tramvia), ‘Hospital de
Sant Joan Despí І TV3’ (línia T3 tramvia) i ‘Rambla Sant Just’ (línia T3
tramvia).



Totes les estacions estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda
(PMR).
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La pràctica totalitat del municipi queda coberta per la xarxa de transport públic de
superfície diürn.


L’itinerari de la majoria de les línies interurbanes d’autobús que operen a
Esplugues de Llobregat discorre principalment al llarg dels dos principals
eixos viaris de la ciutat: el carrer Laureà Miró i l’avinguda Cornellà/avinguda
Països Catalans.



Les línies interurbanes L10, JM i JT i les urbanes EP1 i EP2 amplien la
cobertura territorial de la xarxa de transport públic de superfície diürn a la
resta del municipi.

A totes les marquesines hi ha plafons amb tota la informació sobre la xarxa
d’autobusos i de la resta de transport públic al municipi. Els pals de parada
disposen d’informació sobre l’itinerari i els horaris de funcionament de les línies que
hi tenen parada.

Punts febles:


La xarxa ferroviària no dóna cobertura als barris de La Mallola, Ciutat Diagonal, La
Miranda i Finestrelles. Tan sols el barri de Can Vidalet queda servit per la xarxa de
metro.



De les 12 línies que conformen la xarxa de transport públic de superfície diürn, tan
sols 4 (línies JM, L46, 57 i 157) tenen un interval de temps mitjà en dia feiner de 15
minuts.







Les línies d’autobús urbanes (EP1 i EP2) no circulen els dies feiners.



El barri de Montesa i bona part dels barris de La Miranda, La Plana, Can
Clota i Can Vidalet no disposen de cap parada d’autobús on hi tinguin
parada cap línia amb una freqüència de pas inferior als 15 minuts.

S’han detectat dèficits d’accessibilitat en algunes parades de la xarxa de transport
públic de superfície diürn del municipi.


Per una banda, s’han identificat problemes referents a la ubicació de les
parades a la via pública. En primer lloc, l’amplada limitada de les voreres en
algunes zones del municipi no permet el pas de la resta de vianants i no
permet un accés segur i còmode dels usuaris als autobusos. En segon lloc,
la no integració d’algunes parades en l’urbanisme d’alguns carrers provoca
que la resta del mobiliari urbà i/o l’arbrat representin un obstacle per a
l’accés segur i còmode dels usuaris als autobusos.



Per altra banda, la manca d’elements físics que milloren l’accessibilitat a les
parades. En un nombre important de parades la no existència de
plataformes no permet als vehicles acostar-se amb garanties a la vorera.

S’han analitzat una sèrie de punts crítics de la xarxa de transport públic de
superfície diürna amb unes problemàtiques específiques diferenciades. No obstant,
a nivell global del municipi s’han identificat altres tipus de problemes de caràcter
més generalitzat i que afecten a tot el municipi.


Existència de passos elevats per a vianants mal dissenyats.
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Vorades de la plataforma per a les vies del tramvia amb arestes i puntes
vives que resulten extremadament agressives per als pneumàtics dels
autobusos.

6.1.4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
L’estat general de la mobilitat en vehicle privat a Esplugues de Llobregat ve definit per
les següents característiques:
Punts forts:


Una part significativa de la xarxa secundària col·lectora (gairebé un 30%) s’ha
transformat en els darrers anys en zona 30.



L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha desenvolupat tres tipologies de gestió
de l’espai públic per a reduir, pacificar o, fins i tot, eliminar el trànsit de vehicles
privats en algunes zones de la xarxa secundària veïnal: carrers de zona 30, carrers
de prioritat invertida i carrers exclusius per a vianants.



La senyalització d’orientació a Esplugues de Llobregat és completa i es localitza
als carrers de la xarxa primària.

Punts febles:


L’estructura urbanística i viària d’Esplugues de Llobregat està condicionada per les
dues vies d’alta capacitat que travessen el terme municipal, la Ronda de Dalt i la B23.



Els dos principals eixos viaris del municipi (carrer Laureà Miró i avinguda de
Cornellà – avinguda dels Països Catalans) suporten les intensitats de trànsit més
elevades del municipi.



Les principals congestions també es registren en aquests dos eixos viaris. El
principal punt negre en aquest sentit és el nus viari que conformen la plaça Ramon
Trias Fargas i la plaça Josep Català i Soler, a l’avinguda dels Països Catalans.



S’ha detectat un elevat trànsit de pas de vehicles amb origen i/o destinació el barri
de Can Vidalet i la zona de L’Hospitalet de Llobregat més propera a aquest barri
que connecten amb la Ronda de Dalt a través de l’interior del barri de Can Clota.



En alguns punts de la xarxa viària primària se superen les velocitats màximes
permeses.

6.1.5. Aparcament
Balanç de l’aparcament nocturn: residents
Mitjançant la comparació entre l’oferta total de places d’aparcament i la demanda dels
residents, s’observa que tots els barris d’Esplugues de Llobregat tenen un superàvit de
places:
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BALANÇ D’APARCAMENT DELS RESIDENTS
Barri

Oferta

Demanda Dèficit/Superàvit

Centre

3.799

1.972

1.827

La Plana

4.274

2.067

2.207

Can Clota

1.974

884

1.090

Finestrelles

825

297

528

Ciutat Diagonal

883

181

702

La Miranda

769

256

513

La Mallola

1.103

382

721

El Gall

2.797

885

1.912

Montesa

2.524

791

1.733

Can Vidalet

4.989

3.546

1.443

Can Cervera

963

334

629

24.901

11.595

13.306

TOTAL

Taula 104. Balanç d’aparcament dels residents a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia.

S’ha de tenir en compte que el balanç d’estacionament nocturn dels residents no té en
compte l’ocupació de les places d’aparcament de les diferents tipologies i, per tant, no
mostra els problemes d’aparcament existents al municipi.
No obstant, el següent plànol – en què les dades s’han desagregat per tram de carrer
– permet detectar que hi ha zones del municipi que sí que tenen un dèficit
d’aparcament:

Fig. 149. Balanç de l’aparcament nocturn dels residents.
Font: Elaboració pròpia.
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Tot i que el balanç d’aparcament resulta en un superàvit de places d’aparcament a tots
els barris del municipi, en el plànol anterior s’observa que l’elevada oferta
d’aparcament en forma de bosses d’aparcament i d’aparcament fora de la calçada d’ús
privat (subterranis, principalment) emmascara el dèficit d’aparcament en alguns trams
de carrer del municipi (marcats en taronja i vermell al mapa). Aquest és el cas,
principalment, dels barris de Can Vidalet, Can Clota, La Plana i el Centre.
Balanç de l’aparcament nocturn sense bosses d’aparcament
La major part de les bosses d’aparcament existents al municipi aniran desapareixent
en els propers anys a mesura que es vagi desenvolupant el planejament urbanístic
vigent. Per tant, cal analitzar el pes específics de les places d’aparcament de les
bosses existents en el balanç de l’aparcament de cada barri.
Com es pot comprovar a la següent taula, hi continua havent superàvit de places
d’aparcament en tots els barris d’Esplugues de Llobregat si en càlcul del balanç de
l’aparcament nocturn dels residents no es tenen en compte les places d’aparcament
de les bosses d’aparcament existents:

BALANÇ APARCAMENT RESIDENTS
SENSE COMPTAR LES BOSSES D'APARCAMENT
Barri

Oferta

Demanda Dèficit/Superàvit

Centre

3.784

1.972

1.812

La Plana

3.924

2.067

1.857

Can Clota

1.674

884

790

Finestrelles

485

297

188

Ciutat Diagonal

883

181

702

La Miranda

769

256

513

La Mallola

999

382

617

El Gall

2.757

885

1.872

Montesa

1.964

791

1.173

Can Vidalet

4.929

3.546

1.383

Can Cervera

403

334

69

22.572

11.595

10.977

TOTAL

Taula 105. Balanç d’aparcament dels residents sense tenir en compte les bosses d’aparcament.
Font: Elaboració pròpia.

A continuació s’ha representat aquest balanç de l’aparcament amb les dades
desagregades per trams de carrer:
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Fig. 150. Balanç de l’aparcament nocturn dels residents sense tenir en compte les bosses d’aparcament.
Font: Elaboració pròpia.

Balanç de l’aparcament nocturn tenint només en compte l’oferta pública
d’aparcament
Finalment, s’ha optat per a calcular el balanç de l’aparcament nocturn tenint només en
compte l’oferta pública d’aparcament. És a dir la suma de l’oferta d’aparcament lliure,
zona blava, àrea verda, càrrega i descàrrega i places per a PMR.
Aquest càlcul del balanç de l’aparcament no aporta una visió real de la situació de
l’aparcament als barris del municipi, però permet identificar en quins barris és més
important el pes de l’oferta d’aparcament fora de la via pública (places d’aparcament
en finca privada, bosses d’aparcament i aparcaments fora de la calçada d’ús privat).
Així doncs, s’observa un dèficit de places d’aparcament si no es té en compte l’oferta
d’aparcament fora de la via pública als següents barris: el Centre, La Plana, Can Clota
i Can Vidalet.
BALANÇ APARCAMENT RESIDENTS TENINT NOMÉS EN COMPTE L'OFERTA PÚBLICA
D'APARCAMENT (SENSE BOSSES EN SUPERFÍCIE)
Barri

Oferta

Demanda

Dèficit/Superàvit

Centre

1.016

1.972

-956

La Plana

1.404

2.067

-663

Can Clota

712

884

-172

Finestrelles

692

297

395

Ciutat Diagonal

564

181

383

La Miranda

378

256

122
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BALANÇ APARCAMENT RESIDENTS TENINT NOMÉS EN COMPTE L'OFERTA PÚBLICA
D'APARCAMENT (SENSE BOSSES EN SUPERFÍCIE)
Barri

Oferta

Demanda

Dèficit/Superàvit

505

382

123

El Gall

1.291

885

406

Montesa

1.175

791

384

Can Vidalet

976

3.546

-2.570

Can Cervera

771

334

437

9.484

11.595

-2.111

La Mallola

TOTAL

Taula 106. Balanç d’aparcament dels residents tenint només en compte l’oferta pública
d’aparcament. Font: Elaboració pròpia.

A continuació s’ha representat aquest balanç de l’aparcament amb les dades
desagregades per trams de carrer:

Fig. 151. Balanç de l’aparcament nocturn dels residents sense tenir en compte l’oferta fora de la via
pública.
Font: Elaboració pròpia.

Punts forts:


Amb les dades que es disposa, l’oferta d’aparcament nocturna és suficient per a
cobrir la demanda d’aparcament dels residents.



S’han realitzat actuacions de regulació de l’aparcament a la via pública
(implementació de zona blava i/o zona verda) en aquelles zones del municipi amb
una demanda d’aparcament diürna més elevada: la zona comercial del Centre, la
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zona del barri de Finestrelles més propera a l’Hospital de Sant Joan de Déu i la
zona fronterera d’Esplugues i L’Hospitalet al barri de Can Vidalet.


Existència d’una ordenança que limita l’aparcament de vehicles pesants i superiors
a 2,2 metres en tot el municipi.

Punts febles:


El treball de camp realitzat en dos barris del municipi (Finestrelles i Can Vidalet) ha
posat en evidència que hi ha un dèficit d’oferta diürna d’aparcament en aquests
dos barris.



El pes relatiu de l’oferta de places d’aparcament en bosses d’aparcament en
alguns barris és molt elevada (a Can Cervera i a Finestrelles el pes relatiu està per
sobre del 40%, mentre que a Can Clota, La Mallola i Montesa està al voltant del
20%). A mesura que el planejament vigent es vagi completant aquestes bosses
d’aparcament aniran desapareixent i caldrà preveure mesures compensatòries.



Les bosses d’aparcament existents no només serveixen per a cobrir la demanda
d’aparcament nocturna dels residents, sinó que també són un incentiu per a l’ús del
vehicle privat en els desplaçaments dels no residents cap a Esplugues.



No es disposa de dades sobre les característiques de la demanda d’aparcament
dels no residents a Esplugues de Llobregat, de manera que no es pot realitzar un
balanç complet de l’aparcament al municipi.



No es disposa de dades per a avaluar el funcionament de les zones verdes i zones
blaves existents al municipi.

6.1.6. Mercaderies
Les operacions de càrrega i descàrrega, en general, es realitzen sense generar
problemes, tant per a les empreses que gestionen les mercaderies com per la resta
d’usuaris de la via pública.
No obstant, es detecta un mal ús de les places reservades a la càrrega i descàrrega
de mercaderies per part d’alguns vehicles comercials, normalment turismes, que
ocupen aquestes places excedint el temps màxim d’estada.

6.1.7. Seguretat Viària
L’estat general de l’accidentalitat a Esplugues de Llobregat ve definit per les següents
característiques:
Punts forts


Als darrers anys s’ha millorat la senyalització a la via pública i s’han instal·lat
elements reguladors de la velocitat.



En els darrers anys s’ha fomentat la conversió en zona 30 d’alguns dels carrers
de la xarxa viària secundària.
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S’han implementat actuacions de millora de la seguretat a la rodalia dels àmbits
amb una elevada concentració d’usuaris vulnerables (infants, gent gran, etc.),
especialment als centres educatius.



S’han introduït millores de la visibilitat als passos de vianants, allunyant-ne els
contenidors d’escombraries i substituint-los per zones habilitades per a
l’aparcament de motocicletes.



L’Ajuntament disposa d’un Pla Local de Seguretat Viària (PLSV), on es
defineixen les actuacions a implementar per tal de millorar l’accidentalitat al
municipi.

Punts febles


En alguns punts de la xarxa viària primària se superen les velocitats màximes
permeses.



No s’ha desenvolupat tot el contingut del PLSV 2011-2014.

6.1.8. Accés a zones industrials i centres de treball
L’accés a les dues zones industrials d’Esplugues de Llobregat ve definit per les
següents característiques:
Punts forts:
a) Barri de El Gall


Disposa d’una bona connexió amb la xarxa de tramvia gràcies a les parades
“Montesa” (línies T1, T2 i T3) i “Hospital Sant Joan Despí / TV3” (línia T3).



També disposa d’una bona connexió amb la xarxa de transport públic de superfície
diürn.



L’oferta de places d’aparcament a la via pública és molt elevada, ja que en
pràcticament tots els trams de carrer es pot aplicar a les dues bandes de la
calçada.

b) Barri de Montesa


L’oferta de places d’aparcament a la via pública és molt elevada, sobretot gràcies a
la bossa d’aparcament de Montesa.

Punts febles:
a) Barri de El Gall


Les condicions per a la mobilitat a peu no són les òptimes. Entre d’altres factors,
destaquen els següents factors: voreres estretes, guals en mal estat o absència de
guals, elevada indisciplina a l’hora d’aparcar, etc.

b) Barri de Montesa


No disposa d’una bona connexió amb la xarxa de transport públic.
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Les condicions per a la mobilitat a peu no són les òptimes. Entre d’altres factors,
destaquen els següents factors: voreres estretes, guals en mal estat o absència de
guals, elevada indisciplina a l’hora d’aparcar, etc.

6.2. Caracterització i diagnosi de la situació prevista. Escenari
tendencial
6.2.1. Planejament vigent
Al municipi d’Esplugues de Llobregat existeixen projectes d’urbanització a tres grans
sectors: Finestrelles, Can Cervera i Montesa.
Finestrelles:
El Pla originari, anomenat CAUFEC, preveia la nova urbanització d’algunes zones dels
barris de Finestrelles, Ciutat Diagonal i Can Vidalet. Així doncs, el pla urbanístic estava
dividit en dos sectors, nord i sud, separats per l’autovia B-23 i la Ronda de Dalt.
No obstant, la zona on més s’ha avançat en el desenvolupament del Pla és la del barri
de Finestrelles, que afectarà 39,5 Ha de terreny a la falda de la muntanya de Sant
Pere Màrtir (veure figura següent). Fa uns anys aquests terrenys estaven ocupats per
les línies elèctriques que creuen la zona sud de Collserola i van a parar a l'estació
elèctrica de l'Hospitalet nord.

6b Parcs i jardins
urbans

7b Equipaments

101-2 Complex equipaments i serveis

Fig. 152. Planejament del sector de Finestrelles.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

A l’”Estudi de mobilitat” d’aquest sector realitzat l’any 2009 per l’empresa INTRA
s’estima que a causa de l’obertura de nous vials i considerant els nous creixements
previstos al sector, la mobilitat s’incrementi entre un 10% i un 15%.
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Àrea Residencial Estratègica de Can Cervera:
La informació sobre l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Can Cervera s’ha obtingut
del document “Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit
del Baix Llobregat” de la Generalitat de Catalunya.
El sector de Can Cervera se situa entre la Ronda de Dalt (a ponent) i el barri de Can
Vidalet (a llevant), i des del carrer de Laureà Miró (al nord) a l’estació de Can Boixeres
(al sud), amb la fondalada del torrent de Can Clota en sentit nord-sud.
Can Cervera rep molta pressió urbana i té un relleu molt complex. Són 237.960 m² de
sostre, meitat terciari i meitat residencial, sobre un sector de 21,63 ha (IEB 1,10
m²st/m²s) amb més del 85% de sòl públic (18,46 ha) i menys del 15% privat (3,17 ha).
El projecte arrenca donant solució a la pressió urbana que pateix el lloc, amb quatre
operacions: el nou tram de l’avinguda de l’Electricitat, que connectarà l’Hospitalet amb
Esplugues i Cornellà; la millora de la connexió del camí de Can Boixeres amb la ronda
de Dalt; l’ampliació de l’avinguda Ciutat de l’Hospitalet (enfront de Can Vidalet); i el
gran parc central al servei del nou barri i dels set barris que l’envolten.
L’edificació s’organitza en dos fronts i dues illes. El terciari es disposa donant front a la
ronda de Dalt (a 50 m) amb volumetries complexes que combinen alçades de planta
baixa amb cinc, set i onze pisos. El front de l’avinguda Ciutat de l’Hospitalet es
construeix amb edificis residencials de planta baixa amb sis i set pisos. Es projecten
dues illes obertes a banda i banda del camí de Can Boixeres, recolzades en el front
terciari, amb alçades base també de planta baixa amb sis i set pisos.
El comerç es disposa a la planta baixa dels edificis residencials. Els antics aqüeductes
són rehabilitats com a passeres de vianants que permeten travessar el sector en sentit
est-oest, sobre la fondalada del parc, i alhora, saltar a l’altra banda de la ronda de Dalt
pel pont de l’avinguda de l’Electricitat. Aquest recorregut està fitat per tres parelles de
torres residencials de planta baixa amb catorze pisos. La primera parella en el front de
Ciutat de l’Hospitalet forma una plaça que dóna centralitat al carrer i accés al
recorregut dels aqüeductes; les altres dues parelles se situen en cadascuna de les
dues illes, formant una seqüència de tres places (dos interiors d’illa i una entre la
residència i el terciari): passera, torres, places i comerç articulen aquest eix
transversal.
El parc central s’obre a la cruïlla de les avingudes de l’Electricitat i de Can Boixeres, tot
donant protagonisme a la masia de Can Cervera. Es tracta d’un projecte a dos nivells
(base residencial i aqüeducte, i parc), i tres escales (front terciari, barres residencials i
torres residencials), que fa del servei als veïns, la seva identitat.
A continuació s’adjunten les característiques de zonificació, superfície, distribució de
sostres i distribució d’habitatges de l’ARE de Can Cervera:
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Fig. 153. Planejament de l’ARE de Can Cervera.
Font: Generalitat de Catalunya.
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Fig. 154. Ordenació de l’ARE de Can Cervera.
Font: Generalitat de Catalunya.

Àrea Residencial Estratègica de Montesa:
El contínuum metropolità que suposa l’ARE Montesa posa en contacte els nuclis
d’Esplugues, Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat amb més de 2.000 habitatges i un
25% del sòl destinat a zona verda, sense oblidar la preservació del patrimoni
arquitectònic.
Situada als terrenys de l’antiga fàbrica Montesa, al límit dels municipis d’Esplugues,
Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat, la intervenció proposada per l’ARE Montesa
constitueix una oportunitat extraordinària per a superar el caràcter perifèric actual de
l’emplaçament, per a situar un volum significatiu d’habitatge protegit en condicions
estratègiques dins del contínuum metropolità i per a crear un espai d’alta centralitat
metropolitana en relació amb els teixits propers i amb les grans infraestructures de
mobilitat.
L’ordenació de l’ARE queda estructurada, doncs, al voltant d’una sèrie d’operacions
molt decidides sobre el territori: des d’una visió d’estructura urbana es dóna forma a
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l’obertura de l’avinguda de l’Electricitat com a gran avinguda metropolitana i
intermunicipal que enllaçarà l’avinguda del Baix Llobregat amb l’Hospitalet de
Llobregat, completant les previsions del PGM de 1976. Així mateix, s’estableixen les
connexions amb les rondes de Barcelona, que situaran el nou barri en relació amb la
mobilitat metropolitana. Amb una mirada més local, es resol el seu caràcter d’espai
limítrof municipal, donant continuïtat a la rambla del Carme des d‘Esplugues fins a la
via d’enllaç de Cornellà, obrint un gran espai públic de caràcter central. Es disposen
vials i espais verds enllaçant els teixits urbans històricament separats (el polígon
d’habitatges de Sant Ildefons, els teixits de l’Hospitalet de Llobregat i el barri de
Montesa a Esplugues).
L’organització establerta pels espais verds i vials situa l’edificabilitat resultant
d’aquesta ARE per tal de garantir la bona disposició dels habitatges i equipaments i té
cura a l’hora de preservar les fites i el patrimoni arquitectònic, com la Vil·la Victòria
d’Esplugues de Llobregat.
Tot plegat i atenent les condicions de transformació del sòl, el cost de
desenvolupament de les infraestructures i el d’altres càrregues del sector, representa
un total de 2.105 habitatges (1.059 dels quals, de protecció, en diferents règims) amb
gairebé un 25% del sòl destinat a zones verdes, sent una de les ARE més denses del
conjunt de les 101 àrees residencials estratègiques.
A continuació s’adjunten les característiques de zonificació, superfície, distribució de
sostres i distribució d’habitatges de l’ARE de Montesa:
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Fig. 155. Planejament de l’ARE de Montesa.
Font: Generalitat de Catalunya.
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6.2.2. Escenari tendencial
A partir de la previsió del creixement urbanístic del municipi i d’altres variables
socioeconòmiques s’han realitzat dos escenaris de projecció a +6 i +12 anys per tal
d’avaluar la mobilitat dels residents d’Esplugues de Llobregat.
L’escenari tendencial és la projecció d’un escenari futur que avalua la mobilitat al
municipi assumint les tendències de les realitats actuals sense contemplar canvis en el
sistema. Analitza l’evolució històrica dels indicadors de mobilitat més importants i
projecta la tendència fins al 2020 i al 2026.
6.2.2.1. Població
El càlcul de la previsió de població d’Esplugues de Llobregat per als anys 2020 i 2026
s’ha realitzat a partir dels tres escenaris d’evolució de la població de la comarca del
Baix Llobregat i per a Catalunya definits per l’Idescat per a aquests dos horitzons
temporals.
Per tal de seleccionar quin d’aquests escenaris s’ha d’utilitzar en el càlcul de la
previsió de població d’Esplugues de Llobregat, s’ha comparat les projeccions de
població d’aquestes escenaris amb dades reals conegudes. És a dir, s’ha comparat les
dades reals de població del Baix Llobregat i Catalunya dels anys 2009, 2010 i 2011
amb les projeccions fetes segons aquests escenaris.
D’aquesta manera, s’ha observat que l’evolució real de la població del Baix Llobregat
en aquest període ha seguit una evolució superior a la població estimada per a
l’escenari alt, donat que per a l’any 2012 el Baix Llobregat tenia una població de
806.799 habitants i la previsió feta a partir de dades del 2008 per a l’escenari alt
estimava la població de la comarca en 805.242 habitants. En canvi, l’evolució de la
població de Catalunya s’adapta als habitants estimats per a l’escenari mitjà, donat que
per a l’any 2012 Catalunya tenia una població de 7.565.603 habitants i la previsió per a
l’escenari mitjà estimava la població en 7.538.057 habitants.
Per tant, fins a l’any 2021 s’ha optat per aplicar la tendència de creixement comarcal
(escenari alt) a l’evolució municipal, obtenint d’aquesta manera un creixement
interanual en el període 2012 – 2018 del 0,81%, valor força superior al creixement
interanual poblacional d’Esplugues de Llobregat en el període 2006 – 2012, que va ser
del -0,03%. A partir de l’any 2021 s’ha optat per aplicar la tendència de creixement del
conjunt de Catalunya a l’evolució municipal (escenari mitjà), obtenint un creixement
interanual en el període 2018 – 2024 del 0,62%.

Fig. 156. Evolució de la població en el període 1998 – 2024.Font: Idescat. Elaboració pròpia.
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ. PERÍODE 1998 - 2024
Any

Esplugues de
Llobregat

Baix Llobregat

Catalunya

1998

46.304

654.958

6.147.610

1999

46.304

666.173

6.208.817

2000

45.668

678.724

6.261.999

2001

45.731

692.260

6.361.365

2002

45.988

710.612

6.506.440

2003

46.447

730.111

6.704.146

2004

45.915

741.024

6.813.319

2005

46.550

757.814

6.995.206

2006

46.808

767.967

7.134.697

2007

46.286

771.516

7.210.508

2008

46.586

781.749

7.364.078

2009

46.862

793.655

7.475.420

2010

46.649

798.468

7.512.381

2011

46.687

803.705

7.539.618

2012

46.726

806.799

7.570.908

2013

47.145

812.471

7.598.291

2014

47.544

819.335

7.657.637

2015

47.930

825.986

7.714.113

2016

48.307

832.490

7.768.041

2017

48.678

838.876

7.819.392

2018

49.042

845.146

7.868.454

2019

49.399

851.304

7.915.463

2020

49.753

857.400

7.960.599

2021

50.103

-

8.004.137

2022

50.368

-

8.046.500

2023

50.628

-

8.088.025

2024

50.885

-

8.128.968

Taula 107. Evolució de la població. Període 1998 – 2024.
Font: Idescat. Elaboració pròpia.

Per tant, es preveu que la població d’Esplugues de Llobregat en el període 2012-2020
augmenti en 2.316 habitants, mentre que en el període 2020-2026 la població
augmenti en 1.843 habitants.
Mitjançant l’enquesta de mobilitat realitzada el 2011 s’observa que els residents a
Esplugues de Llobregat amb 4 i més anys realitzen de mitjana 3,27 desplaçaments per
persona al dia. Aplicant aquest factor als nous habitants es preveu que entre el 2020 hi
hagi 7.572 nous desplaçaments diaris i entre el 2020 i el 2026 es preveu que hi hagi
6.027 nous desplaçaments diaris.
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6.2.2.2. Creixement urbanístic
Degut a l’actual situació de crisi econòmica actual i a les minses expectatives de
recuperació a curt i mig termini, es preveu que no s’efectuaran desenvolupaments
urbanístics durant abans de l’any 2020.
En canvi, es considera que a l’horitzó temporal 2020-2026 hi haurà hagut una certa
recuperació econòmica i que, per tant, es començaran a desenvolupar alguns dels
projectes urbanístics pendents.
Per tant, es considera que en el període 2020-2026:


Finestrelles: previsió de desenvolupament del 50% del sector.



Àrea Residencial Estratègica de Can Cervera: previsió de desenvolupament del
50% del sector, el que implicaria la construcció de 680 habitatges (el total
d’habitatges previstos a l’ARE són 1.360). Aplicant la ràtio de 7 desplaçaments
generats per habitatge que estableix el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG), es generarien
4.760 desplaçaments al dia.



Àrea Residencial Estratègica de Montesa: previsió de desenvolupament del 50%
del sector, el que implicaria la construcció de 1.052 habitatges (el total
d’habitatges previstos a l’ARE són 2.105). Aplicant la ràtio de 7 desplaçaments
generats per habitatge que estableix el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, es generarien 7.364
desplaçaments al dia.

6.2.2.3. Mobilitat global
Segons les hipòtesis descrites en apartats anteriors, l’estat general de la mobilitat a
l’escenari tendencial 2020 ve definit per les següents característiques:


Els residents d’Esplugues de Llobregat realitzaran un total de 155.287
desplaçaments/dia. Es preveu que el 52,8% dels desplaçaments siguin
interns al municipi i el 47,2% de connexió i externs.



En comparació amb l’escenari actual la mobilitat no motoritzada s’incrementarà
un 12,1% assolint gairebé els 84.400 desplaçaments/dia. En canvi, el vehicle
privat experimentarà un decreixement sostingut de l’1,4% (amb 39.300
desplaçaments diaris). Finalment, el nombre de viatges en transport públic
també disminuirà en un 3,0% i assolirà al voltant de 31.500 desplaçaments/dia.



Pel que fa a la mobilitat interna, s’ha considerat el mateix repartiment modal
que a l’escenari actual 2011, on el 88,8% dels desplaçaments interns es
realitzen en modes no motoritzats (a peu i en bici), el 8,2% en vehicle privat i el
2,9% en transport públic.



Pel que fa a la mobilitat de connexió, s’ha considerat el mateix repartiment
modal que a l’escenari actual 2011, on el 44,5% dels desplaçaments es
realitzen en vehicle privat, el 39,7% en transport públic i el 15,9% en modes no
motoritzats (a peu i en bici).

A continuació s’adjunta una taula que resumeix els desplaçaments segons el tipus de
mobilitat i els diferents mitjans de transport per a l’escenari tendencial 2020:
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ESCENARI TENDENCIAL 2020
Mitjans de transport
Mobilitat

Vehicle privat

No motoritzats

Transport públic

Total

viatges

%

viatges

%

viatges

%

viatges

%

Interna

6.717

8,2%

72.822

88,9%

2.376

2,9%

81.915

52,8%

Connexió
i externs

32.621

44,5%

11.594

15,8%

29.157

39,7%

73.372

47,2%

Total

39.338

25,3%

84.416

54,4%

31.532

20,3%

155.287

100,0%

Taula 108. Previsió de la mobilitat a l’escenari tendencial. Any 2020
Font: Elaboració pròpia.

Segons les hipòtesis descrites en apartats anteriors, l’estat general de la mobilitat a
l’escenari tendencial 2026 ve definit per les següents característiques:


Els residents d’Esplugues de Llobregat realitzaran un total de 161.314
desplaçaments/dia. Es preveu que el 66,6% dels desplaçaments siguin
interns al municipi i el 33,4% de connexió i externs.



En comparació amb l’escenari actual la mobilitat no motoritzada s’incrementarà
un 38,1% assolint els 104.000 desplaçaments/dia. En canvi, el vehicle privat
experimentarà un decreixement del 17,9% (amb 32.750 desplaçaments diaris).
Finalment, el nombre de viatges en transport públic també disminuirà en un
24,6% i assolirà al voltant de 24.500 desplaçaments/dia.



Pel que fa a la mobilitat interna, s’ha considerat el mateix repartiment modal
que a l’escenari actual 2011, on el 88,8% dels desplaçaments interns es
realitzen en modes no motoritzats (a peu i en bici), el 8,2% en vehicle privat i el
2,9% en transport públic.



Pel que fa a la mobilitat de connexió, s’ha considerat el mateix repartiment
modal que a l’escenari actual 2011,on el 44,5% dels desplaçaments es
realitzen en vehicle privat, el 39,7% en transport públic i el 15,9% en modes no
motoritzats (a peu i en bici).

A continuació s’adjunta una taula que resumeix els desplaçaments segons el tipus de
mobilitat i els diferents mitjans de transport per a l’escenari tendencial 2026:
ESCENARI TENDENCIAL 2024
Mitjans de transport
Mobilitat

Vehicle privat

No motoritzats

Transport públic

Total

viatges

%

viatges

%

viatges

%

viatges

%

Interna

8.812

8,2%

95.537

88,9%

3.117

2,9%

107.466

66,6%

Connexió
i externs

23.941

44,5%

8.509

15,8%

21.398

39,7%

53.847

33,4%

Total

32.753

20,3%

104.046

64,5%

24.515

15,2%

161.314

100,0%

Taula 109. Previsió de la mobilitat a l’escenari tendencial. Any 2026. Font: Elaboració pròpia.
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7. ESTABLIMENT D’OBJECTIUS
Per tal d’arribar a un model de ciutat amb una mobilitat més sostenible cal considerar una
sèrie de grans objectius o objectius estructurants, que es complementin amb tota una
sèrie de línies estratègiques i propostes d’actuació.
La concreció dels objectius estructurants s’ha realitzat a partir de la definició de les grans
actuacions vinculades a la mobilitat previstes en els propers anys per altres figures de
planejament de caire superior al PMUS:


Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-2026



Pla Director d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de la Regió
Metropolitana de Barcelona 2011-2020



Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012



Pla Territorial Metropolità de Barcelona



Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona



Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Fig. 157. Relació entre els objectius, línies estratègiques i propostes d’actuació.
Font: Elaboració pròpia.

7.1. Millora de la mobilitat amb l’entorn immediat
Les principals actuacions a desenvolupar per assolir una òptima connectivitat amb els
municipis veïns de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant
Joan Despí i Cornellà de Llobregat han de passar per millorar la mobilitat en transport
públic i en vehicle privat, però també els desplaçaments a peu i en bicicleta:


Començant pels darrers, s’ha de garantir l’existència d’itineraris per als vianants
que permetin la connexió amb els municipis esmentats de forma accessible i
segura. També amb aquests municipis haurà de ser creada una xarxa de carrils
bici que permeti la connectivitat interurbana, així com l’enllaç amb les xarxes
urbanes de carril bici.



Respecte del transport públic s’ha d’apostar per una millora continuada dels
modes ferroviaris i per un replantejament de la xarxa d’autobusos que s’adapti a
aquests modes:
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Ampliació de les xarxes de transport públic (PDI):


Perllongament de la línia L3 des de Zona Universitària fins a Sant Feliu de
Llobregat, que consta de nou noves estacions, dues de les quals són a
Esplugues de Llobregat. La primera estació del municipi d’Esplugues de
Llobregat es localitza en el barri de Finestrelles, just al costat de l’Hospital
de Sant Joan de Déu i la segona estació (Esplugues Centre), al costat de
la plaça de l’ajuntament,



Perllongament de la línia L6 entre Reina Elisenda i Sant Joan de Déu.
Està constituït per tres noves estacions, una de les quals al barri de
Finestrelles.



Connexió de les dues xarxes actuals del tramvia: Trambaix i Trambesòs



Perllongament de la línia R3 des de Castelldefels fins a Zona Universitària.
Consisteix en la construcció d’un tram de doble via d’una longitud
aproximada de 22,4 km i amb 11 estacions, quatre d’elles de nova
construcció.



Carril bus-VAO a l’autopista B-23 entre Molins de Rei i Barcelona.
L’actuació consisteix en la construcció d’una nova plataforma viària a
l’actual mitjana de l’autopista B-23 mitjançant el desplaçament lateral de
les dues plataformes viàries existents.

En quant al vehicle privat, a part del carril bus-VAO a l’autopista B-23, s’ha de fer
especial incidència en:


Reducció dels trams amb concentració d’accidents a la xarxa bàsica
interurbana (B-23 i Ronda de Dalt).

7.2. Millora de la mobilitat interna
La millora de la mobilitat interna implica realitzar importants actuacions sobre les xarxes
d’itineraris per vianants i bicicletes així com sobre la xarxa d’autobusos urbans, però en
paral·lel és fonamental actuar sobre l’actual jerarquització de la xarxa viària i sobre el
sistema d’aparcaments i de distribució urbana de mercaderies.




Mantenir la quota modal dels modes menys contaminants (a peu i en bicicleta)
en la mobilitat interna:


Pel que fa a la mobilitat de vianants s’ha de garantir l’accessibilitat
física: ampliació de voreres, millora dels guals, existència de passos de
vianants, etc.



S’ha de crear una xarxa contínua d’itineraris per a bicicletes, garantint
l’aparcament segur als principals pols generadors/atractors de la ciutat: la
xarxa d'itineraris per a bicicletes ha de ser contínua en tot el seu recorregut
per tal de permetre la connexió dels diferents àmbits residencials,
comercials i industrials amb els principals equipaments, pols d'atracció i
parades i estacions de transport públic.

S’han d’implementar mesures per a aconseguir que la xarxa de transport públic
s’adapti millor a les necessitats dels ciutadans. L’ampliació de la xarxa de metro i
l’arribada del servei de rodalies a la ciutat tindran un paper clau en aquest aspecte.
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S’ha de millorar les característiques del servei de la xarxa d’autobusos
interurbans (la cobertura territorial, la freqüència de pas i la velocitat
comercial). També cal millorar el servei de la xarxa d’autobusos urbans
(freqüència de pas i la velocitat comercial, principalment).



Les ampliacions descrites de la xarxa del metro i el tramvia, així com la
introducció del servei de rodalies a la ciutat, són una oportunitat per a
potenciar el transport públic com a mode de transport preferent en els
desplaçaments urbans i interurbans.



Garantir l’accessibilitat a les parades de transport públic per a tots els
ciutadans.



S’hauran d’implantar mesures per minimitzar les interseccions o vies on s’ha
produït un nombre elevat d’accidents: augmentar la seguretat dels vianants,
ciclistes i motoristes.



Les actuacions sobre el sistema d’aparcaments es basaran en la regulació de
l’oferta en superfície i, quan sigui possible, en l’aparcament soterrat. S'actuarà en
aquells àmbits i barris on s'hi hagin detectat importants dèficits d'aparcament.


Es gestionaran les places d’aparcament existents per donar cabuda als
vehicles empadronats al municipi: la regulació mitjançant zona verda i blava
millorarà l’oferta en origen i en destinació.

7.3. Escenari objectiu (2020 i 2026)
A partir de la previsió del creixement urbanístic del municipi i d’altres variables
socioeconòmiques s’han realitzat dos escenaris de projecció a +6 i +12 anys per tal
d’avaluar la mobilitat dels residents d’Esplugues de Llobregat.
L’escenari objectiu és la projecció d’un escenari futur que avalua la mobilitat al
municipi assumint la introducció de millores al sistema actual. Considera l’evolució
històrica de l’anàlisi tendencial i marca els objectius que es desitgen assolir després de
la implementació de les propostes.
La metodologia utilitzada per construir l’escenari objectiu és molt semblant a aquella
emprada pel tendencial i les evolucions històriques presentades són encara d’utilitat en
aquest escenari.
No obstant, en aquest cas per realitzar la projecció de la mobilitat pels anys 2020 i
2026 es tenen en compte els objectius establerts anteriorment per l’any de termini del
pla.
A l’escenari objectiu les actuacions que es proposin han d’anar lligades als objectius
marcats, però implícitament han de servir per reestructurar la distribució modal per a
què el transport no motoritzat i públic prenguin més protagonisme.
Mobilitat global
Escenari objectiu 2020
L’estat general de la mobilitat a l’escenari objectiu 2020 ve definit per les següents
hipòtesis:
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Els residents d’Esplugues de Llobregat realitzaran un total de 155.287
desplaçaments/dia. Es preveu que el 52,8% dels desplaçaments siguin interns al
municipi i el 47,2% de connexió i externs.



En comparació amb l’escenari actual la mobilitat no motoritzada s’incrementarà un
12,4% i se situarà en els 84.600 desplaçaments/dia, el transport públic tindrà un
creixement del 8,4% (35.200 desplaçament/dia) i, per contra, el vehicle privat veurà
reduït el nombre de viatges en un 11,2% (35.400 desplaçaments/dia).

Mobilitat interna


S’ha considerat un repartiment modal diferent a l’escenari actual 2011, on el 88,8%
dels desplaçaments interns es realitzen en modes no motoritzats (a peu i en bici),
el 8,2% en vehicle privat i el 2,9% en transport públic. A l’escenari objectiu 2018 el
89,0% dels desplaçaments interns es realitzen en modes no motoritzats (a peu i en
bici), el 6,5% en vehicle privat i el 4,5% en transport públic.

Mobilitat de connexió


S’ha considerat un repartiment modal diferent a l’escenari actual 2011, on el 15,9%
dels desplaçaments externs i de connexió es realitzen en modes no motoritzats (a
peu i en bici), el 44,5% en vehicle privat i el 39,7% en transport públic. A l’escenari
objectiu 2018 el 16,0% dels desplaçaments externs i de connexió es realitzen en
modes no motoritzats (a peu i en bici), el 43,0% en vehicle privat i el 41,0% en
transport públic.

A continuació s’adjunta una taula que resumeix els desplaçaments segons el tipus de
mobilitat i els diferents mitjans de transport per a l’escenari objectiu 2020.
ESCENARI OBJECTIU 2020
Mitjans de transport
Mobilitat

Vehicle privat

No motoritzats

Transport públic

Total

viatges

%

viatges

%

viatges

%

viatges

%

Interna

5.324

6,5%

72.904

89,0%

3.686

4,5%

81.915

52,8%

Connexió i
externs

30.082

41,0%

11.739

16,0%

31.550

43,0%

73.372

47,2%

Total

35.407

22,8%

84.644

54,5%

35.236

22,7%

155.287

100,0%

Taula 110. Previsió de la mobilitat a l’escenari objectiu. Any 2020
Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada

Escenari objectiu 2026
L’estat general de la mobilitat a l’escenari objectiu 2026 ve definit per les següents
hipòtesis:


Els residents d’Esplugues de Llobregat realitzaran un total de 161.314
desplaçaments/dia. Es preveu que es mantingui la mateixa distribució pel que fa a
desplaçaments interns i externs/de connexió que en l’escenari objectiu 2018:
52,8% dels desplaçaments siguin interns al municipi i el 47,2% de connexió i
externs.

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat

253



Per una banda, en comparació amb l’escenari actual la mobilitat no motoritzada
s’incrementarà un 42,4% respecte l’any base 2011, assolint els 107.500
desplaçaments/dia.



Tot i el conjunt d’actuacions de millora de la infraestructura i els serveis de
transport públic – especialment aquelles previstes en el Pla Director
d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de l’RMB 2011-2020 –significaran
un creixement de la quota modal del transport públic: del 2,9% dels desplaçaments
interns al 5,0%; i del 39,7% dels desplaçaments de connexió al 45,0%.



Finalment, es reduiran un 39,3% el nombre de viatges en vehicle privat respecte
l’any base 2011, quedant-se en els 24.200 desplaçaments/dia.

Mobilitat interna


No es preveu un augment significatiu de la mobilitat no motoritzada respecte
l’escenari base ja que la quota modal d’aquests modes ja és molt elevada (88,0%).
Es considera que el 91,0% dels desplaçaments interns al municipi es realitzaran a
peu o en bicicleta l’any 2026.



No obstant, sí que es preveu un augment significatiu de l’ús del transport públic en
els desplaçaments interns al municipi respecte l’escenari actual, arribant a doblar
els que es realitzen en l’actualitat.



En canvi, el transport privat veurà reduït el nombre de desplaçaments en un 36,0%.

Mobilitat de connexió


La quota modal del transport públic en els desplaçaments de connexió augmentarà
significativament degut al conjunt d’actuacions de millora de la infraestructura i els
serveis de transport públic previstos a partir de l’any 2020.



Per contra, els desplaçaments de connexió en vehicle privat experimentaran una
reducció del 38,9% respecte l’escenari base 2011.

A continuació s’adjunta una taula que resumeix els desplaçaments segons el tipus de
mobilitat i els diferents mitjans de transport per a l’escenari objectiu 2026.
ESCENARI OBJECTIU 2026
Mitjans de transport
Mobilitat

Vehicle privat

No motoritzats

Transport públic

Total

viatges

%

viatges

%

viatges

%

viatges

%

Interna

4.299

4,0%

97.794

91,0%

5.373

5,0%

107.466

66,6%

Connexió i
externs

19.924

37,0%

9.693

18,0%

24.231

45,0%

53.847

33,4%

Total

24.222

15,0%

107.487

66,6%

29.605

18,4%

161.314

100,0%

Taula 111. Previsió de la mobilitat a l’escenari objectiu. Any 2026
Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada
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8. PROPOSTES PARTICIPADES
L’ALTERNATIVA TRIADA

D’ACTUACIÓ

DE

Aquest capítol recull les propostes que donen resposta als objectius definits al Pacte
per a la Mobilitat de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, al qual està
adherit l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Les actuacions contemplades en aquest document donen resposta als problemes o
mancances detectats a la Diagnosi del present Pla de Mobilitat Urbana Sostenible des
d’una vessant realista i viable tant tècnica com econòmicament.
Les propostes estan agrupades pel principal mode de transport al qual fan referència,
tot i que el seu àmbit d’actuació pot ser més extens.
Aquelles que comportin canvis significatius en la mobilitat dels barris o, fins i tot, del
municipi s’hauran de consensuar prèviament amb les diferents associacions de veïns
per tal de copsar l’opinió dels mateixos. En tot cas, atès que la fase d’implantació de
les actuacions és a curt (0 – 3 anys), mig (4 – 6 anys) o llarg termini (més de 6 anys)
s’haurà de tenir en compte l’encaix de cadascuna d’elles a la situació real del municipi
en cada moment.

8.1. Relació entre els objectius i les propostes
A continuació es relacionen els objectius del Pacte per la mobilitat de la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat amb les propostes d’actuació del Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible d’Esplugues de Llobregat:

8.1.1. Objectius unimodals
Objectius Pacte Mobilitat Xarxa de ciutats
i pobles cap a la sostenibilitat

PMUS d'Esplugues de Llobregat

Categoria

Propostes directament vinculades

Objectius

OBJECTIUS
UNIMODALS

1 Eixamplament de voreres

Objectiu
1

Afavorir les condicions
per a la mobilitat dels
vianants, destinant:
- major superfície de
l’espai públic
- superfície amb millor
qualitat (en termes
d’accessibilitat i
seguretat) per a la
realització dels
desplaçaments a peu

2 Millora dels guals de vianants
3

Millora de la semaforització a la xarxa
principal de vianants

4

Millora del temps de verd als passos de
vianants que creuen l'eix del tramvia

Millora de l'accessibilitat i el confort dels
5 vianants als passos inferiors de l'autovia B23
6 Camins escolars
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7

Directrius per al disseny de vies ciclistes en
els nous desenvolupaments urbanístics

8

Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa
de vies ciclistes

9 Millora de la seguretat de la xarxa ciclista
Augmentar la
participació de la
bicicleta en el conjunt 10 Aforament de bicicletes
de mitjans de transport
d'ús habitual, tot creant 11 Creació d'una xarxa interurbana de vies
Objectiu
ciclistes
les condicions
2
d'infraestructures, de
Campanyes de promoció i difusió de la
gestió del trànsit i
12 xarxa de vies ciclistes (tant a nivell urbà
d'educació viària
com interurbà)
necessàries per
Dissenyar programes de formació sobre l’ús
promoure'n la utilització
13 urbà de la bicicleta i sobre la normativa
vigent
Garantir les infraestructures necessàries per
a l’accés en bicicleta als principals centres
14
generadors i/o atractors de mobilitat del
municipi
15

Millora dels punts negres de la xarxa de
transport públic

16 Millora dels passos elevats per a vianants
17

Millora de les vorades de la plataforma per a
les vies del tramvia

18

Substitució del pal de parada existent per
una marquesina en algunes parades

19 Millora de l’accessibilitat de les parades

Objectiu
3

Promoure la utilització
del transport públic
davant del transport
privat, i oferir un
sistema de transport
col·lectiu de qualitat i
competitiu respecte als
desplaçaments en
vehicle privat

20

Instal·lació de plataformes d’embarcament
en algunes parades

21

Instal·lació de pantalles d’informació
dinàmica a les parades

Instal·lació de pantalles d’informació
22 dinàmica en alguns punts neuràlgics de la
ciutat
23

Nova línia ferroviària Castelldefels Cornellà - Zona Universitària

24

Perllongament de la línia L3 des de Zona
Universitària fins a Sant Feliu de Llobregat

Perllongament de la línia L6 entre Reina
25 Elisenda i Sant Joan de Déu amb nova
parada al Pont d'Esplugues
26

Connexió de les dues xarxes actuals del
tramvia: Trambaix i Trambesòs

Nova configuració urbanística del carrer
27 Laureà Miró entre la Plaça Santa
Magdalena i Sant Just Desvern
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28

Implantació d’un carril bus a l’avinguda dels
Països Catalans

29

Millora dels itineraris de les línies d’autobús
al barri de Finestrelles

30

Millores en el servei de les línies urbanes
d'autobús (Esplubús)

31

Millora de la connexió amb l’aeroport del
Prat

32 Proposta de nova jerarquia viària
Estendre la xarxa de carrers de zona 30,
33 carrers de prioritat invertida i carrers
exclusius per a vianants
34 Creació de "superilles" de Zona 30
Millora de la mobilitat al nus viari que
conformen la plaça Ramon Trias Fargas i la
35
plaça Josep Català i Soler, a l’avinguda dels
Països Catalans
Fomentar un ús racional
Reordenació del trànsit als carrers Molí i
del cotxe, bo i aplicant 36 Pere Pelegrí
mesures que facilitin el
traspàs de ciutadans a
37 Reordenació del trànsit al barri de Can Clota
Objectiu
altres mitjans de
4
transport més
Actualització del Pla Director de
38
sostenibles i que
Senyalització
promoguin la
intermodalitat
Creació d'itineraris alternatius per al pas de
vehicles privats degut a la pacificació del
39
tram del carrer Laureà Miró entre la Plaça
Santa Magdalena i Sant Just Desvern
Creació d’una rotonda a la cruïlla dels
40 carrers Àngel Guimerà i Mestre Manuel de
Falla
41

Reordenació de la mobilitat en vehicle privat
al barri de Finestrelles

Promocionar les iniciatives de mobilitat
42 col·laborativa com a alternativa a l’ús i la
propietat de vehicles privats
Establir mesures de regulació de
l'aparcament en aquells barris on es
Compatibilitzar l’oferta 43 detectin dèficits en el balanç de
l'aparcament o altres problemes relacionats
d’aparcament amb la
amb l'aparcament
demanda de rotació i de
residents, el dinamisme
Definir polítiques d’aparcament i actuacions
Objectiu
econòmic de la ciutat i 44 concretes orientades a certs grups
5
les bones condicions
destinataris
d’accés i mobilitat per
Reordenació de l’aparcament de
als mitjans més
45
motocicletes al carrer Sant Mateu
sostenibles
46

Reordenació de l’aparcament a la via
pública al barri de La Mallola
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47 Creació d’una base de dades d’aparcament
Xarxa integrada de vehicles pesants amb
48 els municipis de la rodalia orientada a
Garantir una distribució
l'accés a Polígons i Zones Industrials
de mercaderies, de
Control del temps d'estada dels vehicles
manera àgil, ordenada,
amb el mínim impacte 49 comercials a les zones de C/D i de
l'aparcament il·legal mitjançant la
Objectiu
sobre el sistema de
implantació del disc horari obligatori
6
mobilitat de la ciutat i
garant del ple
Ubicació de noves zones de càrrega i
desenvolupament de les 50 descàrrega
activitats econòmiques
Desenvolupar propostes d’actuació
de la ciutat
51 orientades a redefinir el sistema de
transport urbà de mercaderies
Taula 112. Propostes d’actuació per assolir els objectius unimodals del PMUS d’Esplugues de
Llobregat. Font: Elaboració pròpia.
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8.1.2. Objectius multimodals
Objectius Pacte Mobilitat Xarxa de ciutats i
pobles cap a la sostenibilitat

OBJECTIUS MULTIMODALS

Categoria

PMUS d'Esplugues de Llobregat

Objectius

Propostes directament vinculades

Fomentar la intermodalitat com
a mesura per assolir un ús
Creació d'un gran intercanviador
Objectiu
eficient dels diferents mitjans de 52 modal a la rodalia del Pont
7
transport en cada tram de la
d'Esplugues
cadena de transport

Objectiu
8

Millorar la seguretat viària
mitjançant la reducció de
l’accidentalitat i respectant
l’espai públic destinat a cada
mitjà de transport

Objectiu
9

Controlar i disminuir els nivells
de contaminació atmosfèrica i
acústica provocats pel trànsit

Millora de la seguretat als carrers i
cruïlles amb una concentració
53 d'accidents més elevada tenint en
compte els resultats del Pla Local de
Seguretat Viària
54

Estudi de viabilitat del carril busVAO a l’autopista B-23

Aprofitar els avenços
Impuls de les Tecnologies de la
Objectiu
tecnològics existents per
55 Informació i la Comunicació (TIC) en
10
millorar el sistema de mobilitat i
la gestió de la mobilitat
el control del trànsit
Preveure en les futures
Estudi per a la reconversió
actuacions una configuració de
d’algunes de les bosses
Objectiu
l’espai públic que tingui en
56 d’aparcament existents en
11
compte les necessitats del
aparcaments de dissuasió (“park &
model de mobilitat
ride”)

Objectiu
12

Sensibilitzar la ciutadania i
conscienciar-la dels valors que
Pla de Comunicació sobre el Pla de
contenen els principis i
57
Mobilitat
objectius establerts en aquest
pacte

Taula 113. Propostes d’actuació per assolir els objectius multimodals del PMUS d’Esplugues de
Llobregat. Font: Elaboració pròpia.
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8.2. Propostes associades als objectius unimodals
8.2.1. Mobilitat a peu
Tenint en compte la Diagnosi tècnica realitzada i consensuada amb la Direcció
facultativa (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Diputació de Barcelona i Àrea
Metropolitana de Barcelona), s’estableixen les següents propostes de millora de la
mobilitat a peu:
1.

Eixamplament de voreres

2.

Millora dels guals de vianants

3.

Millora de la semaforització a la xarxa principal de vianants

4.

Millora dels temps de verd als passos de vianants que creuen l’eix del tramvia

5.
Millora de l'accessibilitat i el confort dels vianants als passos inferiors de
l'autovia B-23
6.

Camins Escolars

El desenvolupament de totes aquestes propostes s’adjunta a continuació.

1. Eixamplament de voreres
El treball de camp realitzat a la xarxa d’itineraris de vianants ha permès identificar
quins són els trams que no compleixen amb les amplades lliures mínimes establertes
per la normativa vigent (Orden VIV/561/2010 a nivell estatal i Codi d’Accessibilitat a
Catalunya).
Es proposa actuar en dues fases, una de prioritat d’actuació alta – centrada en la
millora de la xarxa principal d’itineraris de vianants a curt termini – i una de prioritat
d’actuació baixa – centrada en la millora de la xarxa secundària d’itineraris de
vianants a mitjà o llarg termini.
Per tal d’establir les prioritats i definir les fases d’implementació d’aquesta proposta
s’han establert els següents criteris:


Trams de vorera que no compleixen amb cap de les dues normatives (inexistència
puntual/contínua de vorera i amplades de pas inferiors a 0,90 m.).



Trams de vorera amb una amplada lliure entre 0,9 m i 1,8 m.



Trams de vorera propers als principals pols generadors/atractors de mobilitat.

Prioritat d’actuació alta:
Seguint els criteris descrits anteriorment, s’han definit tres tipus d’actuacions per tal
d’eixamplar l’amplada útil de les voreres: el cobriment d’escocells, el trasllat o canvi
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d’ubicació del mobiliari urbà i/o de l’arbrat i, finalment, la urbanització de trams
de carrers no urbanitzats actualment.
No obstant, hi ha alguns trams de via que, o bé per la complexitat del seu urbanisme o
bé per la seva vinculació directa amb propostes de caràcter més multimodal, no es
poden classificar en cap de les tres categories anteriors. Aquests casos es comenten,
de manera detallada, després de les següents taules resum:
Cobriment d’escocells
Es proposa el cobriment d’escocells al tram del Carrer del Nord entre el carrer Rafel de
Casanova i el carrer Via Augusta.
Trasllat o canvi d’ubicació del mobiliari urbà i/o de l’arbrat
PRIORITAT D’ACTUACIÓ ALTA
Trasllat o canvi d’ubicació del mobiliari urbà i/o de l’arbrat
Via

Tram

Actuació

Avinguda Cornellà

Tram entre el carrer Laureà Miró
i el carrer Santiago Ramon y Cajal

Traslladar
‘mupis’ i bancs

Avinguda Cornellà

Trams propers a la Plaça de la Sardana

Traslladar
fanal

Avinguda de Cornellà

Tram entre el carrer Josep Argemí
i el carrer del Gall

Traslladar
arbrat

Avinguda Jacint Esteva Fontanet

Tram entre l’avinguda del Dr. Pouplana
i el carrer Ferrer i Bassa

Traslladar
‘mupis’ i bancs

Via Augusta

Tram més proper a la plaça de la Constitució

Traslladar
‘mupis’ i bancs

Taula 114. Eixamplament de voreres de la xarxa principal de vianants. Trasllat o canvi d’ubicació
del mobiliari urbà i/o de l’arbrat. Font: Elaboració pròpia

Urbanització de trams de carrers no urbanitzats actualment
PRIORITAT D’ACTUACIÓ ALTA
Vorera no urbanitzada i eixamplament
Via

Tram
En aquells trams entre el carrer Bermejo
i la plaça Mireia on no hi ha voreres:


Carrer Pau Vergós


Actuació
Total =
128.088 €

200 m x
Fase 1: construcció de voreres en el
2
120€/m
tram entre el carrer Pere Joan i l’inici de
ampliant a 1,8
la vorera que arriba fins la plaça Mireia.
m = 43.200 €
350 m x
Fase 2: construcció de la vorera
2
120€/m
pendent en el tram entre el carrer Pere
ampliant a 1,8
Joan i el carrer Bartomeu Bermejo
m = 75.600 €

Taula 115. Eixamplament de voreres de la xarxa principal de vianants. Voreres no urbanitzades.
Font: Elaboració pròpia
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El primer semestre del 2015 l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha construït la
vorera del tram de l’avinguda de la Miranda entre la plaça Secretaria Oliva i el
carrer Doctor Ferran, on anteriorment no hi havia vorera. Al tram de l’avinguda de la
Miranda més proper a la cruïlla amb el carrer del Doctor Ferran Degut s’ha construït
una vorera per superar l’elevat pendent existent:

Nova vorera a l’avinguda de la Miranda

Escales a la cruïlla de l’avinguda de la
Miranda amb el carrer Doctor Ferran

Fig. 158. Actuacions de millora a les voreres de la xarxa principal de vianants. Font: Elaboració pròpia

Les actuacions de millora de l’amplada lliure de les voreres que no es poden classificar
en cap de les tres categories anteriors en alguns trams de via de la ciutat són els
següents:


Carrer Nord entre el carrer Laureà Miró i el carrer Rafel de Casanova: la millora
de l’amplada lliure de les voreres està directament vinculada, per una banda, a la
reorganització de l’oferta d’aparcament en superfície en aquesta zona del barri de
La Mallola i, per l’altra, a la millora d’un dels punts negres de la xarxa de transport
públic (veure propostes d’actuació corresponents als apartats de millora de la
gestió de l’aparcament i del transport públic). Així doncs, el que es proposa en
aquest tram de via és l’eliminació de tot el cordó d’aparcament existent per tal de
millorar tant l’amplada dels carrils de circulació com l’amplada lliure de les voreres.



Carrer Rovellat, en el tram entre el carrer del Carme i el carrer del Doctor
Manuel Riera: al problema d’amplada lliure insuficient de la vorera nord s’hi ha
d’afegir les molèsties que ocasionen als veïns els vehicles pesants que accedeixen
a una activitat industrial situada en aquest tram del carrer Rovellat. Tenint en
compte aquesta darrera problemàtica, es proposa pacificar aquest tram de carrer
convertint-lo en una via de prioritat invertida.
La pacificació d’aquesta via es podria fer de tal manera que permetés equilibrar
l’amplada lliure d’ambdues voreres d’aquest tram, sobretot tenint en compte
l’elevada amplada lliure de la vorera sud. Cal tenir en compte que el tram del carrer
Rovellat entre el carrer Doctor Manuel Riera i el Mestre Joan Corrales és un carrer
de vianants i, per tant, no hi ha continuïtat de l’itinerari dels vehicles pel carrer
Rovellats i els vehicles es veuen obligats a girar pel carrer Doctor Manuel Riera a
l’arribar a la intersecció.



Carrer Molí: el projecte de reforma urbanística i millora de l’accessibilitat d’aquest
eix (ampliació de les voreres, millora de l’accessibilitat dels guals de vianants,
creació de nous passos de vianants, millora de la senyalització, etc.) s’ha
programat en dues fases. En el període 2014-2015 l’Ajuntament ja ha executat
la primera fase, que abasta el carrer Pere Pelegrí i el tram del carrer Molí des del
carrer Cedres fins el carrer Maladeta:
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Eixamplament de voreres

Guals de vianants accessibles

Fig. 159. Primera fase del projecte de reforma del carrer Molí.
Font: Elaboració pròpia.



Carrer de Pau Torres: l’actuació 5.2 del Projecte d’Intervenció Integral en el barri
de Can Vidalet de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat tracta sobre la creació de
carrils per a bicicletes i la connexió amb la Ronda Verda del Barcelonès. Aquesta
proposta s’ha anat madurant en els darrers anys i actualment l’Ajuntament té
l’objectiu de remodelar el carrer Pau Torres per tal de convertir-lo en una via
pacificada que permeti una millor connexió a peu i en bicicleta entre l’estació de
metro de Can Vidalet i el Parc de la Solidaritat.

Fig. 160. Projecte de remodelació del carrer Pau Torres.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.



Carrer Sant Mateu: tot i que la vorera nord del tram entre el viaducte sobre la
Ronda de Dalt i el centre educatiu IES Joanot Martorell no compleix amb la
normativa d’accessibilitat pel que fa a l’amplada lliure de les voreres, l’amplada de
la vorera sud és suficient com per no executar cap actuació en aquest tram de via,
que presenta grans dificultats ja que es tracta d’un viaducte.
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Avinguda del Torrent: els Ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i l’Hospitalet de
Llobregat han desenvolupat un projecte de reforma d’aquesta via que contempla
una reordenació de la secció i l’ampliació de les voreres:

Fig. 161. Projecte de reforma de l’avinguda del Torrent.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.



Avinguda Països Catalans: tal i com es descriu a la proposta d’implantació d’un
carril bus a l’avinguda dels Països Catalans (millora de la mobilitat en transport
públic), la cessió de l’avinguda Països Catalans a l’Ajuntament d’Esplugues
permetrà realitzar una reforma integral d’aquesta via que contempli la millora dels
itineraris i les infraestructures de vianants.
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Carrer Laureà Miró: la millora de l’amplada lliure de les voreres en els dos trams
d’aquesta via que no compleixen amb la normativa d’accessibilitat depèn de dos
projectes d’àmbit superior:


Tram entre el carrer Josep Campreciós i el carrer de l’Església: la proposta
de nova configuració urbanística del carrer Laureà Miró Catalans (millora de
la mobilitat en transport públic) contempla voreres d’una amplada útil de 3,5
metres.



Trams propers a la plaça Benavente: la reforma urbanística d’aquest tram
està pendent de la compleció del Pla Porta BCN.

Finalment, a continuació s’han representat les actuacions de prioritat alta per a la
millora de l’amplada útil de les voreres de la xarxa principal de vianants:

Fig. 162. Millora de l’amplada útil de les voreres de la xarxa principal de vianants.
Font: Elaboració pròpia

Prioritat d’actuació baixa:
En el cas dels trams de carrers de la xarxa secundària de vianants on s’ha d’actuar per
a millorar l’amplada útil de els voreres es fa més difícil establir una classificació
d’actuacions tipus a desenvolupar.
A la taula següent s’han caracteritzat els trams de carrers de la xarxa secundària de
vianants on s’ha d’actuar per a millorar l’amplada útil de les voreres:
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PRIORITAT D’ACTUACIÓ BAIXA
XARXA
CICLISTA

XARXA VIÀRIA

XARXA DE VIANANTS

Tram

Classificació
funcional

IMD
(veh./dia)

Tipologia

Classificació
funcional

Tipologia
constructiva

Amplada
total (m)

Amplada
lliure (m)

C/ Joan Miró

Escola Isabel de
Villena – C/Finestrelles

Secundària
col·lectora

≥ 3.000
veh./dia

No n'hi ha

Secundària

Carrer amb
voreres

1 m < AT < 2 m

All < 0,9 m

C/ Finestrelles

C/Sant Joan de Déu –
C/Joan Miró

Secundària
col·lectora

≥ 3.000
veh./dia

No n'hi ha

Secundària

Carrer amb
voreres

1 m < AT < 2 m

All < 0,9 m

Camí de Can Nyac

Tota la via

Principal

≥ 3.000
veh./dia

No n'hi ha

Secundària

Carrer amb
voreres

AT < 1 m

All < 0,9 m

C/ Lleialtat

Accés a la bossa
d’aparcament

Secundària
col·lectora

≥ 3.000
veh./dia

No n'hi ha

Secundària

Carrer amb
voreres

1 m < AT < 2 m

0,9 m< All< 1,8 m

C/ Nou

Tota la via

Secundària
col·lectora

≥ 3.000
veh./dia

No n'hi ha

Secundària

Carrer amb
voreres

1 m < AT < 2 m

All < 0,9 m

Via

C/ St. A. M Claret

C/Montesa – C/Sant
Gabriel

Principal

≥ 5.000
veh./dia

No n'hi ha

Secundària

Carrer amb
voreres

AT < 1 m

All < 0,9 m

C/ Àngel Guimerà

Av.Baix Llobregat –
C/Josep Argemí

Secundària
col·lectora

≥ 5.000
veh./dia

No n'hi ha

Secundària

Carrer amb
voreres

AT < 1 m

All < 0,9 m

C/ Anton Fortuny

Tota la via

Secundària
col·lectora

≥ 3.000
veh./dia

No n'hi ha

Secundària

Carrer amb
voreres

1 m < AT < 2 m

All < 0,9 m

C/ Dr.Manuel Riera Tota la via

Secundària
col·lectora

< 3.000
veh./dia

Zona 30

Secundària

Carrer amb
voreres

1 m < AT < 2 m

0,9 m< All< 1,8 m

C/ Mestre Joan
Corrales

Tota la via

Secundària
col·lectora

< 3.000
veh./dia

Zona 30

Secundària

Carrer amb
voreres

2 m < AT < 3 m

0,9 m< All< 1,8 m

Camí de Can
Boixeres

Viaducte sobre B-20

Principal

≥ 5.000
veh./dia

Vorera bici

Secundària

Carrer amb
voreres

2 m < AT < 3 m

0,9 m< All< 1,8 m

a

Taula 116. Trams de la xarxa secundària de veïns on s’ha de millorar l’amplada útil de les voreres. Font: Elaboració pròpia
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Les característiques actuals d’aquests trams i la previsió de canvis en qualsevol de les xarxes (viària, ciclista o de vianants) són la base per a
la definició de les actuacions “ad-hoc” a desenvolupar en aquests trams:
PRIORITAT D’ACTUACIÓ BAIXA
XARXA
CICLISTA
FUTURA

XARXA VIÀRIA FUTURA

Tram

Classificació
funcional

Tipologia

C/ Joan Miró

Escola Isabel de
Villena – C/Finestrelles

Secundària
col·lectora

-

C/ de Finestrelles

C/Sant Joan de Déu –
C/Joan Miró

Secundària
col·lectora

-

Principal

Via

Camí de Can Nyac Tota la via

XARXA DE VIANANTS FUTURA
Classificació
Alliure
funcional
desitjada (m)

Actuació

> 1,8 m

Cobriment d’un escocell o trasllat d'un arbre

Secundària

> 1,8 m

Supressió de les places d'aparcament de zona
blava (pendent de la modificació del planejament i
el Pla de Mobilitat de l’Hospital Sant Joan de
Déu)

-

Secundària

> 1,8 m

Urbanització d’un dels dos costats de la calçada
(pendent del desenvolupament del planejament
de Can Cervera)

Secundària

C/ Lleialtat

Accés a la bossa
d’aparcament

Secundària
col·lectora

-

Secundària

> 1,8 m

Conversió de l'aparcament en semibateria a
cordó

C/ Nou

Tota la via

Secundària
col·lectora

-

Secundària

> 1,8 m

Supressió d'un dels dos carrils ascendents per a
poder ampliar la vorera (pendent de planejament)

Principal

Vorera bici

Secundària

3,3 m ≤ All <
4,0 m

1,8 m per als vianants i 1,5 m per a la via ciclista

> 1,8 m

A la proposta de creació d'una xarxa interurbana
de vies ciclistes de millora de la mobilitat en
bicicleta es proposa crear un carril bici
bidireccional al tram del carrer Àngel Guimerà
entre el carrer Manuel de Falla i l’avinguda Baix
Llobregat. Aquesta nova via ciclista, així com

a

C/ St. A. M Claret

C/ Àngel Guimerà

C/Montesa – C/Sant
Gabriel

Av.Baix Llobregat –
C/Josep Argemí

Secundària
col·lectora

-

Secundària
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PRIORITAT D’ACTUACIÓ BAIXA
XARXA
CICLISTA
FUTURA

XARXA VIÀRIA FUTURA

Via

Tram

Classificació
funcional

Tipologia

XARXA DE VIANANTS FUTURA
Classificació
Alliure
funcional
desitjada (m)

Actuació
l’ampliació de la vorera nord, depenen de
l’aplicació definitiva del planejament vigent.
Fase 1: arreglar les cruïlles per fer-les
accessibles.
Fase 2: retirar l’estacionament i ampliar la vorera.

Tota la via

Secundària
col·lectora

-

Secundària

> 1,8 m

C/ Dr.Manuel Riera Tota la via

Secundària
col·lectora

Zona 30

Secundària

-

Cobriment d’escocells

C/ Mestre Joan
Corrales

Secundària
col·lectora

Zona 30

Secundària

-

Cobriment d’escocells

Principal

Vorera bici

Secundària

C/ Anton Fortuny

Tota la via

Camí de Can Nyac Viaducte sobre B-20

3,3 m ≤ A útil Treure un carril de circulació, ampliar les voreres
< 4,0 m
(1,8 m per als vianants i 1,5 m per a la via ciclista)

Taula 117. Proposta de millora de l’amplada útil de les voreres de la xarxa secundària de vianants. Font: Elaboració pròpia
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Fig. 163. Millora de l’amplada útil de les voreres de la xarxa secundària de vianants.
Font: Elaboració pròpia

2. Millora dels guals de vianants
Les normatives catalana – Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya, de 24
de març de 1995 – i espanyola – Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es
desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats – estableixen que
un gual és accessible si:


no supera el pendent màxim de la rampa establert en un 10%,



l’amplada del gual és superior a 1,20 metres,



la distància entre la rampa del gual i la línea de façana és igual o superior a
1,20 metres,



està ben enrasat,



no existeixen reixes o tapes (clavegueram, elèctriques, etc.) que dificulten
els desplaçaments,



el paviment es troba en bon estat.

La diagnosi de la xarxa d’itineraris de vianants ha permès identificar els guals de
vianants que no compleixen amb la normativa d’accessibilitat. Així doncs, es proposa
actuar en tots aquells guals que incompleixen la normativa d’accessibilitat en dues
fases:


Fase 1: guals no accessibles de la xarxa primària d’itineraris de vianants



Fase 2: guals no accessibles de la xarxa secundària d’itineraris de vianants
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Per una banda, a la xarxa principal d’itineraris de vianants s’han detectat 15 passos
de vianants on no hi ha gual per als vianants i 298 guals que incompleixen part o
la totalitat de la normativa d’accessibilitat.
A continuació s’han representat els guals de la primera fase de l’actuació de millora de
l’accessibilitat als guals de vianants:

Fig. 164. Millora dels guals de vianants de la xarxa principal de vianants.
Font: Elaboració pròpia

Per altra banda, a la xarxa secundària d’itineraris de vianants s’han detectat 27
passos de vianants on no hi ha gual per als vianants i 73 guals que incompleixen
part o la totalitat de la normativa d’accessibilitat.

Fig. 165. Millora dels guals de vianants de la xarxa secundària de vianants. Font: Elaboració pròpia

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat

271

3. Millora de la semaforització a la xarxa principal de vianants
L’evolució de les dades d’accidentalitat municipal posen de manifest que els carrers
amb una concentració d’accidents més elevada en els darrers anys han estat el carrer
Laureà Miró i la carretera de Cornellà. Per tant, aquestes vies requereixen d’una millor
gestió integral de la mobilitat que millori la seguretat de tots els seus usuaris (vianants,
conductors, usuaris del transport públic, etc).
Així doncs, aquesta actuació consisteix en la implantació de semàfors amb comptador
de temps per vianants a les cruïlles amb elevat risc d’accidents i/o amb un elevada
intensitat de pas de vianants.
De fet, dos trams de màxima concentració d’accidents (TCA) i quatre dels sis punts de
màxima concentració d’accidents (PCA) que identifica el Pla Local de Seguretat Viària
2011-2014 d’Esplugues de Llobregat es troben situats en les vies per on discorre el
traçat de la xarxa de tramvia:


TCA 1. Carrer de Laureà Miró, entre carrer Primer de Maig i carretera de Cornellà



TCA 2. Carretera de Cornellà, entre carrer Ramón y Cajal i carrer Mestre Joan
Corrales



PCA 1. Plaça Jacint Benavent



PCA 2. Carrer Laureà Miró, intersecció amb carrer Molí



PCA 3. Carrer Laureà Miró, intersecció amb carrer Nou i carrer Puig i Cadafalch



PCA 5. Carretera. de Cornellà, intersecció amb avinguda Baix Llobregat

Es proposa desenvolupar la implantació d’aquests semàfors amb comptador de temps
en dues fases:


Fase 1: Treure els polsadors actualment inactius dels semàfors del carrer de
Laureà Miró (10) i l’avinguda de Cornellà (24).

Fig. 166. Semàfors de la xarxa primària de vianants. Font: Elaboració pròpia
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Fase 2: Introducció de semàfors amb compte enrera en els dos trams de màxima
concentració d’accidents (TCA) i quatre dels sis punts de màxima concentració
d’accidents (PCA) que identifica el Pla Local de Seguretat Viària 2011-2014
d’Esplugues de Llobregat situats en vies de la xarxa principal de vianants. En total,
es preveu la instal·lació de 59 semàfors amb polsador en aquesta segona fase:

Fig. 167. Proposta de semàfors amb polsador a la xarxa primària de vianants.
Font: Elaboració pròpia

4. Millora dels temps de verd als passos de vianants que creuen l’eix del
tramvia
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va sol·licitar en representació del seu municipi i
dels de Cornellà de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, a l’ATM i l’empresa operadora
TRAM que s’estudiés el canvi de cicle semafòric de 100 a 120 segons en aquests
municipis, aprofitant el descens de trànsit actual, amb l’objectiu de millorar la
coexistència amb els vianants.
Com a antecedent, cal recordar que la regulació semafòrica a la Carretera de
Collblanc i Laureà Miró ja va ser modificada al juliol de 2012 arran d’unes queixes de
temps de vianants insuficients. La modificació es va acordar amb els Ajuntaments
d’Esplugues de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, i una de les premisses de disseny
va ser garantir un temps mínim de 24 segons per als vianants.
Arran de la demanda d’aquests tres Ajuntaments, l’ATM i l’empresa operadora TRAM
han redactat un estudi (‘Informe sobre el canvi de cicle de 100s a 120s a la zona de
l’Hospitalet, Esplugues i Cornellà’) analitzant la possibilitat de realitzar aquest canvi als
següents eixos viaris:


Carretera de Collblanc i carrer Laureà Miró



Carretera d’Esplugues – Carretera de Cornellà



Carretera de Sant Joan Despí
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Les simulacions realitzades de com es podria adaptar el cicle de 120 segons a la
marxa del tramvia revelen que, tot i donar més segons de verd al tramvia, passar a un
cicle de 120 segons afecta greument a la velocitat comercial, ja que al llarg del
recorregut hi ha colls d’ampolla que no permeten guanyar cap cicle semafòric. No
poder realitzar el recorregut en menys cicles que els actuals implica que per cada cicle
que es necessiti per fer el recorregut, el tramvia triga uns 20 segons més que en el
cicle de 100 segons.
Aquests colls d’ampolla són els següents:


Tram Montesa - Pont d’Esplugues: la rotonda del Pont d’Esplugues.



Tram Montesa - Cornellà Centre: els colls d’ampolla són les rotondes de Montesa,
Santa Missió i Can Corts.

Les conclusions d’aquest estudi posen de manifest que el pas a un cicle de 120
segons significaria un augment del temps de pas dels vianants, però alhora també
comportaria una pèrdua de temps i de velocitat del tramvia (un 15% més que amb el
cicle de 100 segons). A més, malgrat que els vianants tinguessin més temps per
creuar, els seu temps d’espera de verd incrementaria en 20 segons, ja que els cicles
serien més llargs.
Així doncs, aquest estudi planteja un seguit d’alternatives que es basen en mantenir el
cicle de 100 segons i actuar sobre els passos de vianants crítics, que són aquells que
superen o igualen la velocitat d’1 m/s o que tenen problemes amb els temps d’espera
dels vianants.
Els passos de vianants sobre els que caldria actuar es mostren a la taula següent,
juntament amb la velocitat de creuament dels vianants en el cas més desfavorable, la
indicació de si hi ha refugi, i si existeixen problemes amb els temps d’espera dels
vianants.
A les últimes columnes s’indica quina seria la solució als problemes particulars de
cada cruïlla i, en cas de que el problema sigui una velocitat de creuament massa
elevada, quin és el verd mínim que caldria donar per baixar-ho a un nivell acceptable.

Fig. 168. Proposta d’actuació sobre els passos de vianants crítics. Font: Informe sobre el canvi de cicle de
100s a 120s a la zona de l’Hospitalet, Esplugues i Cornellà de l’ATM i l’empresa TRAM.
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5. Millora de l'accessibilitat i el confort dels vianants als passos inferiors de
l'autovia B-23
En analitzar els dèficits de la xarxa de vianants, s’ha identificat que les dues
infraestructures viàries d’alta capacitat (l’autovia B-23 i la Ronda de Dalt) representen
una important fractura que divideix pel mig la ciutat, creant discontinuïtats entre els
seus diferents àmbits i la pèrdua d’interconnexió entre ells. En el cas dels itineraris per
a vianants, aquests dèficits de connectivitat i aquestes discontinuïtats prenen especial
rellevància.
Pel que fa a l’autovia B-23, existeixen cinc punts per on els vianants poden creuar-la.
D’aquests cinc punts, només un parell presenten uns estàndards de disseny adequats
per al pas còmode i segur dels vianants (el tram del carrer Laureà Miró entre el carrer
Nou i el carrer d’Anton Fortuny i el túnel exclusiu per a vianants entre el carrer Amadeu
Amat i el carrer de Josep Puig i Cadafalch), mentre que la resta de punts que
permeten travessar l’autovia B-23 presenten dèficits de disseny importants.
Així doncs, les actuacions de millora de l’accessibilitat i el confort dels vianants a
introduir en aquests punts són les següents:
Túnel del carrer Ignasi Iglesias:
Actualment, l’itinerari de vianants al túnel del carrer Ignasi Iglesias sota l’autovia B-23
té les següents característiques:


Disposa d’una vorera per a vianants protegida.



L’amplada útil de la vorera és de 1 metre.



L’alçada lliure d’obstacles és
superior als 2,20m.



Hi ha il·luminació específica per
als vianants.



El pendent transversal és inferior
o igual al 2%.



El pendent longitudinal és baix
(inferior al 6%).



El paviment es troba en mal
estat de conservació.



No disposa ni de senyalització
horitzontal ni vertical.

Fig. 169. Túnel del carrer Ignasi Iglesias.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Així doncs, les actuacions que s’han d’implementar al túnel del carrer Ignasi Iglesias
sota l’autovia B-23 són les següents:


Millora del paviment.



Instal·lació de la senyalització horitzontal i vertical necessària.



Ampliació de la vorera per a vianants fins a complir amb la normativa
d’accessibilitat (passar d’una amplada lliure de 1 metre a 1,80 metres).

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat

275

La impossibilitat d’ampliar la secció del túnel fa que per a ampliar la vorera existent
sigui necessari disminuir l’amplada dels carrils de circulació existents. No obstant, el
que es proposa és la supressió d’un d’aquests dos carrils i la conversió en un únic
carril de pas alternatiu.
A continuació es mostren una imatge del pas alternatiu en el túnel de l’avinguda de la
Generalitat sota l’autovia B-23 a Sant Joan Despí:

Fig. 170. Pas alternatiu a l’avinguda de la Generalitat a Sant Joan Despí.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Túnel de l’avinguda Lluís Companys:
Actualment, l’itinerari de vianants al túnel de l’avinguda Lluís Companys sota l’autovia
B-23 té les següents característiques:


Disposa de vorera per a vianants protegida a banda i banda de la calçada.



L’amplada
útil
d’ambdues
voreres és de 1 metre.



L’alçada lliure d’obstacles és
superior als 2,20m.



Hi ha il·luminació específica per
als vianants.



El pendent transversal és inferior
o igual al 2%.



El pendent longitudinal és baix
(inferior al 6%).



El paviment es troba en bon
estat de conservació.



No disposa ni de senyalització
horitzontal ni vertical.

Fig. 171. Túnel de l’avinguda Lluís Companys.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Tenint en compte els dèficits actuals, les actuacions que s’han d’implementar al túnel
de l’avinguda Lluís Companys sota l’autovia B-23 són les següents:
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Ampliació de la vorera per a vianants fins a complir amb la normativa
d’accessibilitat (passar d’una amplada lliure de 1 metre a 1,80 metres). Per tal de
mantenir un carril de circulació per sentit, s’hauria de suprimir una de les dues
voreres existents i ampliar l’altra fins a assolir una amplada útil igual o superior a
1,80 metres.



Instal·lació de la senyalització horitzontal i vertical necessària.

Túnel de l’avinguda Països Catalans:
El pas de l’avinguda Països Catalans sota l’autovia B-23 forma part de la xarxa
d’itineraris principals de vianants i, a més, també s’integra dins el recorregut de la
Ronda Verda del Barcelonès.
Les característiques actuals del pas de l’avinguda Països Catalans sota l’autovia B-23
són les següents:


Disposa de vorera per a vianants no protegida a banda i banda de la calçada.



L’amplada útil de la vorera és de 1 metre i 1,5 metres, respectivament.



L’alçada lliure d’obstacles és
superior als 2,20m.



No hi ha il·luminació específica
per als vianants.



El pendent transversal
inferior o igual al 2%.



El pendent longitudinal és baix
(inferior al 6%).



El paviment es troba en bon
estat de conservació.



Una de les dues voreres
disposa de la senyalització
horitzontal i vertical pròpia de la
Ronda Verda.

és

Fig. 172. Pas de l’avinguda Països Catalans sota l’autovia
B-23.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia

Tenint en compte els dèficits actuals, les actuacions que s’han d’implementar al pas de
l’avinguda Països Catalans sota l’autovia B-23 són les següents:


Ampliació de les dues voreres per a vianants fins a complir amb la normativa
d’accessibilitat (passar a una amplada lliure de 1,80 metres). El projecte de
connexió de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues de Llobregat amb la ciutat de
Barcelona a través de l’avinguda Països Catalans i l’avinguda Diagonal preveu la
construcció d’un carril bici des de la plaça Josep Català i Soler fins l’avinguda
Diagonal de Barcelona, de manera que no cal considerar la integració d’una vorera
bici a la vorera sud d’aquest pas.



Instal·lació d’il·luminació específica per als vianants. Segons la normativa, s’ha de
garantir una il·luminació homogènia, sense enlluernaments igual o superior a 20
lux.



Instal·lació de la senyalització horitzontal i vertical necessària.
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No obstant, cal tenir en compte que el pas de l’avinguda Països Catalans sota
l’autovia B-23 es reformarà amb el projecte del Pla Porta Barcelona.
Senyalització dels passos inferiors de vianants
La proposta de millora de l'accessibilitat i el confort dels vianants als passos inferiors
de l'autovia B-23 es complementa amb la definició de les característiques de la
senyalització d’aquests passos de vianants.
a) Senyalització vertical:
Instal·lació de la senyal R-410 (camí
reservat per a vianants), que indica la
obligació per als vianants de transitar
pel camí a l’entrada del qual estigui
situat i prohibició d’utilitzar-lo als
altres usuaris de la via, a les entrades
d’aquests
passos
inferiors
de
vianants.

Fig. 173. Senyal R-410 (camí reservat per a vianants).
Font: Manual de senyalització urbana per a la
ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)

Instal·lació
de
senyalització
d’orientació específica per a
vianants a les entrades d’aquests
passos inferiors de vianants amb
informació específica per als vianants:
mapes
de
situació,
itineraris
recomanats, situació dels pols
generadors/atractors de mobilitat, etc.
A la imatge següent s’observa la
senyalització d’orientació específica
per a vianants i ciclistes de la Ronda
Verda del Barcelonès.

Fig. 174. Senyalització d’orientació. Ronda Verda del
Barcelonès. Font: Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat

b) Senyalització horitzontal:
Senyal horitzontal no reglamentària
que reforci la senyal vertical R-410.
Un exemple d’aquest tipus de senyals
són les senyals a la vorera que
indiquen l’itinerari a seguir pels
vianants en els passos inferiors de
Sant Joan Despí (veure imatge).

Fig. 175. Senyalització del pas alternatiu a l’avinguda de
la Generalitat a Sant Joan Despí.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
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6. Camins Escolars
L’objectiu principal dels camins escolars és proporcionar als alumnes uns itineraris
segurs i còmodes en els trajectes de casa a l’escola. Els camins escolars són una
estratègia educativa que facilita que els infants de manera autònoma i segura, facin a
peu el camí d’anada i tornada de casa a l’escola, però sobretot fomenten els valors del
respecte, la responsabilitat i la bona convivència entre tota la comunitat educativa i el
barri.
És un procés participatiu i transversal on, abans de res, és imprescindible que l’escola
i l’AMPA es posin d’acord i s’impliquin per treballar en el pla i que les famílies també
s’hi comprometin.
Per tal de posar en marxa un camí escolar cal conèixer els hàbit de mobilitat de
l’alumnat; a partir d’aquestes dades s’elabora un pla d’actuacions tècniques de millora
dels carrers de l’entorn del centre educatiu per tal de fer més agradables i segurs els
itineraris del camí escolar:
-

Revisar l’ordenació viària de les zones del camí escolar

-

Millorar la senyalització

-

Modificar la ubicació del mobiliari urbà que pugui ser u obstacle pels vianants

-

Canviar les òptiques dels semàfors

-

Pintar logotip “Camí escolar” en els passos de vianants

Atès que la implantació de camins escolars requereix una anàlisi en profunditat es
proposa la realització d’un estudi global per a cada centre escolar del municipi ,
exceptuant els de Can Vidalet, ja que aquest barri ja disposa d’un Pla específic de
camins escolars.
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8.2.2. Mobilitat en bicicleta
Tenint en compte la Diagnosi tècnica realitzada i consensuada amb la Direcció
facultativa (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Diputació de Barcelona i Àrea
Metropolitana de Barcelona), s’estableixen les següents propostes de millora de la
mobilitat en bicicleta:
7.
Directrius per al disseny de vies ciclistes en els nous desenvolupaments
urbanístics
8.

Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes

9.

Millora de la seguretat de la xarxa ciclista

10.

Aforament de bicicletes

11.

Creació d'una xarxa interurbana de vies ciclistes

12.

Campanyes de promoció i difusió de la xarxa de vies ciclistes

13.
Dissenyar programes de formació sobre l’ús urbà de la bicicleta i sobre la
normativa vigent
14.
Garantir les infraestructures necessàries per a l’accés en bicicleta als principals
centres generadors i/o atractors de mobilitat del municipi
El desenvolupament de totes aquestes propostes s’adjunta a continuació.

7. Directrius per al disseny de vies ciclistes en els nous desenvolupaments
urbanístics
El Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya defineix quines han de ser les
característiques constructives de les diferents tipologies de vies ciclistes.
En el present Pla es vol transposar tota aquesta informació en unes Directrius per al
disseny de vis ciclistes que ajudin l’Ajuntament a l’hora de prendre decisions
d’ampliació de la xarxa de vies ciclistes en els nous desenvolupaments
urbanístics. En canvi, per a la millora de la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes
actual s’ha optat per a definir la solució òptima en cada cas concret (veure proposta
‘Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes’).
Del conjunt de paràmetres de disseny d’una via ciclista, les Directrius estableixen les
característiques de:


Tipologia de via ciclista a implementar



Amplada mínima i recomanable



Senyalització
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Tipologia de via ciclista a implementar:
La taula següent estableix la tipologia de via ciclista a implementar en funció de la
classificació funcional de la xarxa viària, de la intensitat mitjana diària (IMD) de
vehicles privats i de l’amplada lliure de les voreres:
CRITERIS PER DEFINIR LA TIPOLOGIA DE VIA CICLISTA
XARXA VIÀRIA
Classificació
funcional

IMD (veh./dia)

Tipologia
constructiva

XARXA DE VIES
CICLISTES
Tipologia via ciclista
(ordre preferència)
1. Carril bici protegit

≥ 5.000 veh./dia

XARXA DE VIANANTS
OBSERVACIONS
Amplada útil vorera
≥ 1,8 m
En funció de la intensitat de trànsit registrada i de les
o
necessitats de la xarxa viària es pot optar per un carril
≥ 2,5 m si és itinerari principal de vianants bici protegit o bé per un carril bici

Convencional
(calçada i vorera
a diferent nivell)

≥ 4,0 m

2,5 m per als vianants i 1,5 m per a la via ciclista

3,3 m ≤ A útil < 4,0 m 1,8 m per als vianants i 1,5 m per a la via ciclista

2. Vorera bici
< 4,0 m

< 3,3 m
Primària o bàsica
1. Carril bici

< 5.000 veh./dia

Convencional
(calçada i vorera
a diferent nivell)

Es considera que no és necessari implementar
> 1,8 m
elements protectors especials al carril bici si intensitat
o
mitjana diària de vehicles privats és inferior als 5.000
> 2,5 m si és itinerari principal de vianants
veh./dia
≥ 4,0 m

2,5 m per als vianants i 1,5 m per a la via ciclista

3,3 m ≤ A útil < 4,0 m 1,8 m per als vianants i 1,5 m per a la via ciclista

2. Vorera bici
< 4,0 m

< 3,3 m

1. Carril bici protegit

≥ 3.000 veh./dia

Senyalitzar una "zona de convivència" a la vorera (o
vorera compartida) entre vianants i ciclistes

≥ 1,8 m
En funció de la intensitat de trànsit registrada i de les
o
necessitats de la xarxa viària es pot optar per un carril
≥ 2,5 m si és itinerari principal de vianants bici protegit o bé per un carril bici

Convencional
(calçada i vorera
a diferent nivell)

≥ 4,0 m

2,5 m per als vianants i 1,5 m per a la via ciclista

3,3 m ≤ A útil < 4,0 m 1,8 m per als vianants i 1,5 m per a la via ciclista

2. Vorera bici
Secundària col·lectora

Senyalitzar una "zona de convivència" a la vorera (o
vorera compartida) entre vianants i ciclistes

< 4,0 m
< 3,3 m

< 3.000 veh./dia

≥ 3.000 veh./dia

Convencional
(calçada i vorera
a diferent nivell)

1. Zona 30

L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin
> 1,8 m
en sòl urbanitzable amb la senyalització
o
corresponent a zona 30, d’acord amb el que
> 2,5 m si és itinerari principal de vianants estableix el Reglament general de circulació, ha
de ser de 10 metres.

1. Carril bici protegit

≥ 1,8 m
En funció de la intensitat de trànsit registrada i de les
o
necessitats de la xarxa viària es pot optar per un carril
≥ 2,5 m si és itinerari principal de vianants bici protegit o bé per un carril bici

Convencional
(calçada i vorera
a diferent nivell)

≥ 4,0 m

2,5 m per als vianants i 1,5 m per a la via ciclista

3,3 m ≤ A útil < 4,0 m 1,8 m per als vianants i 1,5 m per a la via ciclista

2. Vorera bici
< 4,0 m

< 3,3 m
Secundària veïnal
1.000 veh./dia ≤
IMD <
3.000 veh./dia

< 1.000 veh./dia

Senyalitzar una "zona de convivència" a la vorera (o
vorera compartida) entre vianants i ciclistes

Senyalitzar una "zona de convivència" a la vorera (o
vorera compartida) entre vianants i ciclistes

L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin
≥ 1,8 m
en sòl urbanitzable amb la senyalització
o
corresponent a zona 30, d’acord amb el que
≥ 2,5 m si és itinerari principal de vianants estableix el Reglament general de circulació, ha
de ser de 10 metres.

Convencional
(calçada i vorera
a diferent nivell)

1. Zona 30

Plataforma única

En cas d'elevada intensitat de vianants, els ciclistes
Els carrers de convivència són aquelles
hauran de respectar la preferència dels vianants,
zones de circulació en les quals els
1. Carrer de convivència
adaptaran la seva velocitat a la dels vianants i
vianants poden utilitzar tota la zona de
respectaran la distància d'1m de separació amb
circulació i tenen prioritat en tota la calçada.
aquests.

Taula 118. Tipologia de via ciclista a implementar en funció de diferents criteris.
Font: Manual de disseny de vies ciclistes i Decret 344/2006 de regulació dels EAMG. Elaboració pròpia

Amplada mínima i recomanable:
El Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya estableix per a cada tipologia de
via ciclista les amplades mínimes i recomanables següents:
AMPLADES DE LES VIES CICLISTES
Tipus de via ciclista

Amplada
mínima (m)

Amplada
recomanable
(m)
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AMPLADES DE LES VIES CICLISTES
Amplada
mínima (m)

Amplada
recomanable
(m)

Camí verd amb pista segregada per a vianants

4,00

5,00

Camí verd compartit amb vianants

2,50

3,00

Pista bici bidireccional

2,00

2,50

Pista bici unidireccional

1,50

2,00

Carril bici protegit bidireccional en zona
interurbana

2,50

3,00

Carril bici protegit unidireccional en zona
interurbana

2,00

2,50

Carril bici protegit bidireccional en zona urbana

2,00

2,50

Carril bici protegit unidireccional en zona urbana

1,50

1,75

Carril bici unidireccional en zona interurbana

1,50

2,00

Carril bici unidireccional en zona urbana

1,50

1,75

Carril bici unidireccional en sentit contrari

1,75

2,00

Vorera bici bidireccional

2,00

2,25

Vorera bici unidireccional

1,50

1,75

Tipus de via ciclista

Taula 119. Amplada mínima i recomanable per tipus de via ciclista.
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (DPTOP, 2007)

Les vies ciclistes de nova construcció hauran de respectar les amplades mínimes
definides en la taula anterior.

Senyalització:
El Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya estableix que la senyalització
d’una via ciclista i del seu entorn ha de complir les funcionalitats següents:


Accedir a l’itinerari ciclista de l’entorn més proper i, especialment, des dels punts
preferents (estacions de ferrocarril i autobusos, centres educatius, etc.).



Guiar confortablement al llarg de l’itinerari sense haver d’aturar-se a cada
intersecció per mirar el plànol.



Circular amb seguretat en tot l’itinerari amb senyalització específica de prioritats,
especialment si el trànsit és compartit amb vehicles a motor.



Trobar els serveis accessibles des de l’itinerari (hotels, restaurants, aparcaments,
transport públic, etc.).



Descobrir el paisatge i els llocs turístics propers a l’itinerari ciclista i rebre
informació complementària sobre l’indret pel qual està passant.
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Així doncs, partint d’aquests criteris el Manual de disseny de vies ciclistes de
Catalunya estableix els criteris de senyalització de cada tipologia de via ciclista:

SENYALITZACIÓ DE VIES CICLISTES
Tipologia
de via
ciclista

Senyalització horitzontal

Cap

Camí verd

Senyal S-33
A l’inici i al final; i després de cada
intersecció

Pista bici
El símbol ciclista s’haurà de dibuixar
a l’inici de la via ciclista i a intervals
regulars (cada 250 metres)

Carril
bici
protegit

Senyal S-33
A l’inici i al final; i després de cada
intersecció

El símbol ciclista s’haurà de dibuixar
a l’inici de la via ciclista i a intervals
regulars (cada 250 metres)

Senyal R-407a
Per a indicar l’inici i l’acabament de
la circulació obligatòria per a
bicicletes

El símbol ciclista s’haurà de dibuixar
a l’inici de la via ciclista i a intervals
regulars (cada 250 metres)

Senyal R-407a
Per a indicar l’inici i l’acabament de
la circulació obligatòria per a
bicicletes

Carril bici

Carrer
zona 30

Senyalització vertical

de

Senyalització horitzontal de zona 30
a l'entrada i la sortida d'aquestes
zones

Senyals S-30 i S-31
En el cas de carrers de zona 30, el
trànsit ciclista és compartit amb
altres vehicles.
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SENYALITZACIÓ DE VIES CICLISTES
Tipologia
de via
ciclista

Senyalització horitzontal

Senyalització vertical

El símbol ciclista s’haurà de dibuixar
a l’inici de la via ciclista i a intervals
regulars (cada 250 metres)

Senyal R-407a
Per a indicar l’inici i l’acabament de
la circulació obligatòria per a
bicicletes

Vorera bici

Carrer
de
convivència

Cap

Senyals S-28 i S-29
En el cas de carrers de convivència,
el trànsit ciclista és compartit amb el
de vianants.

Taula 120. Senyalització de les vies ciclistes en funció de la seva tipologia.
Font: Manual de disseny de vies ciclistes. Elaboració pròpia

Tenint en compte les necessitats específiques de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues
de Llobregat, també s’ha definit la senyalització a implementar en el cas de les zones
de convivència entre vianants i ciclistes a la vorera (o vorera compartida):
SENYALITZACIÓ DE VIES CICLISTES
Tipologia de
via ciclista

Senyalització horitzontal

Senyalització vertical

Mantenir la senyalització ja existent en
alguns trams de la xarxa de vies ciclistes

Senyal no regulada
Senyal que indica la
preferència de pas
compartida entre vianants i
ciclistes

Vorera
compartida

Taula 121. Senyalització de les voreres compartides.
Font: Elaboració pròpia

Per tant, els nous trams de la xarxa de vies ciclistes s’hauran de senyalitzar d’acord
amb les directrius que recullen les dues taules anteriors.

8. Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes
A la diagnosi de la mobilitat en bicicleta s’ha identificat que una de les mancances
principals de la xarxa de vies ciclistes d’Esplugues de Llobregat és la no continuïtat de
la majoria dels itineraris urbans.
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Així doncs, es proposa millorar i ampliar la xarxa ciclista actual per tal de:


dotar la ciutat d’una xarxa contínua per als desplaçaments dels usuaris de la
bicicleta,



afavorir i promoure l’ús d’un mode de mobilitat alternatiu i no contaminant,



integrar i millorar l’accessibilitat als diferents barris, pols de mobilitat, equipaments
del nucli urbà i municipis confrontants mitjançant una xarxa ràpida i segura.

Discontinuïtat a la vorera bici del carrer Sant
Joan de Déu

Discontinuïtat a la vorera bici a l’avinguda de
Cornellà

Fig. 176. Discontinuïtats a la xarxa de vies ciclistes.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia.

Així doncs, la proposta de millora de la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes és la
següent:
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Fig. 177. Proposta de millora de la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes.
Font: Elaboració pròpia.

Aquesta millora de la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes inclou tres grans tipus
d’actuacions:


Connexions internes (connexions pendents entre els diferents trams ja existents de
vies ciclistes a la ciutat):


Carrer del Carme, entre el carrer Josep Miquel Quintana i la carretera de
Cornellà. L’obertura de la rambla fins a la carretera de Cornellà és un
projecte contemplat en el planejament vigent.



Carrer Àngel Guimerà, entre el carrer Dr. Ramon Turró i el carrer Laureà
Miró: combinació entre pista bici (Parc del Pou d’en Fèlix) i actuacions
pendents de determinar al tram entre el carrer Nou i el carrer Sant Francesc
Xavier.



Carrer de Pau Torres: creació d’un carril bici bidireccional que connecti la
pista bici del Parc de la Solidaritat amb la zona 30 del barri de Can Vidalet.



Pont d’Esplugues: tal i com s’ha identificat a l’apartat d’anàlisi de la
demanda de mobilitat en bicicleta, l’itinerari principal per a la mobilitat en
bicicleta al municipi d’Esplugues de Llobregat és el que conformen
l’avinguda de Cornellà, el Pont d’Esplugues i l’avinguda dels Països
Catalans. Es tracta no només del principal eix urbà de la xarxa de vies
ciclistes urbana, sinó que és també el principal itinerari de connexió
interurbà, ja que permet la connexió amb Cornellà de Llobregat al sud-oest i
amb Barcelona al nord-est. Així doncs, cal ampliar la secció del Pont
d’Esplugues per tal de destinar més espai a la circulació de bicicletes.



Plaça Ramon Trias Fargas: la nova connexió amb la ciutat de Barcelona
per l’avinguda dels Països Catalans preveu la connexió amb la pista verda
de l’avinguda Jacint Esteva Fontanet (Ronda Verda del Barcelonès).
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Nous eixos ciclistes (actuacions en algunes vies del municipi que permetran crear
nous eixos ciclistes a la ciutat):


Avinguda dels Països Catalans: creació d’un carril bici bidireccional entre
el carrer Laureà Miró i la plaça Ramon Trias Fargas aprofitant la
reordenació d’aquesta avinguda i la creació d’una nova connexió ciclista
amb la ciutat de Barcelona (veure proposta ‘Creació d'una xarxa
interurbana de vies ciclistes’).



Carrer Sant Antoni Maria Claret, entre l’avinguda Sant Ildefons de
Cornellà de Llobregat i el Camí de Can Boixeres: creació d’un carril bici
bidireccional.



Carrer Sant Albert Magne: creació d’un carril bici bidireccional que permeti
la connexió entre les noves vies ciclistes del carrer Sant Antoni Maria Claret
i del Pas del Sucre (a través del carrer Sant Salvador).



Pas del Sucre i Camí de Can Boixeres, entre el carrer Vallerona i el camí
de Can Nyac: supressió d’un carril de circulació en sentit l’Hospitalet de
Llobregat i creació d’un carril bici bidireccional.

Connexions externes (creació de noves connexions amb les xarxes de vies
ciclistes dels municipis adjacents):


Carrer Àngel Guimerà, entre el carrer Manuel de Falla i l’avinguda Baix
Llobregat: creació d’un carril bici bidireccional.



Carrer Laureà Miró, entre el Pont d’Esplugues i el límit amb el terme
municipal de Sant Just Desvern (veure proposta ‘Nova configuració
urbanística del carrer Laureà Miró de millora de la mobilitat en transport
públic’). La tipologia final d’aquest nou tram de la xarxa de vies ciclistes
dependrà de la configuració final escollida en la reordenació urbanística del
carrer Laureà Miró.



Avinguda dels Països Catalans: creació d’una connexió ciclista des de la
plaça Josep Català i Soler amb el carril bici de l’avinguda Diagonal de
Barcelona (per sota l’enllaç viari de la B-23 i la Ronda de Dalt).

Les connexions externes s’analitzen amb detall a la proposta ‘Creació d'una xarxa
interurbana de vies ciclistes’.

9. Millora de la seguretat de la xarxa ciclista
La millora de la seguretat a la xarxa actual de vies ciclistes passa pels següents eixos
d’actuació:


Implantació d'elements de seguretat a la calçada (vehicles privats - bicicletes)



Implantació d'elements de seguretat a les voreres (vianants - bicicletes)



Gestió integral de les interseccions

A continuació es descriuen les característiques d’aquests tres eixos d’actuació:

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat

287

A. Implantació d'elements de seguretat a la calçada
Pel que fa a la millora de la seguretat dels ciclistes a la calçada, cal diferenciar en
les millores a introduir a la xarxa de vies ciclistes actual – cal tenir en compte que
actualment les úniques vies del municipi on hi ha convivència entre vehicles privats i
bicicletes és als carrers de zona 30 – i les actuacions a implementar en els nous
trams de la xarxa.
Xarxa de vies ciclistes actual
Així doncs, les millores de la seguretat dels ciclistes a la calçada a la xarxa actual
s’han de concentrar als carrers de zona 30. Tot i que els criteris actuals de disseny
de les zones 30 de l’Ajuntament ja contemplen la incorporació d’elements reductors de
la velocitat a la calçada, a continuació se’n defineixen els principals exemples:
a) Passos elevats de vianants
Veure la proposta ‘Millora dels passos elevats per a vianants’ per a consultar la
definició de les característiques dels passos de vianants per a vianants a Esplugues de
Llobregat.
b) Esquenes d’ase (ressalts)
Actualment no existeixen esquenes d’ase fora dels passos de vianants, sinó que
s’utilitzen els passos elevats de vianants com a elements reductors de la velocitat.
Aquesta solució és correcta, ja que en tractar-se d’un entorn urbà, la distància entre
dues cruïlles consecutives no acostuma a ser molt gran i no és necessari introduir
elements reductors de la velocitat suplementaris.
En tot cas, si l’Ajuntament considera necessari introduir alguna esquena d’ase al viari
del municipi per a pacificar el trànsit i millorar la seguretat dels ciclistes, cal que
segueixi les indicacions que recull el següent croquis elaborat per la Secció de
Mobilitat i Seguretat Viària de la Diputació de Barcelona:

Fig. 178. Croquis d’una esquena d’ase tipus.
Font: DIBA

c) Coixins berlinesos
El coixí berlinès és una elevació implantada a una part de la calçada (no s’estén a tota
l’amplada de la calçada). El coixí constitueix un obstacle en funció de la distància de
les rodes a l’eix del vehicle. Aquest dispositiu fa que els vehicles de transport públic
puguin circular sense patir l’efecte de l’elevació. Els camions també hi poden passar
sense molèstia, sense que la caixa de càrrega faci soroll. Només els turismes, per
l’estretor de la distància entre les rodes del mateix eix, estan obligats a passar per la
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part elevada, o bé amb les rodes de la dreta o amb les de l’esquerra. Les motos i les
bicicletes poden continuar la seva trajectòria per la dreta sense haver de passar per
l’elevació.
Segons el Dossier tècnic de seguretat viària sobre elements reductors de la velocitat
editat pel Servei Català de Trànsit (SCT), les característiques geomètriques del coixí
berlinès són les següents:



L’amplada total recomanada és de
1,75 m a 1,95 m



A les vies utilitzades intensament per
camions o autobusos (amb rodes
bessones), és preferible limitar
l’amplada entre 1,75 m i 1,80 m



L’amplada de l’altiplà és d’1,15 m a
1,25 m



L’amplada de les rampes laterals és
de 0,30 m a 0,35 m



L’amplada de les rampes davant i
darrere és de 0,45 m i 0,50 m



La llargada total varia entre 3 i 4 m



L’alçada recomanada és de 6 a 7 cm

Fig. 179. Croquis d’un coixí berlinès tipus.
Font: SCT

d) Bandes reductores
Els estàndards de disseny de les bandes reductores a Esplugues de Llobregat s’han
definit a partir de les directrius que estableix el Manual de disseny de les vies urbanes
per a la mobilitat sostenible editat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i de les
experiències positives existents al mateix municipi.
a) Recomanacions de disseny:
Els elements reductors de velocitat prefabricats són uns dispositius que, implantats a
la calçada, tenen la funció de fer disminuir la velocitat dels vehicles que hi circulen.
Aquests elements, que suposen una sobreelevació a la calçada, es troben construïts
per elements modulars, en molts casos de cautxú, que es fixen a la calçada amb
cargols.
 L’alçada i l’amplada dels elements depenen de la velocitat de circulació en el
tram.
 L’eix longitudinal del reductor de velocitat ha de ser perpendicular a l’eix de la
calçada.


Es recomana que el reductor de velocitat ocupi tota l’amplada de la calçada.
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 Cal garantir que la implantació dels elements reductors de velocitat no
impedeixin el bon funcionament del sistema de drenatge del tram.
b) Restriccions d’implantació:
 La instal·lació de reductors de velocitat prefabricats en travesseres urbanes ha
de complir les següents condicions:


IMD inferior a 3.000 vehicles.



IMD inferior a 100 vehicles pesants.



Intensitat en hora punta inferior a 300 vehicles.



Percentatge de vehicles de pas per la població inferior al 25% del trànsit total.



Nombre de carrils de circulació que es creuen no superior a dos.

 Presència de voreres amb enllumenat públic amb una nivell d’il·luminació
superior a 20 lux.


Traçat de via rectilini.

 Fora dels accessos a centres sanitaris, bombers, policia o de trams
habitualment utilitzats per vehicles d’emergència o per transports especials.


En cap cas es poden col·locar:


En els 50 primers metres de la travessera.



En travesseres amb longitud inferior a 200 metres.



En travesseres amb pendent longitudinal superior al 5%.



En trams amb velocitat superior a 60 km/h.



En ponts i túnels, i en els seus voltants (25 metres anteriors i
posteriors).



En els 50 metres d’inici i final d’un revolt.

c) Condicions d’implantació: Així doncs, les dimensions dels reductors de velocitat
prefabricats han de ser les següents:

Banda reductora de la velocitat

Velocitat

Alçada

Amplada

50 km/h

< 0,03 m

≥ 0,60 m

< 50 km/

0,05 – 0,07 m 0,60 – 1,20 m

La senyalització vertical a utilitzar en cas d’implementació d’un element reductor de la
velocitat d’aquest tipus és la següent:
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P-15a

R-301

A continuació s’adjunta un croquis amb el detall d’un reductor de velocitat prefabricat
en funció de si la via té una velocitat genèrica de 50 km/ o bé inferior:

Carrer amb velocitat de 50 km/

Carrer amb velocitat inferior a 50 km/h

A continuació s’adjunten imatges de les bandes reductores de la velocitat existents al
municipi:

Avinguda Jacint Esteva Fontanet

Carrer Juli Culebras i barba

Fig. 180. Bandes reductores de la velocitat.
Font: Elaboració pròpia.

Nous trams de la xarxa de vies ciclistes
Segons les Directrius per al disseny de vies ciclistes definides en aquest Pla, en la
majoria de nous trams de la xarxa de vies ciclistes es prioritzaran, per una banda, els
carrils bici i els carrils bici protegits i, per l’altra, els carrers de zona 30 i els carrers de
convivència.
Com les millores de seguretat als carrers de zona 30 ja s’han tractat en el punt
anterior, a continuació es defineixen les característiques de seguretat dels carrils bici
protegits i dels carrils bici:
a) Carril bici protegit
Un carril bici protegit consisteix en una calçada exclusivament reservada a les
bicicletes i amb separació física de la circulació del trànsit motoritzat. Normalment,
segueix el mateix traçat de la via principal i permet incrementar la seguretat en els
desplaçaments dels ciclistes.
Tot i que en principi són més segurs que els carrils bici sense separació física, són
més perillosos a les interseccions, atès que manca la percepció dels conductors dels
vehicles motoritzats pel que fa als moviments ciclistes.
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Tal i com estableix el Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya, és convenient
convertir els carrils bici unidireccionals en carrils bici sense protecció en la proximitat
de les interseccions per tal d’augmentar la seguretat. També es poden incorporar a la
vorera mitjançant una vorera bici en determinades interseccions conflictives en les
quals els moviments dels vehicles a motor siguin nombrosos (per exemple, en
rotondes).

Fig. 181. Croquis d’un carril bici protegit unidireccional en zona urbana.
Font: Manual de disseny de vies ciclistes (DPTOP).

b) Carril bici
Un carril bici és una via exclusivament reservada a les bicicletes, situada sobre la
calçada i separada de la resta de la circulació per marques vials que la delimiten.
El carril bici està indicat per a vies amb velocitats reduïdes i poca circulació de vehicles
pesants, és de fàcil realització i pot establir-se com a recomanable als programes de
reestructuració de la calçada.

Fig. 182. Croquis d’un carril bici unidireccional en zona urbana.
Font: Manual de disseny de vies ciclistes (DPTOP).

B. Implantació d'elements de seguretat a les voreres
En segon lloc, la millora de la seguretat a les voreres a Esplugues de Llobregat
passa per la millora d’aquells trams de vorera amb presència de voreres bici.
Per una banda, un dels dèficits que s’ha detectat en la diagnosi de les vies ciclistes del
municipi és que el grau de senyalització de les voreres bici és força desigual, ja que la
majoria de trams sí que disposen d’una senyalització horitzontal correcta, però només
alguns disposen d’una senyalització vertical adequada.
Tal i com estableixen les Directrius per al disseny de vies ciclistes definides en aquest
Pla d’Acció, les voreres bici s’han de senyalitzar de la següent manera:
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PROPOSTA DE SENYALITZACIÓ DE LES VORERES BICI
Tipologia
de via
ciclista

Senyalització horitzontal

Senyalització vertical

El símbol ciclista s’haurà de dibuixar a l’inici
de la via ciclista i a intervals regulars (cada
250 metres)

Senyal R-407a
Per a indicar l’inici i l’acabament
de la circulació obligatòria per a
bicicletes

Vorera bici

Taula 122. Senyalització de les voreres bici.
Font: Elaboració pròpia

A la taula següent les caselles marcades en vermell corresponen als trams de voreres
bici existents amb dèficit de senyalització vertical o horitzontal, mentre que les
marcades amb verd ja disposen d’una senyalització correcta:
TRAMS DE VORERA BICI
Tram

Senyalització
vertical

Senyalització
horitzontal

Avinguda de Cornellà
Carrer Josep Anselm Clavé (*)
Avinguda dels Països Catalans
Carrer de Sant Joan de Déu
Avinguda Ahrensburg
Taula 123. Senyalització dels trams de vorera bici.
Font: Treball de camp. Elaboració pròpia
(*) La vorera bici del carrer Josep Anselm Clavé s’hauria d’utilitzar preferentment de pujada, ja que de
baixada que les bicicletes haurien de circular preferentment per la calçada ja que aquesta via té una
configuració de zona 30. Així doncs, la senyalització horitzontal i vertical a implementar ha de marcar
clarament aquest ús.

C. Gestió integral de les cruïlles
Finalment, en tercer lloc, per tal de millorar la seguretat de la xarxa de vies ciclistes
actual cal actuar a les interseccions. Atès que actualment no existeixen carrils bici
protegits o carrils bici a Esplugues de Llobregat, la major part dels conflictes a les
interseccions es donen en els trams de vorera bici, ja que és a les interseccions on els
dos fluxos es troben.
De fet, el Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya estableix que per tal de
mantenir un nivell òptim de seguretat és recomanable la separació física dels trànsits,
un nombre mínim possible d’encreuaments amb el trànsit motoritzat i els vianants, i un
tractament de les interseccions especialment sensible a la circulació ciclista. A més,
l’Ordre VIV/561/2010 determina que quan l’itinerari de bicicletes passi per la vorera en
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cap moment envairà l’itinerari de vianants accessible ni interrompran la connexió
d'accés a mobiliari urbà.
Així doncs, les millores de seguretat a les interseccions a introduir són les següents_


Continuïtat a les cruïlles amb pas exclusiu per a bicicletes: tal i com ja es fa en
algunes cruïlles de l’avinguda de Cornellà, s’ha de segregar el flux de vianants i de
ciclistes mitjançant la senyalització horitzontal de dos passos diferenciats:

Av. de Cornellà amb carrer Mossèn Jacint
Verdaguer

Av. de Cornellà amb carrer Emili
Juncadella

Fig. 183. Passos amb segregació del flux de vianants i ciclistes.
Font: Treball de camp.



Senyalització horitzontal de les zones d’encreuament: tot i que s’ha d’intentar
minimitzar el nombre d’encreuaments dels fluxos de vianants i de ciclistes, no és
possible eliminar-los del tot perquè vianants i ciclistes circulen al mateix nivell, no
en nivells diferents. Per tant, cal marcar amb una quadrícula les zones
d’encreuament entre vianants i ciclistes, tant a les cruïlles com a la rodalia del
mobiliari urbà (contenidors de brossa, parades d’autobús, etc.). A continuació es
mostra un exemple del tipus de senyalització emprada a les voreres bici de la ciutat
de Barcelona:

Carrer Marina amb carrer Diputació

Avinguda Meridiana

Fig. 184. Senyalització de la zona d’encreuament entre vianants i ciclistes a Barcelona. Font: TeleAtlas.

10. Aforament de bicicletes
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Per tal de monitoritzar l’evolució de la mobilitat en bicicleta al municipi i avaluar les
noves actuacions a la xarxa de vies ciclistes, es proposa establir un sistema periòdic
(anual) de comptatges de ciclistes en punts concrets de la ciutat.
Així doncs, tal i com s’ha fet en la fase de diagnosi, es proposa aforar durant la franja
horària punta de matí (8.00 a 10.00h) i de tarda (17.00 a 19.00h).
A continuació s’adjunta la llista de punts d’aforament:
1. Rotonda Montesa (Av. Baix Llobregat - Av. de Cornellà)
2. Plaça de la Sardana
3. Carrer Laureà Miró - Av. Països Catalans
4. Carrer Josep Anselm Clavé (passarel·la per a vianants sobre el Parc dels Torrents)
5. Plaça Ramon Trias Fargas

Fig. 185. Proposta de punts d’aforament de ciclistes.
Font: Treball de camp.

Aquesta selecció de punts haurà de ser convenientment ampliada i revisada en funció
del creixement que experimenti la xarxa de vies ciclistes al llarg del temps.

11. Creació d'una xarxa interurbana de vies ciclistes
El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) – actualment en fase de redacció – té
com a objectiu la planificació i la gestió integrada de la mobilitat a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB). Pel que fa a la mobilitat en bicicleta, el PMMU definirà una xarxa
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interurbana de vies ciclistes, resultant de la integració de les xarxes definides en els
PMU dels municipis que conformen l’àmbit de l’AMB.
En el cas del PMU d’Esplugues de Llobregat, la xarxa interurbana de vies ciclistes es
defineix de manera integrada i conjunta amb els municipis de Sant Joan Despí,
Cornellà de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.
En la fase de diagnosi de la mobilitat en bicicleta s’ha identificat que la connectivitat i
continuïtat externa de la xarxa amb els municipis veïns és molt baixa. De fet, les
principals connexions intermunicipals existents són les següents:


Amb Barcelona, a través de la vorera bici existent al carrer de Sant Joan de Déu,



Amb Cornellà de Llobregat, a través de la vorera bici existent a l’avinguda de
Cornellà.



Amb l’Hospitalet de Llobregat, a través de la Ronda Verda (Camí de Can
Boixeres).

Per tant, actualment no hi ha connexió amb Sant Just Desvern i Sant Joan Despí.
El PMU d’Esplugues de Llobregat proposa les següents actuacions per a completar la
xarxa interurbana de vies ciclistes:
Connexió amb Sant Just Desvern:
La reordenació del tram del carrer Laureà Miró entre la plaça Santa Magdalena i el
límit del terme municipal permetrà crear una nova via ciclista que permeti la connexió
amb la vorera bici de la Carretera Reial de Sant Just Desvern (veure la proposta ‘Nova
configuració urbanística del carrer Laureà Miró’ de millora de la mobilitat en transport
públic):

Fig. 186. Connexió ciclista amb Sant Just Desvern. Font: Elaboració pròpia
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Connexió amb Sant Joan Despí:
Es proposa crear un carril bici bidireccional al tram del carrer Àngel Guimerà entre el
carrer Manuel de Falla i l’avinguda Baix Llobregat. Per a poder crear aquesta nova via
ciclista és necessari suprimir el cordó d’aparcament existent:

Fig. 187. Connexió ciclista amb Sant Joan Despí. Font: Elaboració pròpia

Connexió amb Barcelona:
Actualment existeixen dos projectes de connexió de les xarxes de vies ciclistes
d’aquests dos municipis impulsats pels Ajuntaments de Barcelona i d’Esplugues de
Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
El primer projecte de connexió es projecta a través de l’avinguda dels Països Catalans,
des de la plaça Josep Català i Soler i fins el carril bici de l’avinguda Diagonal de
Barcelona, passant per sota l’enllaç viari de la B-23 i la Ronda de Dalt:

Fig. 188. Connexió ciclista amb Barcelona. Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
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A continuació s’adjunten dos imatges de detall del projecte de connexió ciclista amb
Barcelona:

Fig. 189. Connexió ciclista amb Barcelona: tram Pl. Ramon Trias Fargas - enllaç Ronda de Dalt..
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Fig. 190. Connexió ciclista amb Barcelona: tram enllaç Ronda de Dalt. – avinguda Diagonal.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

El segon projecte de connexió s’emmarca dins el Pla CAUFEC o Pla Porta Barcelona i
preveu la connexió a través del carrer Sant Mateu d’Esplugues de Llobregat i
l’avinguda Manuel Azaña de Barcelona:
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Fig. 191. Connexió ciclista amb Barcelona: tram enllaç carrer Sant Mateu – avinguda Diagonal.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

12. Campanyes de promoció i difusió de la xarxa de vies ciclistes
A nivell supramunicipal o metropolità,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
realitza campanyes periòdiques de
promoció de la bicicleta.
El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana
(PMMU) és una oportunitat per a
planificar, definir i estructurar les línies
estratègiques a seguir en els propers
anys per tal de millorar la promoció i
informació a la ciutadania sobre temes
relacionats amb la mobilitat en bicicleta.
Fig. 192. Campanya informativa del BiciBox.
Font: AMB

No obstant, també és convenient i necessari millorar i reforçar la política informativa i
comunicativa de l’Ajuntament a nivell local en els temes relacionats amb la mobilitat en
bicicleta.
Les activitats que es proposen són les següents:


Organització de jornades informatives i activitats per a millorar el coneixement de la
xarxa
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Impressió i difusió de material informatiu sobre les avantatges associades a l’ús de
la bicicleta i la seva localització en el territori. Es poden utilitzar els punts d’atenció
a la ciutadania ja existents (Oficina d’Atenció Ciutadana i els diferents centres
cívics i culturals) per a difondre aquest material informatiu..



Instal·lació de punts d’informació estàtics (plànols de la xarxa, informació sobre
punts de servei, etc) i/o punts d’informació mòbil (amb personal especialitzat) en
localitzacions claus com escoles, equipaments, parades de transport públic, etc.

A continuació s’adjunten algunes bones pràctiques a nivell europeu que exemplifiquen
les activitats de millora de la promoció i difusió de la mobilitat en bicicleta:

Punt d’informació mòbil a Bucarest
(Romania)

Punt d’informació mòbil a Barcelona

Campanya “Els divendres en bicicleta” a
Gdansk (Polònia)

Campanya “Examen de la bicicleta” per a
escolars a Flandes (Bèlgica)

Fig. 193. Bones pràctiques de promoció i difusió de la mobilitat en bicicleta.
Font: ELTIS

El Pla de Promoció de la Bicicleta de la ciutat de Terrassa és un bon document de
base per a definir la política de promoció de la bicicleta i de al xarxa de vies ciclistes.

13. Dissenyar programes de formació sobre l’ús urbà de la bicicleta i sobre la
normativa vigent
L’actuació consisteix en la organització de cursos i activitats de formació continuada en
temes relacionats amb la mobilitat en bicicleta i la seva normativa.
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Aquests cursos s’han d’adaptar a les necessitats dels diferents públics objectius (per
exemple, tenint en compte els diferents segments d’edat) i han de tractar temes com:


Seguretat de l’usuari



Prevenció d’accidents



Millor repartiment i eficiència d’ús de l’espai públic



Foment del canvi modal de modes de transport poc sostenibles cap a la bicicleta

Aquests programes de formació han de tenir un desenvolupament progressiu, i per
això s’han definit tres fases d’implantació:


Fase 1 (curt termini): cursos per a joves en edat escolar als centres educatius:
impartits per la Policia Local.



Fase 2 (mitjà termini): curs d’habilitació de “guies ciclistes”. Es considera que és
necessari formar un equip de “guies ciclistes” per a què després aquests puguin
organitzar la diferent tipologia de cursos adaptats a les necessitats dels diferents
grups objectius. Aquestes cursos els haurien d’impartir els grups d’usuaris locals o
les associacions de promoció de la mobilitat en bicicleta (el BACC, per exemple).



Fase 3 (llarg termini): cursos destinats als diferents grups objectius.

Curs de formació de “guies ciclistes” a
Terrassa (BiTer)

Curs de formació a escolars a Santa
Perpètua de Mogoda

Fig. 194. Bones pràctiques de formació ciclista.
Font: Xarxa Mobal (DIBA)

14. Garantir les infraestructures necessàries per a l’accés en bicicleta als
principals centres generadors i/o atractors de mobilitat del municipi
Tot i que en la Diagnosi de la mobilitat en bicicleta s’ha constatat que la majoria dels
centres generadors i/o atractors de mobilitat del municipi queden coberts per la xarxa
de vies ciclistes, s’ha detectat que alguns d’aquests equipaments no disposen d’alguns
elements bàsics per la utilització de la bicicleta, com per exemple els aparcaments.
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Així doncs, en la fase de diagnosi s’ha detectat que els següents centres
generadors/atractors de mobilitat del municipi no disposen d’aparcament per a
bicicletes:


Jutjat de 1a Instància núm. 1



Escola Joan Maragall



Escola Nazaret



Escola Can Vidalet



Escola Folch i Torres



Escola Matilde Orduña



CEIP Prat de la Riba



The American School of Barcelona
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8.2.3. Mobilitat en transport públic
Tenint en compte la Diagnosi tècnica realitzada i consensuada amb la Direcció
facultativa (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Diputació de Barcelona i Àrea
Metropolitana de Barcelona), s’estableixen les següents propostes de millora de la
mobilitat en transport públic:
15.

Millora dels punts negres de la xarxa de transport públic

16.

Millora dels passos elevats per a vianants

17.

Millora de les vorades de la plataforma per a les vies del tramvia

18.

Substitució del pal de parada existent per una marquesina en algunes parades

19.

Millora de l’accessibilitat de les parades

20.

Instal·lació de plataformes d’embarcament en algunes parades

21.

Instal·lació de pantalles d’informació dinàmica a les parades

22.
Instal·lació de pantalles d’informació dinàmica en alguns punts neuràlgics de la
ciutat
23.

Nova línia ferroviària Castelldefels - Cornellà - Zona Universitària

24.
Perllongament de la línia L3 des de Zona Universitària fins a Sant Feliu de
Llobregat
25.

Perllongament de la línia L6 entre Reina Elisenda i Sant Joan de Déu

26.

Connexió de les dues xarxes actuals del tramvia: Trambaix i Trambesòs

27.
Nova configuració urbanística del carrer Laureà Miró entre la Plaça Santa
Magdalena i Sant Just Desvern
28.

Implantació d’un carril bus a l’avinguda dels Països Catalans

29.

Millora dels itineraris de les línies d’autobús al barri de Finestrelles

30.

Millores en el servei de les línies urbanes d'autobús (Esplubús)

31.

Millora de la connexió amb l’aeroport del Prat

El desenvolupament de totes aquestes propostes s’adjunta a continuació

15. Millora dels punts negres de la xarxa de transport públic
Els principals punts o trams crítics per al transport públic d’Esplugues de Llobregat
s’han identificat amb l’aportació de tots els agents : operadores dels serveis de
transport públic (Baixbus, Soler i Sauret i Transports Metropolitans de Barcelona),
l’AMB i l’Ajuntament:
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Fig. 195. Punts negres de la xarxa de transport públic.
Font: Operadors (TMB, Baixbus i Soler i Sauret). Elaboració pròpia

A continuació es detallen les propostes d’actuació a implementar per tal de resoldre els
punts negres de la xarxa de transport públic de superfície:
Punt 1: carrer de Sant Mateu


Problemàtica: Existeix un elevat grau d’indisciplina en l’aparcament de vehicles
privats a les hores punta de matí i tarda, coincidint amb els horaris d’entrada i
sortida dels alumnes als diferents centres educatius presents en aquest àmbit
(Escola Garbí i IES Joanot Martorell, principalment).



Proposta d’actuació: cordó d’aparcament multifuncional

Es proposa la reestructuració de l’aparcament en el tram del carrer Sant Mateu entre la
plaça Josep Català i Soler i el viaducte sobre la Ronda de Dalt (B-23). El cordó
d’aparcament existent seguiria amb l’actual configuració de zona blava, tret d’unes
franges determinades al matí i a la tarda, en què totes les places serien en forma d’
“aparcament de curta estada”, inspirat en les experiències de “Kiss & Ride” ja
existents. Un “Kiss & Ride” és una zona d’aparcament reservada on es pot estacionar
un temps curt i determinat (generalment no superior als 5 minuts) per tal de poder
deixar o recollir un passatger en unes condicions de seguretat i sense entorpir el
trànsit a la calçada. En el cas del carrer Sant Mateu l’actuació proposada no reuneix
exactament aquestes característiques, ja que servirà per a que els pares puguin
aparcar el seu cotxe un temps suficient per a poder acompanyar (o recollir) els seus
fills fins a la porta dels respectius centres educatius i no entorpir la circulació dels
vehicles.
Les franges horàries en què aquest cordó d’aparcament hauria de funcionar com a
“aparcament de curta estada” s’hauran de determinar en funció de les necessitats dels
centres educatius existents.
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La següent imatge exemplifica l’actuació que es vol implementar en aquest tram del
carrer Sant Mateu. En aquest cas, es tracta del “Kiss & Ride” que s’ha habilitat a la
nova estació de ferrocarril de Tordera:

Fig. 196. “Kiss & Ride” a l’estació de Tordera.
Font: Elaboració pròpia

Finalment, aquesta actuació es complementa amb el trasllat de les motocicletes que
actualment aparquen sobre la vorera davant el pas de vianants de la Clínica Diagonal
(veure proposta ‘Reordenació de l’aparcament de motocicletes al carrer Sant Mateu’).
Punt 2: entorn de l’escola Isabel de Villena


Problemàtica: S’han detectat problemes relacionats amb l’aparcament dels
autobusos que presten el servei de transport escolar.



Proposta d’actuació:
–

La compleció del Pla Porta Barcelona i l’entrada en servei dels carrers
per on actualment no hi poden circular vehicles comportarà la
reordenació dels sentits de circulació de bona part de la xarxa viària del
barri de Finestrelles (veure proposta ‘Reordenació de la mobilitat en
vehicle privat al barri de Finestrelles’).

–

El carrer Joan Miró, en el tram entre l’avinguda Jacint Esteva Fontanet i
el carrer Josep Anguera i Sala, passarà a ser una via de sentit únic.

–

Aquesta reordenació permetrà crear un espai per a l’estacionament
d’autocars discrecionals que no interfereixi amb el pas i l’accés a les
parades dels serveis de transport públic.

Punt 3: col·legi Alemany (avinguda Jacint Esteva Fontanet)


Problemàtica: Existeixen problemes de convivència amb els autocars que presten
el servei de transport escolar.



Proposta d’actuació:
–

Tot i que la regulació actual de l’aparcament de l’avinguda Jacint Esteva
Fontanet estableix unes zones on es prioritza l’aparcament dels
autocars que presten el servei de transport escolar en unes
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determinades franges horàries, es proposa millorar la senyalització
vertical i horitzontal d’aquestes zones.
–

Implantació d’una plataforma per millorar la maniobra d’aproximació de
la línia d’autobús JM a la parada amb codi AMB 107290.

Fig. 197. Parada amb codi AMB 107290 on s’ha d’instal·lar una plataforma.
Font: Elaboració pròpia

Punt 4: tram del carrer Nord entre el carrer Laureà Miró i el carrer Rafael Casanova i
Comes


Problemàtica: La secció de la calçada no és suficient per garantir el pas segur
dels autobusos.



Proposta d’actuació: Es proposa l’eliminació de tot el cordó d’aparcament existent
entre el carrer Laureà Miró i el carrer Rafael Casanova i Comes.

D’aquesta manera, es podria ampliar la secció dels dos carrils de circulació existents i
ampliar la vorera del costat més proper a Sant Just Desvern.
De fet, la pèrdua de places d’aparcament en aquest tram del carrer Nord s’ha de
compensar amb la creació de noves places d’aparcament en carrers de la rodalia
(veure proposta ‘Reordenació de l’aparcament a la via pública al barri de La Mallola’).
Concretament, es proposa la creació d’un nou cordó d’aparcament al carrer Andreu
Amat.
Punt 5: entrada de l’aparcament subterrani de l’Hospital de Sant Joan de Déu


Problemàtica: La cua de vehicles que es forma a l’entrada de l’aparcament
subterrani de l’Hospital de Sant Joan de Déu en determinats moments del dia
dificulta el pas dels autobusos als carrers de Finestrelles i Sant Joan de Déu.



Proposta d’actuació: L’obertura del nou aparcament de l’Hospital de Sant Joan de
Déu ja ha solucionat aquesta problemàtica.

Punt 6: cruïlla dels carrers Baronessa de Maldà i Josep Argemí.
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Problemàtica: Per poder realitzar correctament la maniobra de gir en aquesta
cruïlla, els autobusos han d’envair el carril contrari. Si hi ha vehicles mal aparcats,
els autobusos no poden girar.



Proposta d’actuació: Col·locació de pilones a la vorera per tal d’impedir
l’aparcament de vehicles sobre la vorera.

Fig. 198. Proposta d’actuació a la cruïlla dels carrers Baronessa de Maldà i Josep Argemí.
Font: Elaboració pròpia

Punt 7: tram del carrer Josep Argemí entre els carrers Baronessa de Maldà i Àngel
Guimerà


Problemàtica: La secció d’aquest tram és molt estreta.



Proposta d’actuació: Ampliació de la secció del carrer Josep Argemí

Tot i que el Pla General estableix que aquest carrera ha de tenir una secció de 24
metres, l’Ajuntament d’Esplugues ja ha iniciat les converses amb els propietaris de les
parcel·les per tal que aquests cedeixin una part del seu terreny fins a assolir una
secció d’aquest carrer de 18 metres. Es considera que aquesta amplada és suficient
per garantir el pas segur dels vehicles en ambdós sentits de circulació.
Punt 8: carrer Laureà Miró, en el tram per on discorre el traçat del tramvia


Problemàtica: La introducció de les vies del tramvia a la calçada del carrer Laureà
Miró va provocar un estretament generalitzat dels carrils de circulació per als
vehicles privats que dificulta el pas segur dels vehicles pesants.



Proposta d’actuació: Allà on sigui possible, es proposa d’actuar a l’alçada de les
parades d’autobús d’aquest tram del carrer Laureà Miró.
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Parada amb codi AMB 771: es proposa la instal·lació d’una plataforma per
a millorar la maniobra d’aproximació de les línies d’autobús a la parada.



Parada amb codi AMB 1726: es proposa crear un sobreample de calçada
(d’un metre d’amplada, aproximadament).

A continuació s’adjunten dues imatges d’actuacions similars al carrer Muralla de Sant
Francesc de Manresa:

Fig. 199. Sobreample de la calçada al carrer Muralla de Sant Francesc de Manresa.
Font: Elaboració pròpia

Fig. 200. Apartador al carrer Muralla de Sant Francesc de Manresa.
Font: Elaboració pròpia

Punt 9: plaça Josep Català Soler


Problemàtica: Les cues i retencions a la plaça Josep Català Soler provoquen una
disminució de la velocitat comercial de les línies d’autobús que circulen per
l’avinguda dels Països Catalans.



Proposta d’actuació: Veure la proposta ‘Implantació d’un carril bus a l’avinguda
dels Països Catalans’.
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16. Millora dels passos elevats per a vianants
La conseqüència immediata de l’existència de passos de vianants amb un pendent
excessiu és la pèrdua de temps dels autobusos quan hi circulen. A més, també
provoquen altres problemes, com avaries als baixos dels vehicles (trencament de
motors i de rampes per a cadires de rodes), incomoditats als viatgers i estrés als
conductors. Les línies afectades són les següents: EP1, EP2, L10 i JM.
En aquesta proposta es pretén definir els estàndards de disseny dels passos elevats
de vianants a Esplugues de Llobregat a partir de les directrius que estableix el Manual
de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible editat per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i de les experiències positives existents al mateix
municipi.
Així doncs, les característiques dels passos de vianants elevats a Esplugues de
Llobregat haurien de ser les següents:
d) Recomanacions de disseny:


Els passos de vianants de ressalt consisteixen en una elevació de la
calçada fins a enrasar-se amb la vorera adjacent que persegueix una doble
funció: per una banda permetre l’encreuament de la calçada per part dels
vianants de manera accessible i per una altra reduir la velocitat dels
vehicles que s’aproximen a aquest punt d’interacció entre vehicles i
vianants.



La secció ha de tenir una forma trapezoïdal. Aquests valors han d’ésser
respectats en el moment de la realització de l’element reductor de velocitat
per evitar que pugui afectar negativament els vehicles de transport públic i
emergències.



L’eix longitudinal del pas de vianants de ressalt ha de ser perpendicular a
l’eix de la calçada.



El pas ha d’ocupar tota l’amplada de la calçada.



Per a la realització dels passos de vianants es recomana utilitzar paviment
asfàltic.

e) Restriccions d’implantació: quan es consideri necessari instal·lar passos de
vianants de ressalt en travesseres urbanes, aquests han de complir les següents
condicions:
1. IMD inferior a 5.000 vehicles.
2. IMD inferior a 300 vehicles pesants.
3. Intensitat en hora punta inferior a 300 vehicles.
4. El percentatge de vehicles de pas per la població és inferior al 25 % del trànsit
total.
5. El nombre de carrils de circulació que es creuen no pot ser superior a quatre.
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6. Presència de voreres amb enllumenat públic amb un nivell d’il·luminació
superior a 20 lux.
7. Traçat recte.
8. En la mesura del possible, fora dels accessos a centres sanitaris, bombers i
policia, o en trams habitualment utilitzats per vehicles d’emergència, transports
especials i transport públic.
Els passos de vianants de ressalt en cap cas es poden col·locar:
1. En els primers 50 m de la travessera.
2. En travesseres amb longitud inferior a 200 m.
3. En travesseres amb pendent longitudinal (p) superior al 8%.
4. En trams on la velocitat és superior a 60 km/h.
5. En ponts i túnels i en les seves immediacions (25 m anteriors i posteriors).
6. En els 50 m d’inici i final d’un revolt.
f)

Condicions d’implantació:


La separació entre els passos de vianants de ressalt no ha de ser inferior a
50 m i tampoc superior a 200 m, i és aconsellable no sobrepassar els 150
m.



És necessari senyalitzar horitzontalment els reductors de velocitat amb
pintura reflectant (vegeu imatges següents). El municipi d’Esplugues de
Llobregat ha desenvolupat un sistema de senyalització horitzontal amb
llums LEDs a l’entrada de la rampa per a millorar la visibilitat nocturna
(balisa amb llum tipus CRISTHER – MITRA model 24721-AB. Diàmetre 140
mm equipat amb leds i alimentació solar, fabricat en alumini amb acabat
gris).



Cal senyalitzar verticalment la presència dels passos de vianants de ressalt
amb la següent seqüència de senyals: (P-15a) ressalt conjuntament amb el
senyal (R-301) que marca la velocitat màxima permesa corresponent al pas
de vianants de ressalt (vegeu figura 10 a continuació).



La presència del senyal R-301, de velocitat màxima permesa corresponent
al pas de vianants de ressalt, és necessària si la velocitat en el tram
d’aproximació és major que la pròpia de les característiques geomètriques
del reductor.



La distància entre el senyal R-301 de velocitat màxima permesa
corresponent al pas de vianants de ressalt i la línia de detenció del pas de
vianants és entre 25 i 35 m (vegeu figura 10 a continuació).



L’Ajuntament d’Esplugues instal·la un senyal propi a l’alçada de la línia de
detenció del pas de vianants. Es tracta d’un senyal amb fons groc
fluorescent que avisa als conductors de la presència d’un pas de vianants
elevat.
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Pas de vianants al carrer Sant Josep

Pas de vianants al carrer Verge de la Mercè

Fig. 201. Senyalització vertical pròpia dels passos de vianants elevats del municipi d’Esplugues de
Llobregat. Font: Elaboració pròpia



És obligatori el senyal P-15a en la proximitat d’un pas de vianants de
ressalt aïllat.



Senyalització horitzontal a la calçada: pintura especial de senyalització,
antilliscant de doble component. Norma UNE-48103 Ref.B-5021.

Tot i que el Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible editat
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) estableix que l’amplada de l’altiplà ha de
ser de 6,50 metres, l’amplada de la majoria dels passos de vianants existents a
Esplugues de Llobregat és de 4 metres.
Per una banda, en el següent quadre es resumeixen les característiques geomètriques
dels passos de vianants a Esplugues de Llobregat:
Alçada
(h)

Amplada total
(a)

Amplada altiplà
(c)

Llargada rampes
(b)

Pendent rampes
(p)

10 cm

>8m

4,00 m

>2m

màxim 5%

15 cm

> 10 m

4,00 m

>3m

màxim 5%

Per altra banda, en els següents croquis es descriuen la senyalització i les
característiques geomètriques dels passos de vianants a Esplugues de Llobregat:

Senyal pròpia de
l’Ajuntament

P-15a

R-301
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b

0,4 m

c

0,5 m

b

0,5 m

a

0,50 m
0,50 m
0,50 m

h
b

c

b

a

Fig. 202. Característiques constructives dels passos de vianants de ressalt a Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia

La proposta de millora d’aquests passos elevats de vianants s’ha estructurat en dues
fases:


Fase 1: passos elevats de vianants de la xarxa principal de vehicles privats:
MILLORA DE PASSOS DE VIANANTS
Línies d’autobús afectades

Xarxa principal
C/CAN NYAC - CAMÍ CAN BOIXERES, s/n

EP1

C/CAN NYAC – Entrada bossa d’aparcament

EP1

VIA AUGUSTA, nº54

JM

AV. JACINT ESTEVE FONTANET, nº104

JM

AV. JACINT ESTEVE FONTANET, nº 98

JM

Taula 124. Millora dels guals de la xarxa principal de vehicle privat.
Font: Elaboració pròpia

–

Fase 2: passos elevats de vianants de la xarxa secundària de vehicles
privats:
MILLORA DE PASSOS DE VIANANTS

Xarxa secundària col·lectora

Línies d’autobús afectades

C/SANT MATEU, s/n (3 passos)

EP1
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C/MOLÍ, nº14

EP1

C/MOLÍ, nº32

EP1

AV. CIUTAT D’HOSPITALET, nº8

EP1

C/LLEIALTAT - PLAÇA SANT LUIS GONZAGA

EP1

C/BRUC, nº28

EP1

C/PAU VERGÓS, nº15

EP2

C/PAU VERGÓS, s/n

EP2

AV. MIRANDA, nº5

EP1 i EP2

AV. MIRANDA, nº19

EP1 i EP2

AV. MIRANDA, nº24

EP1 i EP2

AV. MIRANDA, nº46

EP1 i EP2

C/JOAN MIRÓ (davant Escola Isabel de Villena)

JM

C/ MILÀ I PI (cantonada amb el carrer Josep Rodoreda) L10
Xarxa secundària veïnal

Línies d’autobús afectades

C/SEVERO OCHOA, nº22

EP1

Taula 125. Millora dels guals de la xarxa secundària de vehicle privat.
Font: Elaboració pròpia

Fig. 203. Proposta de millora dels passos elevats de vianants. Font: Elaboració pròpia.

17. Millora de les vorades de la plataforma per a les vies del tramvia
Les vorades instal·lades per a protegir la plataforma del Trambaix al llarg de bona part
del seu recorregut presenten arestes vives i puntes que, a banda de representar un
risc en el cas de caigudes de vianants o motoristes, resulten extremadament
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agressives per als pneumàtics dels autobusos i altres vehicles atesa l’estretor dels
carrils de circulació i els canvis de direcció sense corbes de transició.

18. Substitució del pal de parada existent per una marquesina en algunes
parades
A l’estudi d’avaluació de les possibilitats d’implantació de marquesines a les parades
realitzat el juny de 2010 per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es proposa
substituir el pal de parada existent per una marquesina en les següents parades:
NOVES MARQUESINES
Codi
parada

Nom

Actuacions

Cost

Tapar 2 escocells
107524 Via Augusta - Can Dori

Traslladar banc i paperera

500 €

Ampliar vorera
107429 Via Augusta - Pl. de la Constitució

108677 Av. Jacint E. Fontanet - dels Lleons

Traslladar banc i paperera
Tapar 1 escocell
Traslladar senyal

4.000 €

250 €

108701 Carrer de l'Est - Ramon Llull

Moure dos bancs

- €

108115 Av. Isidre Martí - "CAP Lluís Millet"

Tapar 1 escocell

250 €

100408 Carrer Jocs Florals - Molí

Moure banc

- €

Ampliar vorera
Carrer Lleialtat - Enrique Tierno
107173
Galván

Moure contenidors

5.000 €

Retirar estacionament
107576 Carrer Alegria - Pl. Catalunya
109108

Carrer Baronessa de Maldà - Milà i
Pi

108557 Av. de Cornellà - Francesc Layret
106372

Tapar 2 escocells

250 €

Cap

- €

Cap

- €

Carrer Joan Miró - Av. Jacint Esteva i
Tapar 2 escocells
Fontanet

250 €

106373 Carrer Joan Miró - J. Anguera i Sala

Cap

- €

103369 Hospital Sant Joan de Déu

Cap

- €

108121

Carrer Ferrer i Bassa - Bartomeu
Bermejo

Traslladar la parada 20 metres al
nord, just al xamfrà amb el carrer
Bartolomé Bermejo
Ampliar xamfrà
Moure contenidors

Taula 126. Proposta de noves marquesines a Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

10.000 €
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A continuació s’han representat gràficament les parades en què es recomana substituir
el pal de parada existent per una marquesina:

Fig. 204. Proposta de noves marquesines a Esplugues de Llobregat.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

A continuació s’adjunta un recull fotogràfic d’alguns d’aquests punts:

Carrer de la Via Augusta - Can Dori

Carrer de la Via Augusta - Pl. de la
Constitució
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Carrer Ferrer i Bassa - Bartomeu Bermejo

Fig. 205. Proposta de noves marquesines. Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

19. Millora de l’accessibilitat de les parades
L’Estudi sobre el control de qualitat de les parades elaborat l’any 2011 per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) – que s’adjunta al capítol de Diagnosi de l’oferta de
transport públic – i l’Estudi d’implantació de plataformes d’embarcament elaborat per
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat l’any 2012, són la base a partir de la qual s’han
establert les millores de l’accessibilitat a introduir a les parades de transport públic del
municipi.
Així doncs, s’han definit les següents millores de l’accessibilitat:


Arbres i mobiliari urbà a la parada.



Arbres a la parada.



Mobiliari urbà a la parada.



Mobiliari urbà a la plataforma.



Parada ubicada en un tram no rectilini.



Gual de vehicles a la parada.



Pas de vianants a la parada.



Vorera sense pavimentar totalment / Vorera trencada



Parada ubicada en zona reservada a bus escolar.



Zona parada sense senyalitzar en aparcament.

El llistat de parades del sistema de transport de superfície diürn a les quals s’han
d’implementar actuacions de millora de l’accessibilitat són les següents:
Arbres i mobiliari urbà a la parada
Codi parada

Ubicació

000151

Av. de Cornellà - Av. Baix Llobregat

000590

Laureà Miró - Sant Llorenç

001017

Laureà Miró - Josep Puig i Cadafalch

001461

Av. de Cornellà - "Pont d'Esplugues"

001748

Laureà Miró - Pl. Sta. Magdalena

001751

Laureà Miró - Ignasi Iglesias

102580

Joan Miró - Casal Sant Jordi

107174

Pl. Sant Lluís Gonzaga - Antoni M. Gallissà

107289

Av. Jacint E. Fontanet - "Col·legi Alemany"

107570

Dr. Gimeno - de l'Est

107580

Enrique Tierno Galván - Av. Ciutat de l'Hospitalet

108677

Av. Jacint E. Fontanet - dels Lleons
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109108

Baronessa de Maldà - Milà i Pi

109249

Josep Anselm Clavé - Oriol
Arbres a la parada

Codi parada

Ubicació

000644

Av. de Cornellà - Milà i Pi

001411

Av. de Cornellà - Sant Francesc Xavier

001459

Av. Països Catalans - Somatens

001460

Av. de Cornellà - Manuel Riera

002697

Laureà Miró - "Ajuntament"

102582

Joan Miró - Finestrelles

102936

Molí - "Can Vidalet"

107576

Alegria - Pl. Catalunya

108557

Av. de Cornellà - Francesc Layret

108676

Av. Jacint E. Fontanet - Ferrer i Bassa

109109

Milà i Pi - Av. de Cornellà
Mobiliari urbà a la parada

Codi parada

Ubicació

000771

Laureà Miró - Molí

001746

Av. Països Catalans - Laureà Miró

001747

Av. Països Catalans - "Direcció General d'Esports"

100121

Àngel Guimerà - Josep Argemí

104387

"Hospital Sant Joan de Déu"

107578

Dr. Ferran - Jaume Marco

108115

Av. Isidre Martí - "CAP Lluís Millet"

109074

Dr. Ferran - Dr. Gimeno

109075

Prof. Barraquer - "Hospital Sant Joan de Déu"
Mobiliari urbà a la plataforma

Codi parada
100408

Ubicació
Jocs Florals - Molí
Parada ubicada en un tram no rectilini

Codi parada

Ubicació

101393

Plaça Sardana - Av. de Cornellà (també hi ha arbres i mobiliari urbà a la
parada)

102932

Molí – Hortènsia (també hi ha arbres i mobiliari urbà a la parada)

103614

Pl. de la Constitució - Via Augusta (també hi ha mobiliari urbà a la parada)

108701

Jordi de Déu - Ramon Llull
Gual de vehicles a la parada

Codi parada
103001
107173

Codi parada

Ubicació
del Nord - Rafael Casanova
Lleialtat - Enrique Tierno Galván (tampoc hi ha rampes d'accés, la zona de
parada no està senyalitzada i hi ha mobiliari urbà a la parada)
Pas de vianants a la parada
Ubicació
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103369

"Hospital Sant Joan de Déu"

103740

Pl. Secretari Oliva - Av. de la Miranda

107577

Av. de la Miranda - Pl. de la Constitució

102600

Anselm Clavé - Port Nou (també hi ha arbres i mobiliari urbà a la parada)
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Vorera sense pavimentar totalment / Vorera trencada
Codi parada

Ubicació

105426

Av. del Torrent - Verge de la Mercè

107524

Via Augusta - Can Dori (també hi ha arbres i mobiliari urbà a la parada)
Parada ubicada en zona reservada a bus escolar

Codi parada

Ubicació
Av. Jacint E. Fontanet - "Col·legi Alemany"
(també hi ha arbres i mobiliari urbà a la parada)

107290

Zona parada sense senyalitzar en aparcament
Codi parada

Ubicació

107571

Dr. Gimeno - de les Flors

107575

Carrer de la Vallerona - Pas del Sucre

107579

Dr. Gimeno - Tramuntana

108116
108118
109076

Àngels - Ramón Llull
(també hi ha mobiliari urbà a la parada)
Francesc Ribalta - Jordi de Déu
(també hi ha contenidors a la parada)
Professor Barraquer - Díaz de las Fuentes
Taula 127. Millora de l’accessibilitat a les parades.
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

El següent mapa temàtic representa la millora de l’accessibilitat que s’ha
d’implementar en algunes parades de la xarxa d’autobús d’Esplugues de Llobregat (el
codi numèric que apareix és el codi AMB):
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Fig. 206. Millora de l’accessibilitat de les parades.
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

20. Instal·lació de plataformes d’embarcament en algunes parades
Les plataformes d’embarcament són sistemes segurs de càrrega i descàrrega de
viatgers a les parades d’autobús que faciliten l’accés dels usuaris als vehicles. Les
experiències al municipi amb aquest tipus de plataformes han sigut força positives, de
manera que es considera necessària la implantació d’una plataforma
d’embarcament a les següents parades:


108677 (Av. Jacint E. Fontanet – carrer dels Lleons)



108115 (Av. Isidre Martí – "CAP Lluís Millet")



107573 (Pas del Sucre – Plaça del Sol)



107574 (Av. Torrent - Pl. Jacinto Benavente)

Av. Jacint E. Fontanet – carrer dels Lleons

Av. Isidre Martí – CAP Lluís Millet

Pas del Sucre – Plaça del Sol

Av. Torrent - Pl. Jacinto Benavente

Fig. 207. Introducció de plataformes d’embarcament.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
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21. Instal·lació de pantalles d’informació dinàmica a les parades
L’AMB ha instal·lat una nova tipologia de pals de parada, anomenada ‘parada solar
d’informació dinàmica’, en algunes parades d’autobús del municipi. Es tracta d’un
sistema innovador i sostenible de panells d’informació a l’usuari dels transports públics
que funciona íntegrament amb energia solar.
Es proposa completar la instal·lació d’aquestes pantalles fins a arribar a cobrir les 10
parades amb més demanda d’usuaris diaris del municipi.
En una primera fase es proposa instal·lar pantalles d’informació dinàmica a les
següents parades:
PANTALLES D’INFORMACIÓ DINÀMICA
Codi AMB

Situació

Línies

102932

Molí - Hortènsia

EP1

000645

Av. de Cornellà - Gall

57 - 67 - 68 - 78 - L10 - N14

000644

Av. de Cornellà - Milà i Pi

57 - 67 - 68 - 78 - L10 - N14

001460

Av. de Cornellà - Manuel Riera

57 - 67 - 68 - 78 - EP2 - N14

Taula 128. Primera fase d’instal·lació de pantalles d’informació dinàmica.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i AMB.

22. Instal·lació de pantalles d’informació dinàmica en alguns punts neuràlgics de
la ciutat
La proposta anterior, orientada a la instal·lació de pantalles d’informació dinàmica a les
parades d’autobús amb més demanda del municipi, permetrà millorar la informació als
usuaris habituals del sistema de transport públic. En canvi, l’objectiu de la present
proposta és la instal·lació de pantalles d’informació dinàmica en punts neuràlgics de la
ciutat que ofereixin informació sobre el transport públic no només als usuaris habituals
del sistema de transport públic, sinó també a la resta dels ciutadans.
A continuació s’adjunten un parell d’exemples d’aquest tipus de pantalles als municipis
de Castelldefels (Baix Llobregat) i Santa Susanna (Maresme):

Pantalla informativa a l’avinguda dels

Model de pantalla informativa a Santa
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Banys de Castelldefels

Susanna

Fig. 208. Exemples de pantalles d’informació dinàmica.
Font: Ajuntament de Castelldefels i Ajuntament de Santa Susanna.

A Esplugues de Llobregat es proposa la instal·lació d’aquest tipus de pantalles
d’informació dinàmica en tres punts de la ciutat:



Al Parc Pou d’en Fèlix, a
la rodalia de la Biblioteca
Pare Miquel d’Esplugues
(barri de El Centre)



A la Plaça de Catalunya, a
la rodalia del Poliesportiu
de La Plana (barri de La
Plana)



A la Plaça Blas Infante, a
la rodalia de la zona
comercial existent (barri de
Can Vidalet)

Fig. 209. Proposta de punts on instal·lar pantalles d’informació dinàmica.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

23. Nova línia ferroviària Castelldefels - Cornellà - Zona Universitària
El Pla Director d’Infraestructures (PDI) del transport públic col·lectiu 2011-2020 de la
Regió Metropolitana de Barcelona defineix les infraestructures de transport públic a
desenvolupar fins l’horitzó temporal 2020. El PDI s’emmarca en el context legal definit
per la Llei 9/2003, de la Mobilitat, les lleis sectorials vigents en matèria
d’infraestructures i serveis de transport públic i la normativa sobre avaluació ambiental
dels instruments de planificació.
Entre el conjunt de propostes del PDI 2011-2020 que afecten el municipi d’Esplugues
de Llobregat destaca la nova línia ferroviària Castelldefels – Cornellà de Llobregat –
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Zona Universitària, que preveu la construcció d’un tram de doble via d’una longitud
aproximada de 22,4 Km.
El traçat s’inicia en el terme municipal de Castelldefels, a l’actual estació de Rodalies.
El traçat continua per Gavà, on s’està dissenyant una nova estació al centre de la
població que també donaria parcialment servei a la part que limita amb Viladecans;
aquest municipi també disposaria d’una nova estació en el seu centre neuràlgic.
A Sant Boi de Llobregat, s’ubicarien dues noves estacions a l’àmbit de la plaça
Catalunya i la de correspondència amb el metro de Llobregat – Anoia (FGC) a l’estació
de Sant Boi.
El traçat continuaria fins a Cornellà, on s’establiria un intercanviador amb el servei R4
de Rodalies, Metro (L5) i el tramvia. A continuació el traçat continuaria fins a
l’intercanviador de Zona Universitària.

Fig. 210. Traçat de la nova línia Castelldefels – Cornellà – Zona Universitària.
Font: PDI 2011-2020

Segons el projecte del Pla Director d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de
la Regió Metropolitana de Barcelona 2011-2020, el traçat d’aquesta nova línia al terme
municipal d’Esplugues de Llobregat discorrerà per l’avinguda de Cornellà i l’avinguda
dels Països Catalans.
La proposta inicial del Ministeri de Foment és situar l’estació d’aquesta línia a
Esplugues de Llobregat a l’avinguda de Cornellà, a la rodalia de la plaça de la
Sardana. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat considera que aquesta nova
estació s’hauria d’integrar en el nou intercanviador modal del Pont d’Esplugues
(veure proposta ‘Creació d’un gran intercanviador modal a la rodalia del Pont
d’Esplugues’).
La creació d’aquesta nova línia entre Castelldefels, Cornellà de Llobregat i Zona
Universitària permet un increment de la cobertura territorial en mode ferroviari molt
important a l’àmbit sud del Baix Llobregat. La creació de nous intercanviadors afavorirà
significativament la connexió interna de l’àmbit sud del Baix Llobregat.
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24. Perllongament de la línia L3 des de Zona Universitària fins a Sant Feliu de
Llobregat
El perllongament de la línia L3 des de Zona Universitària fins a Sant Feliu de Llobregat
consta de nou noves estacions que es reparteixen en els municipis d’Esplugues de
Llobregat (dues), Sant Just Desvern (una), Sant Joan Despí (quatre) i Sant Feliu de
Llobregat (dues).
La primera estació del municipi d’Esplugues de Llobregat es localitza en el barri de
Finestrelles, just al costat de l’Hospital de Sant Joan de Déu. La segona estació
(Esplugues Centre), a la plaça de l’Ajuntament (plaça Santa Magdalena), és el punt
neuràlgic del municipi, amb usos residencials, terciaris i de serveis; aquesta estació té
un intercanvi amb el Trambaix, amb tots els tres serveis.
Segons el projecte del PDI 2011-2020, el traçat d’aquesta prolongació de la línia L3 al
terme municipal d’Esplugues de Llobregat discorrerà per l’avinguda Ahrensburg,
l’avinguda dels Països Catalans i el carrer Laureà Miró.

Fig. 211. Traçat de la prolongació de la línia L3.
Font: PDI 2011-2020

Aquest perllongament suposarà un important increment de cobertura territorial tant en
municipis on l’oferta ferroviària pesant no existeix (com és el cas de Sant Just Desvern
o Esplugues de Llobregat), com en municipis que ja tenen accés a la xarxa de
Rodalies. L’increment de la connectivitat ferroviària també és significatiu amb tres nous
punts de correspondència amb el Trambaix (Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí
i Sant Feliu de Llobregat), dos punts amb Rodalies (Sant Joan Despí i Sant Feliu), i un
punt amb la xarxa d’FGC a la futura estació de Sant Joan de Déu.
Com en el cas de la nova línia ferroviària Castelldefels - Cornellà - Zona Universitària
(proposta 2.1.4), l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat considera que l’estació
“Esplugues Centre” contemplada en el projecte del PDI s’hauria d’integrar en el
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nou intercanviador modal del Pont d’Esplugues (veure proposta ‘Creació d’un gran
intercanviador modal a la rodalia del Pont d’Esplugues’).

25. Perllongament de la línia L6 entre Reina Elisenda i Sant Joan de Déu
La proposta de perllongament de la línia L6 del PDI 2011-2020 preveu la construcció
de tres noves estacions entre Reina Elisenda i Sant Joan de Déu, al barri de
Finestrelles d’Esplugues de Llobregat.
El model d’explotació futur està basat en la definició d’una llançadora automatitzada
entre l’estació de Sarrià (intercanvi amb el Metro del Vallès i amb la Línia L9) i l’estació
de Finestrelles - Sant Joan de Déu (intercanvi amb el perllongament de la línia L3). El
tram actual entre Sarrià i Reina Elisenda s’integra en la futura llançadora, amb un total
de cinc estacions.
La primera nova estació és la de Pedralbes, situada en un àmbit residencial de baixa
densitat i alt poder adquisitiu, amb importants centres educatius com el complex Esade
i altres escoles. La segona estació, Eulàlia de Anzizu, dóna accessibilitat principalment
als equipaments educatius de la Universitat Politècnica de Catalunya del Campus
Nord, a d’altres centres educatius i, de forma secundària, a usos residencials de baixa
densitat. La tercera estació, Finestrelles - Sant Joan de Déu, dóna servei a aquest
equipament sanitari i al barri residencial de Finestrelles, on s’estan construint nous
habitatges i equipaments terciaris.

Fig. 212. Traçat de la prolongació de la línia L6 Reina Elisenda - Finestrelles.
Font: PDI 2011-2020

La nova línia L6 permet la connexió del Metro del Vallès amb la línia L3 de Metro, amb
un increment important de l’efecte xarxa. També s’incrementa la cobertura territorial de
l’eix Carretera d’Esplugues – Bisbe Català, encara que la mobilitat interna d’aquesta
nova línia no és tan important com els fluxos de correspondència en els dos extrems
de la línia.
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L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat considera que el perllongament de la línia L6
no hauria de finalitzar a l’Hospital Sant Joan de Déu (barri de Finestrelles), sinó que
hauria d’arribar fins el nou intercanviador modal del Pont d’Esplugues (veure proposta
‘Creació d’un gran intercanviador modal a la rodalia del Pont d’Esplugues’).

26. Connexió de les dues xarxes actuals del tramvia: Trambaix i Trambesòs
EL PDI 2011-2020 proposa la connexió de les dues xarxes actuals del tramvia –
Trambaix i Trambesòs – a la ciutat de Barcelona. Aquesta actuació permetrà la
realització de desplaçaments entre els àmbits de Francesc Macià i Glòries que
actualment obliguen a fer almenys un intercanvi modal entre l’autobús i el sistema
ferroviari. D’altra banda, aquesta unió ha de permetre un increment significatiu de la
connectivitat de la xarxa tramviària amb les xarxes de metro, FGC i Rodalies.
Tot i tractar-se d’una actuació al terme municipal de Barcelona, la connexió de les
dues xarxes del tramvia tindrà un impacte positiu en la mobilitat metropolitana ja que
permetrà racionalitzar l’oferta de transport públic amb una disminució en el nombre
d’intercanvis.
La definició del traçat d’aquesta actuació és especialment problemàtic, la qual cosa
obliga a un estudi detallat de les possibles plantes i seccions de plataforma. Als vials
on s’insereixi el mode tramviari caldrà preveure i projectar totes les actuacions de
remodelació necessàries per aconseguir una implantació harmònica, les quals hauran
de ser considerades part integrant de l’actuació. En qualsevol cas, el traçat haurà de
discórrer per corredors on des del punt de vista de la demanda sigui racional introduir
el mode tramviari.

Fig. 213. Traçat de la connexió de la xarxa del Trambaix i el Trambesós.
Font: PDI 2011-2020
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27. Nova configuració urbanística del carrer Laureà Miró entre la Plaça Santa
Magdalena i Sant Just Desvern
L’objectiu principal d’aquesta proposta és la creació d’una nova centralitat urbana que
enllaci el centre històric del municipi amb la zona comercial i l’illa de vianants existent
situada entre el carrer Laureà Miró i l’avinguda de Cornellà.
Les característiques d’aquesta reordenació urbanística han de ser les següents:


Creació d’un entorn accessible, còmode, segur i atractiu per a la circulació a peu.



Voreres d’una amplada útil de 3,5 metres.



Pacificació del trànsit: conversió d’aquest tram de carrer en una zona 30.



Reordenació d’usos a la calçada: un carril per sentit de circulació per als vehicles
privats i un carril de dedicació exclusiva per al transport públic.

Aquesta actuació està vinculada a la proposta de creació d’itineraris de circulació en
vehicle privat alternatius que permetin canalitzar el trànsit actualment de pas pel carrer
Laureà Miró en aquest punt (veure fitxa de la proposta al Document II – Programa
d’actuacions).

Fig. 214. Secció actual del carrer Laureà Miró.
Font: Elaboració pròpia.

A continuació s’han representat gràficament les propostes d’actuació tant al tram del carrer
Laureà Miró entre la plaça de Santa Magdalena i el límit amb el terme municipal (secció 1)
com a la mateixa plaça Santa Magdalena (secció 2):
Secció 1: carrer Laureà Miró
Comparativa entre la situació actual i futura
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Situació actual

Proposta de reordenació urbanística

Secció 2: plaça Santa Magdalena
Alternatives per a la zona de parada a la Plaça Santa Magdalena

Plaça Santa
Magdalena

Plaça Santa
Magdalena

Amb parada central

Doble parada

Fig. 215. Nova configuració urbanística de la plaça Santa Magdalena.
Font: Elaboració pròpia.

A continuació es mostren uns quants exemples de com podria organitzar-se una
plataforma reservada d’ús exclusiu per al transport públic:
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EXEMPLES DE REORDENACIONS URBANÍSTIQUES AMB INTEGRACIÓ DEL
TRANSPORT PÚBLIC
Sevilla (Espanya)
Avenida de la Constitución, al voltant de la Giralda
(també s’observa la vorera bici senyalitzada amb llums led al paviment)

Pas de doble via a via única
Tram de via única
Freiburg (Alemanya)
Habsburgerstraße

Tramvia a doble via, però una de les dues vies és d’us compartit amb la resta de vehicles
i l’altra d’ús exclusiu per al tramvia.
Lió (França)
Carril reversible exclusiu per al transport públic a la Rue Montée des Soldats, Caluire-et-Cuire

Autobús circulant per la plataforma
reservada amb parada a ambdós costats

Autobús circulant per la plataforma
reservada

Lió (França)
Carril d’avançament per al transport públic
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EXEMPLES DE REORDENACIONS URBANÍSTIQUES AMB INTEGRACIÓ DEL
TRANSPORT PÚBLIC

Inici del carril d’avançament per al
transport públic

Final del carril d’avançament per al
transport públic

Taula 129. Exemples de reordenacions urbanístiques amb integració del transport públic. Font: Elaboració
pròpia

La reordenació urbanística del tram del carrer Laureà Miró entre la Plaça Santa Magdalena
i el carrer del Nord té associades una sèrie d’actuacions complementàries, la
implementació de les quals ha de contribuir a una millor gestió de la mobilitat en
aquesta nova centralitat urbana del municipi.
Creació d’itineraris alternatius per al trànsit de pas
Les mesures de pacificació de trànsit d’aquest tram del carrer Laureà Miró, com la
conversió en una zona 30 i la reducció de carrils de circulació en ambdós sentits, faran
que aquest tram perdi atractiu en aquells desplaçaments de llarg recorregut (trànsit de
pas).
Així doncs, cal definir itineraris alternatius per a canalitzar aquest trànsit de pas:


Sentit Baix Llobregat  Barcelona: carrer Josep Puig i Cadafalch 
carrer de Juli Culebras i Barba  carrer Lluís Domènech i Montaner 
carrer Gaiteà Faura  plaça Josep Català i Soler.
Aquest nou itinerari comporta la creació d’una rotonda a la cruïlla dels
carrers Nou, Laureà Miró i Joan Puig i Cadafalch que permeti els girs a
l’esquerra. Caldrà analitzar el disseny òptim d’aquest nova rotonda.



Sentit Barcelona  Baix Llobregat: avinguda Països Catalans  plaça
Josep Català i Soler  plaça Ramon Trias Fargas  avinguda Jacint
Esteva i Fontanet  carrer Manuel Florentín Pérez (vial de nova creació) 
carrer Rafael Casanova i Comes.

Creació d’una nova estació de tramvia
La distància entre la nova estació a la plaça Santa Magdalena i la ja existent de
“Rambla de Sant Just” fa necessària la creació d’una nova estació intermèdia al carrer
Laureà Miró/carretera Reial.
Aquesta nova parada hauria d’estar situada a l’alçada del pas elevat de l’autovia B-23.
28. Implantació d’un carril bus a l’avinguda dels Països Catalans
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Les retencions en hora punta de matí i de tarda que es formen a la plaça Josep Català
i Soler provoquen una disminució significativa de la velocitat comercial i una alteració
de la freqüència de pas de les línies d’autobús que circulen per aquesta via (EP1, EP2,
63, 67, 68 i 78).
La cessió de l’avinguda Països Catalans a l’Ajuntament d’Esplugues permetrà realitzar
una reforma integral d’aquesta via que contempli les següents característiques
bàsiques:


Nova configuració de la rotonda de la plaça Josep Català i Soler (veure la proposta
‘Millora de la mobilitat al nus viari que conformen la plaça Ramon Trias Fargas i la
plaça Josep Català i Soler, a l’avinguda dels Països Catalans’).



Reordenació dels carrils de circulació actuals.



Creació d’una via ciclista que permeti la connexió amb la xarxa de vies ciclistes de
la ciutat de Barcelona a través de l’avinguda Diagonal (veure la proposta ‘Creació
d'una xarxa interurbana de vies ciclistes’).



Millora dels itineraris i les infraestructures de vianants. Entre d’altres, la nova
configuració urbanística ha de preveure els elements necessaris per a convertir
aquesta via en un camí escolar pels alumnes dels centres ubicats al carrer Sant
Mateu



Priorització del transport públic.

Així doncs, aquesta proposta se centra en la priorització del transport públic que ha de
caracteritzar la nova configuració de l’avinguda dels Països Catalans.
En primer lloc, la informació obtinguda del treball de camp realitzat és la següent:

Aforaments automàtics de vehicle privat:
Per tal de caracteritzar la demanda d’ús del vehicle privat als principals vials
d’Esplugues de Llobregat, es va dissenyar una campanya d’aforaments consistent en
15 punts d’aforament amb 20 màquines associades, de les quals 5 van aforar en un
sentit i 10 en dos sentits. En total es van aforar 35 carrils de la ciutat.
Un d’aquests punts d’aforament va ser l’avinguda Països Catalans, entre els carrer
Gaietà Faura i Laureà Miró. A continuació s’adjunten dues taules amb un resum dels
resultats obtinguts:

330

DOCUMENT I. MEMÒRIA

RESULTATS DELS AFORAMENTS AUTOMÀTICS
Punts d'aforament automàtic

Punt

Ubicació

Av. Països Catalans
(entre Gaietà Faura
i Carrer Laureà Miró)

10

Intensitat de Vehicles (ID)
Nº
carrils

2+2

ID
(veh./

Veh. Lleugers
veh./

dia)

dia

17.533

17.533

%

100,00%

Veh. Pesants
veh./
dia
-

Factor d'Hora Punta
(FHP)

%

Període

-

08:0009:00

IH
(veh./h)
1.570

Taula 130. Resum dels resultats de la campanya d’aforaments automàtics.
Font:Elaboració pròpia
RESULTATS DELS AFORAMENTS AUTOMÀTICS PER SENTITS I TIPOLOGIA DE VEHICLES
Punts d'aforament automàtic i sentits
Punt

10

Ubicació
Av. Països Catalans
(entre Gaietà Faura
i Carrer Laureà Miró)

Intensitat de Vehicles (ID)
Veh. Lleugers

Veh. Pesants

Nº carrils

ID
(veh./dia)

veh./dia

%

veh./dia

%

Laureà Miro

2

7.795

7.795

100,00%

-

-

Melcior Llavines

2

9.738

9.738

100,00%

-

-

Sentit

Taula 131. Resum dels resultats de la campanya d’aforaments automàtics per sentit i tipologia de vehicles.
Font:Elaboració pròpia

A continuació es presenten aquests mateixos resultats per quart d’hora i representats
gràficament:

Taula 132. Resultats de la campanya d’aforaments a l’avinguda Països Catalans (sentit Esplugues).
Font:Elaboració pròpia
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Taula 133. Resultats de la campanya d’aforaments a l’avinguda Països Catalans (sentit Barcelona).
Font:Elaboració pròpia

Avinguda dels Països Catalans
1200

IH (veh./hora)

1000
800

600
400
200
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

0

Sentit Barcelona

Sentit Esplugues

Fig. 216. Evolució horària del trànsit a l’avinguda Països Catalans.
Font: Elaboració pròpia

Comptatges direccionals al nus viari que conformen la plaça Ramon Trias
Fargas i la plaça Josep Català i Soler
Per tal de complementar els resultats obtinguts de la campanya d’aforaments
automàtics, es va decidir realitzar uns comptatges direccionals al nus viari que
conformen la plaça Ramon Trias Fargas i la plaça Josep Català i Soler.
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El resum dels resultats obtinguts és el següent:

Fig. 217. Fluxos de vehicles privats a l’hora punta de matí (8:00-9:00).
Font: Elaboració pròpia

Nombre d’expedicions de transport públic
L’anàlisi del nombre d’expedicions que paren a les parades d’autobús del municipi
(veure el capítol de diagnosi de la mobilitat en transport públic) ha posat de manifest
que les 4 parades existents (2 per sentit) a l’avinguda Països Catalans són les que
suporten un major nombre d’expedicions diàries i en hora punta de tot el municipi:


249 expedicions en sentit Barcelona (16 expedicions en hora punta de matí)



223 expedicions en sentit Esplugues de Llobregat (14 expedicions en hora
punta de matí)

Així doncs, i tenint en compte tota la informació descrita anteriorment, es proposa la
creació d’un carril bus a l’avinguda Països Catalans en sentit Barcelona, des de
l’enllaç amb el carrer Laureà Miró i fins a la plaça Josep Català Soler.
Es considera que aquesta és la millor opció per diferents raons:


Intensitat de trànsit. Les intensitats de trànsit registrades evidencien que els
fluxos de sortida d’Esplugues cap a Barcelona en l’hora punta de matí són força
més elevats que els d’entrada al municipi (1.000 veh./hora de sortida cap a
Barcelona per 600 veh./hora d’entrada cap a Esplugues). En canvi, a la tarda les
puntes no són tant accentuades i la intensitat de trànsit màxima es distribueix en
una franja horària més àmplia tant d’entrada com de sortida d’Esplugues.



Expedicions de transport públic. Hi ha un 11,7% més d’expedicions de transport
públic de sortida d’Esplugues cap a Barcelona que en sentit contrari (i un 14,3% en
hora punta de matí).
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A continuació s’adjunta un croquis on es posen de manifest les diferències entre la
configuració actual i la futura de l’avinguda Països Catalans:

Fig. 218. Configuració actual de l’avinguda Països Catalans.
Font: Elaboració pròpia

Fig. 219. Configuració futura de l’avinguda Països Catalans.
Font: Elaboració pròpia

Pel que fa a la configuració futura, s’observen les següents característiques:


1 carril d’entrada a Esplugues de Llobregat des de la plaça Josep Català i Soler.



1 carril reversible d’entrada/sortida d’Esplugues de Llobregat. Tenint en compte els
comptatges realitzats, aquest carril hauria de funcionar de sortida d’Esplugues al
matí i d’entrada a Esplugues a la tarda. No obstant, les característiques de
funcionament i operació d’aquest carril s’hauran de determinar en estudis més
específics.



1 carril de sortida d’Esplugues de Llobregat cap a la plaça Josep Català i Soler.



1 carril bus de sortida d’Esplugues de Llobregat



1 carril bici segregat bidireccional



1 carril de servei de sortida d’Esplugues de Llobregat per a donar accés als
equipaments comercials i terciaris existents.

29. Millora dels itineraris de les línies d’autobús al barri de Finestrelles
La compleció del Pla Porta Barcelona en els propers anys comportarà la progressiva
entrada en servei dels vials del barri de Finestrelles actualment tallats a la circulació de
vehicles privats.
L’entrada en funcionament d’aquests nous vials (carrer Casal de Sant Jordi, carrer
Juan de la Cierva, carrer Anguera i Sala i carrer Professor Barraquer) farà necessària
la reordenació integral de la mobilitat a tot el barri de Finestrelles (veure proposta
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‘Reordenació de la mobilitat en vehicle privat al barri de Finestrelles’ de millora de la
mobilitat en vehicle privat).
Pel que fa a la mobilitat en transport públic, es proposa modificar l’itinerari de les línies
EP1, EP2 i JM per tal de millorar el servei a la ciutadania. A continuació es pot
observar una comparativa dels itineraris actuals i els proposats al barri de Finestrelles:

Fig. 220. Xarxa d’autobusos actual al barri de Finestrelles.
Font: AMB.

Fig. 221. Proposta de nous itineraris de les línies EP1, EP2 i JM al barri de Finestrelles.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Aquesta proposta d’adaptació dels itineraris de la línia EP1, EP2 i JM al nou viari
resultant de la compleció del Pla Porta Barcelona al barri de Finestrelles no entra en
contradicció amb la proposta de ‘Millores en el servei de les línies urbanes d'autobús
(Esplubús)’, que planteja una reorganització més a fons de la xarxa urbana
d’autobusos.
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30. Millores en el servei de les línies urbanes d'autobús (Esplubús)
Actualment el servei d’autobús urbà d’Esplugues de Llobregat (Esplubús) el formen
dues línies, la EP1 i la EP2:




La línia EP1:


disposa de 3 vehicles (de tipus “estàndard”),



els vehicles necessiten almenys 45 minuts per a realitzar el seu itinerari,



té problemes de càrrega en alguns trams del seu itinerari.

La línia EP2:


disposa de 2 vehicles,



els vehicles necessiten 30 minuts per a realitzar el seu itinerari,

 permet la connexió entre el centre d’Esplugues i el barri de Finestrelles, una
reivindicació històrica.
D’acord amb els diferents agents implicats en la redacció del PMUS d’Esplugues de
Llobregat (Equip redactor, Ajuntament, AMB i DIBA), així com amb l’operador del
servei (Soler i Sauret), s’acorda que les propostes de millora del servei d’Esplubús han
de partir de les següents premisses:


Mantenir aquelles connexions amb una forta demanda.



Mantenir la connexió amb la Zona Universitària de Barcelona.



Mantenir la connexió de l’Hospital de Sant Joan de Déu – Finestrelles amb el
centre de la ciutat.



Mantenir la connexió amb l’estació de metro de Can Vidalet.



Les línies han de tenir itineraris més curts que els que realitzen actualment.



La freqüència de pas de les línies s’ha de situar sobre els 15 minuts.

Així doncs, es proposa realitzar un estudi de la demanda del servei de l’Esplubús
per tal d’avaluar com es pot reorganitzar la xarxa urbana per tal que d’apropar els
barris més perifèrics a les polaritats més importants del centre de la ciutat i fomentar la
intermodalitat.
31. Millora de la connexió amb l’aeroport del Prat
Aquesta proposta pretén millorar les condicions d’accessibilitat dels ciutadans
d’Esplugues de Llobregat respecte l’aeroport del Prat. Actualment el municipi no
disposa d’una connexió directa amb l’aeroport del Prat, però els seus habitants
disposen de nombroses alternatives indirectes de connexió amb la principal
infraestructura aeroportuària de l’àrea metropolitana.
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En aquesta proposta s’aposta per millorar una d’aquestes alternatives indirectes,
aquella que permet aprofitar la potencialitat de millora de l’accessibilitat que ofereix la
xarxa de tramvia. Tal i com s’ha comentat en l’anàlisi de l’oferta de transport públic al
municipi, Esplugues de Llobregat disposa d’una àmplia cobertura de la xarxa de
tramvia, amb la presència de 5 estacions. De fet, en totes aquestes estacions hi té
parada la línia T1 del Trambaix (Francesc Macià – Bon Viatge), que permet enllaçar a
Cornellà Centre amb la línia L77 (St. Joan Despí / Hospital Comarcal Moisès Broggi –
Aeroport Terminal 1). Aquesta línia d’autobús tan sols fa dues parades (una a Sant Boi
de Llobregat i l’altra al Prat de Llobregat) abans d’arribar a l’aeroport.

Fig. 222. Connexió en transport públic amb l’aeroport del Prat.
Font: Elaboració pròpia

Per tant, aquesta millora de la connexió amb l’aeroport de El Prat ha d’incloure les
següents actuacions:




Millora de l’intercanviador a Cornellà Centre:


Nova senyalització d’orientació específica per a vianants. Instal·lació
d’aquest tipus de senyalització per tal d’indicar correctament l’itinerari entre
l’estació de tramvia “Cornellà Centre” i la parada d’autobús amb codi AMB
109081 situada a l’avinguda Can Corts (plaça Mary Santpere).



Substitució del pal de parada existent a la parada d’autobús amb codi AMB
109081 situada a l’avinguda Can Corts (plaça Mary Santpere) per una
marquesina.

Campanya d’informació als usuaris:


Creació d’un enllaç a la pàgina web municipal amb informació sobre les
alternatives de connexió amb l’aeroport del Prat.



Distribució d’elements informatius (tríptics, fulletons, etc).
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Publicació d’informació sobre les alternatives de connexió amb l’aeroport de
El Prat als canals de comunicació de l’Ajuntament (revista El Pont i
Esplugues Televisió, principalment).
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8.2.4. Mobilitat en vehicle privat
Tenint en compte la Diagnosi tècnica realitzada i consensuada amb la Direcció
facultativa (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Diputació de Barcelona i Àrea
Metropolitana de Barcelona), s’estableixen les següents propostes de millora de la
mobilitat en vehicle privat:
32.

Proposta de nova jerarquia viària

33.
Estendre la xarxa de carrers de zona 30, carrers de prioritat invertida i carrers
exclusius per a vianants
34.

Creació de “superilles” de Zona 30

35.
Millora de la mobilitat al nus viari que conformen la plaça Ramon Trias Fargas i
la plaça Josep Català i Soler, a l’avinguda dels Països Catalans
36.

Reordenació del trànsit als carrers Molí i Pere Pelegrí

37.

Reordenació del trànsit al barri de Can Clota

38.

Actualització del Pla Director de Senyalització

39.
Creació d'itineraris alternatius per al pas de vehicles privats degut a la
pacificació del tram del carrer Laureà Miró entre la Plaça Santa Magdalena i Sant Just
Desvern
40.
Creació d’una rotonda a la cruïlla dels carrers Àngel Guimerà i Mestre Manuel
de Falla
41.

Reordenació de la mobilitat en vehicle privat al barri de Finestrelles

42.
Promocionar les iniciatives de mobilitat col·laborativa com a alternativa a l’ús i
la propietat de vehicles privats
El desenvolupament de totes aquestes propostes s’adjunta a continuació.
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32. Proposta de nova jerarquia viària
La definició d’una nova jerarquització viària s’ha fet d’acord amb els següents criteris:


Integració amb la resta de xarxes de modes de transport (vianants, transport
públic, bicicleta, etc.).



Reducció de l’accidentalitat.



Reducció de la contaminació atmosfèrica.



Pacificació del trànsit.

La jerarquització viària determina l’organització i la gestió del trànsit al municipi. De fet,
és clau per a establir velocitats en funció de la jerarquia viària, definir la senyalització
d’orientació necessària, potenciar les zones 30, etc.
A més, la nova jerarquia viària ha de tenir en compte els nous creiexements
urbanístics previstos en el planejament vigent (Àrees Residencials Estratègiques de
Montesa i de Can Cervera, i urbanització del sector de Finestrelles) i les noves
infraestructures viàries o de transport públic previstes.
Així doncs, els principals canvis en la jerarquia viària del municipi són els següents:
PROPOSTA DE NOVA JERARQUITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
Tipologia de
via

Barri

Via

Can Vidalet Avinguda Electricitat

Vies
principals
urbanes

Xarxa
secundària
col·lectora
Xarxa

Classificació actual
Xarxa secundària veïnal

Centre

Carrer Josep Puig i
Cadafalch

Centre

Carrer Juli Culebras i
Barba

Centre

Carrer Lluís Domènech i
Montaner

Centre

Carrer Gaietà Faura

Finestrelles

Avinguda Ahrensburg

Vial fora de servei

Ciutat
Diagonal

Carrer Manuel Florentin
Pérez

Xarxa secundària veïnal

La Mallola

Carrer Rafel de Casanova

Finestrelles

Carrer Casal de Sant Jordi

Xarxa secundària col·lectora

v

vi

Vial parcialment fora de servei

vii

v

Aquestes quatre vies passaran a actuar com a calçades laterals de l’autovia B-23 i es
convertiran en l’itinerari de pas alternatiu en sentit Barcelona arran de la nova configuració
urbanística del carrer Laureà Miró entre la plaça Santa Magdalena i el carrer Ignasi Iglesias.
vi

Actualment, el carrer Manuel Florentin Pérez forma part de la xarxa secundària veïnal i té un
tram fora de servei i no urbanitzat. Aquestes dues vies passaran a actuar com a calçades
laterals de l’autovia B-23 i es convertiran en l’itinerari de pas alternatiu en sentit Llobregat arran
de la nova configuració urbanística del carrer Laureà Miró entre la plaça Santa Magdalena i el
carrer Ignasi Iglesias.
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PROPOSTA DE NOVA JERARQUITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
Tipologia de
via
secundària
veïnal

Barri

Via

Finestrelles

Carrer Juan de la Cierva

Finestrelles

Carrer Anguera i Sala

Classificació actual

Finestrelles Carrer Professor Barraquer
Can Vidalet

Prolongació de l’avinguda
Ciutat de L’Hospitalet

Tram no existent

Can Vidalet Carrer Verge de la Mercè

Xarxa secundària col·lectora

Can Vidalet Camí de Can Nyac

Xarxa secundària col·lectora

El Gall

Carrer Josep Argemí

Xarxa secundària col·lectora

Centre

Carrer Laureà Miró
(tram entre el Pont
d’Esplugues i el carrer
Ignasi Iglesias)

Vies principals urbanes

Taula 134. Nova jerarquització de la xarxa viària interna de la ciutat.
Font: Elaboració pròpia

A les dues imatges següents s’observa els canvis en la jerarquització viària
d’Esplugues de Llobregat:

Fig. 223. Jerarquització viària actual d’Esplugues de Llobregat.
Elaboració pròpia.

vii

Veure proposta ‘Reordenació de la mobilitat en vehicle privat al barri de Finestrelles’ en
aquest mateix capítol.
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Fig. 224. Proposta de nova jerarquia viària.
Elaboració pròpia.

33. Estendre la xarxa de carrers de zona 30, carrers de prioritat invertida i carrers
exclusius per a vianants
Els tipus d’actuacions de pacificació del trànsit a la xarxa viària secundària que s’han
realitzat a Esplugues de Llobregat en els darrers anys són la implantació dels carrers
de zona 30, els carrers de prioritat invertida i els carrers exclusius per a vianants.
Tenint en compte les dades de la diagnosi de la mobilitat en vehicle privat, es proposa
actuar principalment en la conversió de bona part de les vies de la xarxa
secundària – tant de la col·lectora com de la veïnal – en zones 30. La conversió
d’alguna de les vies de la xarxa secundària veïnal en carrers de prioritat invertida o bé
en un carrer exclusiu per a vianants requereix d’una anàlisi més extensa.
Una zona 30 és un àrea urbana formada per vies d’accés restringit, a les quals
s’accedeix des de les vies de pas que la delimiten mitjançant unes portes d’entrada i
una senyalització específica, on la velocitat màxima permesa és de 30 km/h.
Generalment, la vorera i la calçada estan situades a un nivell diferent per protegir el
vianant. Aquesta limitació de la velocitat exigeix la implantació d’uns elements físics
que informin els conductors de les característiques especials de la zona, evitin la
indisciplina viària i convidin a practicar una conducció adequada a la velocitat
planificada.
Es tracta d’unes àrees en les quals les intensitats de trànsit han de ser entre els 3.000
i els 5.000 vehicles al dia, per la qual cosa no formen part de la xarxa viària principal
(vies principals). Per això, les vies de les zones 30 han de tenir fonamentalment un
trànsit de destinació, és a dir, que garanteixi l’accés als habitatges i a les activitats
terciàries que s’hi desenvolupin, i no han de suportar el trànsit de pas.
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Els objectius fonamentals que es persegueixen amb la implementació d’aquest tipus
de zones a les àrees urbanes són els següents:


Donar un major protagonisme als vianants. Les zones 30 afavoreixen la trobada
social i una distribució més equitativa de l’espai públic entre els diferents tipus
d’usuari, de manera que es recuperen els carrers com a espai de convivència.



Evitar el trànsit de pas. La reducció de la velocitat i els circuits tancats de
circulació dissuadeixen els conductors d’utilitzar la xarxa viària veïnal com a
drecera, un fet que afavoreix que els vehicles de pas utilitzin la xarxa bàsica.



Incrementar la seguretat viària. La limitació de la velocitat màxima de circulació a
30 km/h suposa unes millores significatives pel que fa a la seguretat viària.



Reduir les emissions contaminants i el soroll. La disminució del volum de
vehicles en circulació i la seva velocitat mitjana permet reduir significativament el
nivell de contaminació de l’aire i el soroll.



Reduir el consum de combustible i augmentar l’eficiència energètica. A través
de la reducció de la velocitat màxima i de la moderació del trànsit en evitar els
recorreguts de pas s’aconsegueix augmentar l’eficiència energètica, ja que el motor
no es veu sotmès als canvis sobtats habituals de la circulació als carrers que
permeten una major velocitat màxima i acostumen a patir processos de congestió.



Major intervenció social en la planificació i la gestió de l’espai públic. Tot i
que és convenient que totes les actuacions que es porten a terme sobre l’espai
públic gaudeixin del màxim suport dels ciutadans, aquest suport és imprescindible
en els cas de les zones 30, ja que modifiquen en gran manera les pautes de
mobilitat dels carrers afectats i del seu entorn més immediat.

Per una banda, la proposta de vies de la xarxa viària secundària col·lectora actual que
han de passar a ser carrers de zona 30 és la següent:

Fig. 225. Nous carrers de zona 30 a la xarxa secundària col·lectora.
Font: Elaboració pròpia.
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Per altra banda, la proposta de vies de la xarxa viària secundària veïnal actual que han
de passar a ser carrers de zona 30 és la següent:

Fig. 226. Nous carrers de zona 30 a la xarxa secundària veïnal.
Font: Elaboració pròpia.

34. Creació de “superilles” de Zona 30
L’objectiu d’aquesta proposta és la creació de “superilles” de zona 30 que,
conjuntament amb les mesures descrites en la proposta anterior (‘Estendre la xarxa de
carrers de zona 30, carrers de prioritat invertida i carrers exclusius per a vianants’),
contribueixin a la pacificació del trànsit a l’interior dels barris d’Esplugues.
Les “superilles” de zona 30 s’han definit a partir de les següents consideracions
bàsiques:


Respectar la jerarquització viària futura definida en aquest Pla.



Mantenir tant com sigui possible l’estructura dels barris del municipi.



Dotar les “superilles” d’una coherència interna, tant a nivell socioeconòmic,
d’activitat econòmica, equipaments, usos de l’espai públic i gestió de la mobilitat.

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat fa anys que ha desenvolupat un sistema de
senyalització propi dels carrers de zona 30, que es continuarà utilitzant a l’interior
d’aquestes superilles:
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SENYALITZACIÓ DELS CARRERS DE ZONA 30
Tipologia
de via

Senyalització horitzontal

Carrer de
zona 30
Senyalització horitzontal de zona
30 a l'entrada i la sortida
d'aquestes zones

Senyalització vertical

Senyals S-30 i S-31
En el cas de carrers de zona 30, el
trànsit ciclista és compartit amb altres
vehicles.

Taula 135. Senyalització dels carrers de zona 30 a Esplugues de Llobregat. Font: Elaboració pròpia.

Finalment, a la figura següent s’han representat els límits d’aquestes “superilles”. Les
noves àrees de desenvolupament urbanístic (ARE de Montesa, Can Cervera i part sud
del Pla Caufec a Finestrelles) també es convertiran en “superilles” de zona 30, però en
tots ells queda pendent de determinar la configuració urbanística final del seus carrers.

Fig. 227. Proposta de “Superilles” de zona 30 a Esplugues de Llobregat.
Font. Elaboració pròpia

A més llarg termini, la creació d’aquestes “superilles” de zones 30 haurà d’anar
acompanyada de canvis de sentit de circulació en alguns carrers per tal de solucionar
problemes de congestió existents en l’actualitat.
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35. Millora de la mobilitat al nus viari que conformen la plaça Ramon Trias
Fargas i la plaça Josep Català i Soler, a l’avinguda dels Països Catalans
El nus viari que conformen les places Ramon Trias Fargas i Josep Català i Soler, situat
a l’est del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, és un dels punts de la xarxa
viària del municipi que suporta unes intensitats de trànsit més elevades, ja que permet
la connexió amb l’autopista B-23, la Ronda de Dalt (B-20), l’avinguda Diagonal de
Barcelona i l’avinguda dels Països Catalans.
Així doncs, les actuacions de millora de la mobilitat al nus viari que conformen la plaça
Ramon Trias Fargas i la plaça Josep Català i Soler, a l’avinguda dels Països Catalans,
són les següents:


Fase 1: Plaça Ramon Trias Fargas

La plaça Ramon Trias Fargas és un dels punts de més congestió de la xarxa viària
d’Esplugues de Llobregat. D’acord amb la Direcció de l’Estudi, s’ha decidit analitzar
aquest punt de manera diferenciada per tal de definir les actuacions de millora que
s’han d’introduir per a resoldre els problemes de congestió existents.
Actualment, les característiques de la rotonda de la plaça Ramon Trias Fargas són les
següents:


Entrada a la rotonda per l’avinguda Jacint Esteva Fontanet: els 2 carrils d’aquest
avinguda es redueixen a un sol carril d’entrada a la rotonda.



Entrada a la rotonda per avinguda Països Catalans: aquesta entrada disposa de
dos carrils i, a més, no hi ha conflicte amb el trànsit circulant perquè no es permet
la circulació per l’interior de la rotonda en aquest punt.



Entrada a la rotonda per l’autovia B-23/Ronda de Dalt: tenen prioritat d’entrada a la
rotonda respecte els que circulen per l’anell.

A continuació s’ha representant la configuració actual de la plaça Ramon Trias Fargas:
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Fig. 228. Configuració actual de la Pl. Ramon Trias Fargas.
Font. Elaboració pròpia

Les intensitats de trànsit en aquest punt de la xarxa viària en hora punta de matí (de
8:00 a 9:00) són les següents:

Fig. 229. Intensitat de trànsit a la Pl. Ramon Trias Fargas. Hora punta de matí (8:00-9:00)
Font. Elaboració pròpia
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Els principals fluxos de trànsit i el nivell de servei a les entrades a la rotonda en hora
punta de matí (de 8:00 a 9:00) són els següents:

Fluxos de trànsit

Nivell de servei

Fig. 230. Fluxos de trànsit i nivell de servei a la Pl. Ramon Trias Fargas. Hora punta de matí (8:00-9:00)
Font. Elaboració pròpia

Si s’analitzen els fluxos d’entrada a la rotonda, s’observa que:


La destinació de la majoria de vehicles que accedeixen a la rotonda per l’entrada
de l’avinguda Jacint Esteva Fontanet és la Ronda de Dalt o l’Avinguda Diagonal.
Per tant, aquests vehicles han de passar per la rotonda de la plaça Josep Català i
Soler per a accedir a la seva destinació. A més, cal destacar que el nivell de servei
d’aquesta entrada és F.



La majoria dels vehicles que accedeixen a la rotonda per l’avinguda Països
Catalans tenen per destinació l’avinguda Jacint Esteva Fontanet i, per tant, els
barris de “de muntanya” d’Esplugues de Llobregat: Finestrelles, La Miranda, Ciutat
Diagonal o La Mallola.



La majoria dels vehicles que accedeixen a la rotonda per l’accés de la Ronda de
Dalt / autovia B-23 tenen per destinació l’avinguda Països Catalans i, per tant,
pretenen accedir al centre del municipi.

Així doncs, la configuració actual de la rotonda de la Plaça Ramon Trias Fargas es
caracteritza per:
Avantatges


La reducció de dos carrils d’entrada a la rotonda per l’avinguda Jacint Esteva
Fontanet a un carril és una mesura de seguretat eficaç, ja que es redueix la
velocitat d’aproximació a la rotonda.



Donar prioritat de pas als vehicles que accedeixen a la rotonda des de la Ronda de
Dalt/autovia B-23 evita cues.

Desavantatges


El nivell de servei a l’entrada de l’avinguda Jacint Esteva Fontanet és molt baix
(nivell F). Així doncs, aquesta entrada està congestionada, ja que la intensitat de
trànsit sobrepassa la capacitat de la mateixa.
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Per tal de solucionar els problemes detectats, es proposen dues alternatives
d’actuació:
Proposta 1
Aquesta primera proposta es caracteritza per:


Entrada a la rotonda per l’avinguda Jacint Esteva Fontanet: 2 carrils d’entrada.



Entrada a la rotonda per avinguda Països Catalans: es permet la circulació per tota
la rotonda i els vehicles que hi accedeixen per aquesta entrada tenen prioritat
respecte els que circulen per l’anell.



Entrada a la rotonda per l’autovia B-23/Ronda de Dalt: tenen prioritat d’entrada a la
rotonda respecte els que circulen per l’anell.

Fig. 231. Proposta 1 d’actuació a la Pl. Ramon Trias Fargas.
Font. Elaboració pròpia

Amb la nova configuració de la proposta 1, les intensitats de trànsit a la rotonda es
reordenen de la següent manera:
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Fig. 232. Proposta 1: reordenació de la intensitat de trànsit. Hora punta de matí (8:00-9:00)
Font. Elaboració pròpia

Aquesta reordenació de les intensitats de trànsit resulta en el següent nivell de servei a
les entrades de la rotonda:

Fig. 233. Proposta 1: nivell de servei a les entrades. Hora punta de matí (8:00-9:00)
Font. Elaboració pròpia

Així doncs, la proposta 1 de reordenació de la rotonda de la Plaça Ramon Trias
Fargas es caracteritza per:
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Avantatges


Augment significatiu de la capacitat d’entrada a la rotonda des de l’avinguda Jacint
Esteva i Fontanet al passar d’un carril d’entrada a dos.



Millora del nivell de servei d’aquesta entrada, que passa del nivell F de congestió
amb la configuració actual a un nivell D amb menys cues.



Donar prioritat de pas als vehicles que accedeixen a la rotonda des de la Ronda de
Dalt/autovia B-23 evita cues.

Desavantatges


S’haurien de prendre precaucions de seguretat viària a l’entrada a la rotonda des
de l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, ja que és probable que la velocitat
d’aproximació a la rotonda augmenti.



L’obertura al trànsit d’un segon carril a l’entrada de la rotonda per l’avinguda Jacint
Esteva Fontanet requereix la eliminació de la illeta situada a la sortida cap a
l’autovia B-23.



L’eliminació d’aquesta illeta implicaria retirar el pas de vianants existent, ja que no
es podria creuar amb seguretat l’accés a la B-23 (el pas de vianants seria massa
llarg). Els vianants haurien de passar a utilitzar el túnel situat sota l'accés a la B-23.

Proposta 2
Aquesta primera proposta es caracteritza per:


Entrada a la rotonda per l’avinguda Jacint Esteva Fontanet: 1 carril d’entrada a la
rotonda i 1 carril d’accés directe a la sortida de la B-23.



Sortida de la rotonda cap a l’autovia B-23: els vehicles del carril d’accés directe
tenen prioritat de pas.



Entrada a la rotonda per avinguda Països Catalans: es permet la circulació per tota
la rotonda i els vehicles que hi accedeixen per aquesta entrada tenen prioritat
respecte els que circulen per l’anell.



Entrada a la rotonda per l’autovia B-23/Ronda de Dalt: tenen prioritat d’entrada a la
rotonda respecte els que circulen per l’anell.
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Fig. 234. Proposta 2 d’actuació a la Pl. Ramon Trias Fargas.
Font. Elaboració pròpia

Amb la nova configuració de la proposta 2, les intensitats de trànsit a la rotonda es
reordenen de la següent manera:

Fig. 235. Proposta 2: reordenació de la intensitat de trànsit. Hora punta de matí (8:00-9:00)
Font. Elaboració pròpia
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Aquesta reordenació de les intensitats de trànsit resulta en el següent nivell de servei a
les entrades de la rotonda:

Fig. 236. Proposta 2: nivell de servei a les entrades. Hora punta de matí (8:00-9:00). Font. Elaboració
pròpia

Així doncs, la proposta 2 de reordenació de la rotonda de la Plaça Ramon Trias
Fargas es caracteritza per:
Avantatges


Creació d’un carril d’accés directe per a aquells vehicles que entren a la rotonda
per l’avinguda Jacint Esteva Fontanet i tenen per destinació l’autovia B-23.



Donar prioritat de pas als vehicles que accedeixen a la rotonda des de la Ronda de
Dalt/autovia B-23 evita cues.

Desavantatges


La segregació dels vehicles que entren a la rotonda per l’avinguda Jacint Esteva
Fontanet i tenen per destinació l’autovia B-23 tan sols significa la reducció d’un
15% del flux d’entrada a la rotonda per aquesta entrada.



Amb aquesta proposta de reordenació no es millora el nivell de servei a l’entrada
de l’avinguda Jacint Esteva Fontanet (nivell F).

Alternativa seleccionada
De les dues propostes de reordenació de la rotonda de la plaça Ramon Trias Fargas,
tan sols la proposta 1 millora el seu principal problema: el baix nivell de servei de
l’entrada a la rotonda per l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet.
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Per tant, es considera que aquesta hauria de ser l’opció seleccionada, tot introduint-hi
les següents actuacions complementàries:
a) Garantir l’existència de dos carrils a l’anell en el tram de la rotonda entre l’entrada
per l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet i la sortida per l’avinguda Països Catalans.


Per a evitar problemes de seguretat viària en la sortida cap a l’autovia B-23
és necessari demolir la illeta existent en aquest punt i que permet que els
vianants el puguin creuar amb seguretat.

b) Garantir l’existència de dos carrils de circulació a la sortida de l’avinguda Països
Catalans.
c) Col·locació d’elements reductors de la velocitat en el tram més proper a l’entrada a
la rotonda per l’avinguda Jacint Esteva Fontanet.


En aquest sentit, també es podria considerar el trasllat del pas de vianants
(com s’observa a la següent figura) amb aquesta mateixa finalitat.



La situació actual del pas de vianants comporta una alta perillositat.

d) Eliminació del pas de vianants que permet el pas per la sortida de la rotonda cap a
l’autovia B-23 i habilitació del pas per a vianants alternatiu ja existent (túnel).

Fig. 237. Actuacions complementàries de la proposta 1.
Font. Elaboració pròpia



Fase 2: actuacions integrals a tot el nus viari
La cessió d’aquesta via a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat permetrà actuar a
la plaça Josep Català i Soler i a tota l’avinguda Països Catalans (veure proposta
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‘Implantació d’un carril bus a l’avinguda dels Països Catalans’). Així doncs, les
actuacions que es proposen són les següents:


Plaça Josep Català i Soler: una intersecció regulada a través d’una
rotonda com en l’actualitat, tot i que modificada. La proposta consta de dos
vials d’accés directe: un des de l’autovia B-23 cap al lateral de l’avinguda
Països Catalans costat sud i un altre carril directe des d’avinguda Països
Catalans Nord cap a l’accés a l’avinguda Diagonal/Ronda de Dalt:

Proposta d’actuació

Situació actual

Fig. 238. Proposta d’actuació a la Plaça Josep Català i Soler.
Font. Elaboració pròpia

36. Reordenació del trànsit als carrers Molí i Pere Pelegrí
Els carrers Molí i Pere Pelegrí conformen el principal eix viari del barri de Can Vidalet,
per on hi circula actualment una intensitat mitjana diària d’uns 5.000 vehicles.
Les reformes urbanístiques que vol implementar l’Ajuntament en aquest eix (ampliació
de les voreres, millora de l’accessibilitat dels guals de vianants, creació de nous
passos de vianants, millora de la senyalització, etc.) comportaran una reordenació del
trànsit en aquestes dos carrers i també tindrà incidència en la resta del viari del barri
de Can Vidalet.
Situació actual
En primer lloc, pel que fa a la mobilitat en vehicle privat, la connectivitat externa i la
configuració del viari intern al barri de Can Vidalet són les següents:

Accés12

Can Clota
C/Enrique
Tierno Galván

Can Vidalet

L’Hospitalet
de Llobregat
Accés13

Can Vidalet  Ronda de Dalt
Ronda de Dalt  Can Vidalet

Connectivitat externa

Sentits de circulació del viari intern
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Fig. 239. Configuració actual del viari al barri de Can Vidalet.
Font. Elaboració pròpia

En segon lloc, pel que fa a la mobilitat en transport públic, l’itinerari de dues línies de
transport col·lectiu diürn discorre per aquests dos carrers. Es tracta de la línia urbana
EP1 i de la línia LH2, que tot i formar part de la xarxa de transport urbà de l’Hospitalet
de Llobregat també s’endinsa al barri de Can Vidalet:

Can Clota

Can Vidalet

L’Hospitalet
de Llobregat
EP1 (La Miranda  Barcelona)
LH2 (circular)

Fig. 240. Itinerari de les línies EP1 i LH2 al barri de Can Vidalet. Font. Elaboració pròpia

Finalment, pel que fa a l’oferta d’aparcament a la via pública, cal remarcar que
actualment es pot aparcar en cordó als dos costats de la calçada en la major part dels
trams dels carrers Molí i Pere Pelegrí.

Oferta d’aparcament al carrer Molí

Oferta d’aparcament al carrer Pere Pelegrí

Fig. 241. Oferta d’aparcament als carrers Molí i Pere Pelegrí. Font. Elaboració pròpia

Proposta 1: Mantenir el doble sentit de circulació
Aquesta proposta d’actuació es caracteritza per mantenir els doble sentit de circulació
tant al carrer Molí com al carrer Pere Pelegrí.
Punts forts
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No s’han de modificar els sentits de circulació de cap dels altres carrers adjacents.



No s’ha de modificar ni l’itinerari ni les parades de les línies de transport públic que
circulen per l’àmbit.

Punts febles




Per tal de poder implementar les millores urbanístiques descrites anteriorment,
s’hauria de suprimir un dels dos cordons d’aparcament actual.


Supressió cordó aparcament costat Llobregat: supressió d’unes 30 places
d’aparcament



Supressió cordó aparcament costat Besòs: supressió d’unes 50 places
d’aparcament

En qualsevol dels dos casos, hi hauria una disminució de l’oferta de places
d’aparcament lliure degut al trasllat de les reserves de càrrega i descàrrega
actuals, que s’han de preservar.

Proposta 2: Sentit de circulació descendent
Aquesta proposta d’actuació es caracteritza per la conversió dels carrers Molí i Pere
Pelegrí en vies de sentit únic descendent.
Punts forts


La conversió dels carrers Molí i Pere Pelegrí en vies d’un únic sentit de circulació
permet la reducció de la conflictivitat a les cruïlles en la circulació en vehicle privat.



L’oferta de places d’aparcament respecte la situació actual no disminuiria tant com
a la proposta 1.

Punts febles


S’ha de modificar l’itinerari i les parades de la línia d’autobús EP1:
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Fig. 242. Modificació de l’itinerari de la línia EP1 al barri de Can Vidalet. Font. Elaboració pròpia



S’ha de modificar el sentit de circulació de l’avinguda Ciutat de L’Hospitalet en el
seu tram entre el carrer Llevant i el carrer Ave Maria per a permetre l’accés a totes
les servituds de l’àmbit i la compleció de circuits tancats:

Sentits de circulació actuals

Nous sentits de circulació (en vermell)

Fig. 243. Modificació dels sentits de circulació al barri de Can Vidalet. Font. Elaboració pròpia



Caldria suprimir algunes places d’aparcament als carrers Molí i Pere Pelegrí per tal
de poder implementar les millores urbanístiques descrites anteriorment:

Sentits de circulació actuals

Nous sentits de circulació (en vermell)

Fig. 244. Canvis a l’oferta d’aparcament a la via pública. Font. Elaboració pròpia

Proposta 3: Sentit de circulació ascendent
Aquesta proposta d’actuació es caracteritza per la conversió dels carrers Molí i Pere
Pelegrí en vies de sentit únic ascendent.
Punts forts


La conversió dels carrers Molí i Pere Pelegrí en vies d’un únic sentit de circulació
permet la reducció de la conflictivitat a les cruïlles en la circulació en vehicle privat.



L’oferta de places d’aparcament respecte la situació actual no disminuiria tant com
a la proposta 1.



No s’ha de modificar ni l’itinerari ni les parades de les línies de transport públic que
circulen per l’àmbit.
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Punts febles


S’han de modificar els sentits de circulació d’alguns dels carrers adjacents –
carrers Josep Gras i Ave Maria – per tal de permetre la realització d’itineraris
tancats dins l’àmbit:
Can Vidalet

L’Hospitalet
de Llobregat

Sentit actual
Canvis de sentit

Sentits de circulació actuals

Nous sentits de circulació (en vermell)

Fig. 245. Modificació dels sentits de circulació al barri de Can Vidalet. Font. Elaboració pròpia



Caldria suprimir algunes places d’aparcament al carrer per tal de poder
implementar les millores urbanístiques descrites anteriorment:

Oferta d’aparcament actual al carrer Molí

Nova oferta d’aparcament al carrer Molí

Fig. 246. Canvis a l’oferta d’aparcament a la via pública. Font. Elaboració pròpia

Alternativa seleccionada
Tot i que es considera que l’alternativa òptima és la reconversió d’aquests carrers en
vies de sentit únic ascendent, finalment s’ha optat per mantenir el doble sentit de
circulació en ambdues vies.
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha realitzat la primera fase de la reforma i
millora de l’accessibilitat del carrer Molí entre els carrers Cedres i Maladeta en el
període 2014-2015:
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Fig. 247. Àmbit d’actuació de la primera fase de reforma del carrer Molí.
Font. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

A continuació s’adjunta un recull d’imatges de la reforma realitzada:

Reordenació de l’aparcament (un únic
cordó d’aparcament)

Elements de pacificació del trànsit

Fig. 248. Primera fase del projecte de reforma del carrer Molí. Font. Elaboració pròpia

37. Reordenació del trànsit al barri de Can Clota
En analitzar la mobilitat en vehicle privat al municipi, s’ha detectat un elevat trànsit de
pas de vehicles per l’interior del barri de Can Clota amb origen i/o destinació el barri de
Can Vidalet (i la zona de L’Hospitalet de Llobregat més propera a aquest barri) que
connecten amb la Ronda de Dalt.
Els sentits de circulació del viari de Can Clota provoquen que aquest trànsit de pas es
canalitzi cap a carrers on s’han desenvolupat mesures de pacificació del trànsit
(C/Josep Anselm Clavé i C/St. Josep).
Situació actual
En primer lloc, pel que fa a la mobilitat en vehicle privat, la connectivitat externa i la
configuració del viari intern al barri de Can Clota són les següents:
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Can Clota

Connectivitat externa

Sentits de circulació del viari intern

Fig. 249. Configuració actual del viari al barri de Can Clota.
Font. Elaboració pròpia

En segon lloc, pel que fa a la mobilitat en transport públic, part de l’itinerari d’una de
les línies de transport urbà d’Esplugues de Llobregat (la EP1) discorre pel barri de Can
Clota:

Can Clota

Can Vidalet

L’Hospitalet
de Llobregat
EP1 (La Miranda  Barcelona)
LH2 (circular)

Fig. 250. Itinerari de la línia EP1 al barri de Can Clota. Font. Elaboració pròpia

Proposta 1: canvis de sentit en alguns carrers del barri de Can Clota
Aquesta proposta d’actuació es pot resumir en els següents punts:


Conversió en doble sentit de circulació del tram del carrer Lleialtat entre els carrers
Maria Aurèlia Capmany i Enrique Tierno Galván.



Canvi del sentit de circulació del carrer Sant Josep.



Canvi del sentit de circulació del carrer Enrique Tierno Galván, entre el carrer
Lleialtat i l’avinguda Ciutat de L’Hospitalet.
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Can Clota

Can Clota

Sentits de circulació actuals

Nous sentits de circulació (en vermell)

Fig. 251. Modificació dels sentits de circulació al barri de Can Clota. Font. Elaboració pròpia

Punts forts


Desviació pel carrer Lleialtat del trànsit de pas provinent del barri de Can Vidalet (i
la zona de L’Hospitalet de Llobregat més propera a aquest barri) que actualment
connecta amb la Ronda de Dalt a través de l’interior del barri de Can Clota.
Can Vidalet  Ronda de Dalt
Nou itinerari

Ronda de Dalt  Can Vidalet

Accés12

Can Vidalet

L’Hospitalet
de Llobregat
Accés13

Fig. 252. Modificació dels sentits de circulació al barri de Can Clota.
Font. Elaboració pròpia

Punts febles


S’ha de modificar l’itinerari i les parades de la línia d’autobús EP1:

362

DOCUMENT I. MEMÒRIA

Fig. 253. Modificació de l’itinerari de la línia EP1 al barri de Can Clota. Font. Elaboració pròpia

Proposta 2: conversió dels carrers Enrique Tierno Galván, Vidal i Ribas, i Cedres
en un eix viari de doble sentit de circulació
Aquesta proposta, que preveu una actuació integral en alguns carrers del viari dels
barris de Can Clota i Can Vidalet, es pot resumir en els següents punts:




La reordenació viària proposada és la següent:


Carrer Enrique Tierno Galván: doble sentit de circulació



Carrer Vidal i Ribas: doble sentit de circulació



Carrer dels Cedres: doble sentit de circulació del carrer Molí a l’avinguda
del Torrent

Aquesta proposta es complementa amb la modificació del sentit de circulació
d’altres carrers del barri de Can Clota:


Conversió en doble sentit de circulació del tram del carrer Lleialtat entre els
carrers Maria Aurèlia Capmany i Enrique Tierno Galván



Canvi del sentit de circulació del carrer Sant Josep
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C/Enrique
Tierno Galván

C/Cedres

C/ Vidal
i Ribas

C/Cedres

C/St.Josep

C/St.Josep

Can Vidalet
C/Lleialtat

Can Vidalet

C/Lleialtat

Can Clota

Sentits de circulació actuals

Can Clota

Nous sentits de circulació (en vermell)

Fig. 254. Modificació dels sentits de circulació. Font. Elaboració pròpia

Punts forts


Aquesta reordenació viària permet la creació d’un eix viari estructurant que
comporta un conjunt de millores en la circulació en vehicle privat als barris de Can
Vidalet i Can Clota:
Barri de Can Vidalet:


Canalització del trànsit de pas amb origen i/o destinació la Ronda de Dalt
per aquest eix viari (73 vehicles en hora punta de matí).



Simplificació dels itineraris de connexió entre el barri de Can Vidalet (i la
zona de L’Hospitalet de Llobregat més propera) i la Ronda de Dalt.



Disminució de la intensitat de trànsit pel carrer Verge de la Mercè, una via
en la qual els darrers anys s’han efectuat actuacions de pacificació del
trànsit i que no està dissenyada per a suportar la intensitat de trànsit actual.

Barri de Can Clota:


Desviació pel carrer Lleialtat del trànsit de pas provinent del barri de Can
Vidalet (i la zona de L’Hospitalet de Llobregat més propera a aquest barri)
que actualment connecta amb la Ronda de Dalt a través de l’interior del
barri de Can Clota (9 vehicles en hora punta de matí).



Disminució de la intensitat de trànsit circulant per l’interior del barri de Can
Clota (50 vehicles en hora punta de matí).

Punts febles


Disminució de l’oferta de places d’aparcament a la via pública:
Barri de Can Vidalet:


Carrer dels Cedres:
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Tram entre l’avinguda del Torrent i el carrer Eucaliptus:
supressió d’un dels dos cordons d’aparcament actuals (16
places).



Tram entre el carrer Eucaliptus i el carrer Serra del Cadí:
supressió del cordó d’aparcament actual (14 places).



Tram entre el carrer Serra del Cadí i el carrer Molí: es manté
l’oferta de places d’aparcament a la via pública (22 places).

Carrer Vidal i Ribes: supressió d’un dels dos cordons d’aparcament actuals
(11 places).

Barri de Can Clota:


Carrer Enrique Tierno Galván: supressió del cordó d’aparcament existent
(26 places) i manteniment de l’aparcament en semibateria.



Carrer Lleialtat: es manté l’oferta de places d’aparcament a la via pública
(36 places).



Carrer Sant Josep: es manté l’oferta de places d’aparcament a la via
pública (10 places).

Alternativa seleccionada
Es considera que l’alternativa òptima és la conversió dels carrers Enrique Tierno
Galván, Vidal i Ribas, i Cedres en un eix viari de doble sentit de circulació.
Per una banda, aquesta alternativa resoldria els problemes de mobilitat interns al barri
de Can Clota (permetria disminuir la intensitat de vehicles circulant al viari intern del
barri).
Per altra banda, també permetria crear un itinerari de connexió segur i ràpid entre el
barri de Can Vidalet (i la zona de L’Hospitalet de Llobregat més propera) i la Ronda de
Dalt.

38. Actualització del Pla Director de Senyalització
Segons el Manual de senyalització urbana d’orientació (DPTOP, 2005), la
senyalització d’orientació és un sistema de comunicació que proposa una emissió de
missatge permanent per aconseguir una reacció immediata en el receptor, constituït
per una suma de signes que permet interpretar l’espai i relacionar-s’hi, de forma
adequada i, per tant, millorar la mobilitat.
En el cas específic urbà, aquest llenguatge dóna resposta a la necessitat d’informació
immediata per facilitar a la ciutadania els desplaçaments en l’àmbit de les poblacions.
Aquest tipus de senyalització està format per codis direccionals, lèxics, gràfics, icònics
i cromàtics, que s’apliquen en un determinat format i model a suports implantats a prop
de la calçada.
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En síntesi, la senyalització urbana d’orientació ha de ser: intel·ligible, clara,
identificable, contínua, uniforme i sostenible.
I, a més, cal afegir que la senyalització urbana d’orientació és:


Un servei públic d’informació entre l’Administració i el/la conductor/a.



Un mitjà per assegurar el millor trajecte entre un punt d’origen i una destinació.



Un element especialitzat del mobiliari urbà.



Una eina que, integrada en l’arquitectura i l’urbanisme, millora la relació entre les
persones que condueixen i l’espai públic de les poblacions.

Així doncs, els objectius principals de l’actualització del Pla Director de Senyalització
són:


Garantir l’accessibilitat i interconnexió amb el territori



Potenciar l’activitat socioeconòmica i turística



Millorar la seguretat vial i el confort en els desplaçaments



Potenciar la imatge de qualitat del municipi

39. Creació d'itineraris alternatius per al pas de vehicles privats degut a la
pacificació del tram del carrer Laureà Miró entre la Plaça Santa Magdalena i
Sant Just Desvern
La reconversió urbanística del tram del carrer Laureà Miró entre la plaça Santa
Magdalena i el límit del terme municipal comportarà la introducció d’elements de
pacificació del trànsit en aquesta via que faran necessària la creació d’itineraris
alternatius per al pas dels vehicles privats.
A continuació es descriuen aquests itineraris alternatius:


Sentit Barcelona: carrer Laureà Miró  carrer Josep Puig i Cadafalch  carrer
Juli Culebras i Barba  carrer Lluís Domènech i Montaner  carrer Gaietà Faura
 avinguda dels Països Catalans  carrer Laureà Miró.

L’habilitació de l’itinerari alternatiu en sentit Barcelona comportarà els següents canvis
respecte la situació actual:



–

Els carrers Josep Puig i Cadafalch, Juli Culebras i Barba, Lluís
Domènech i Montaner i Gaietà Faura hauran de passar a actuar com a
calçades laterals de l’autovia B-23.

–

Serà necessari crear una nova rotonda ala confluència dels carrers
Laureà Miró, Nou i Josep Puig i Cadafalch per tal de permetre el gir a
l’esquerra dels vehicles provinents de Sant Just Desvern.

Sentit Llobregat / Sant Just Desvern: carrer Laureà Miró  avinguda dels Països
Catalans  avinguda Jacint Esteva Fontanet  carrer Manuel Florentín Pérez  carrer
Rafael Casanova i Comes  carrer del Nord  carrer Laureà Miró.
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L’habilitació de l’itinerari alternatiu en sentit Barcelona requereix de l’obertura a la
circulació de vehicles del tram del carrer Manuel Florentín Pérez actualment no
urbanitzat:

Fig. 255. Tram del carrer Manuel Florentín Pérez actualment no urbanitzat.
Font: Elaboració pròpia.

No obstant, les característiques concretes d’aquests nous itineraris – priorització i
coordinació semafòrica, senyalització, modificació de cruïlles, etc. – s’hauran
d’analitzar i definir en estudis futurs.

Fig. 256. Itineraris alternatius per al trànsit de pas al carrer Laureà Miró.
Font: Elaboració pròpia.
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40. Creació d’una rotonda a la cruïlla dels carrers Àngel Guimerà i Mestre Manuel
de Falla
La proposta de creació d’una rotonda a la cruïlla dels carrers Àngel Guimerà i Manuel
de Falla s’integra dins una actuació més àmplia d’actuació a l’àmbit del Parc de la
Fontsanta, delimitat pels carrers Àngel Guimerà, Mestre Manuel de Falla, Sant Martí
de l’Erm i l’avinguda Baix Llobregat.
De fet, la nova connexió ciclista amb Sant Joan Despí pel carrer Àngel Guimerà, entre
el carrer Manuel de Falla i l’avinguda Baix Llobregat (creació d’un carril bici
bidireccional; veure la proposta ‘Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies
ciclistes’) també forma part d’aquesta actuació integral a l’àmbit del Parc de la
Fontsanta.
A continuació s’adjunta una imatge amb el conjunt d’actuacions a realitzar en aquest
àmbit:

Fig. 257. Actuació integral a l’àmbit del Parc de la Fontsanta.
Font: Elaboració pròpia.

41. Reordenació de la mobilitat en vehicle privat al barri de Finestrelles
La compleció del Pla Porta Barcelona en els propers anys comportarà la progressiva
entrada en servei dels vials del barri de Finestrelles actualment tallats a la circulació de
vehicles privats.
L’entrada en funcionament d’aquests nous vials (carrer Casal de Sant Jordi, carrer
Juan de la Cierva, carrer Anguera i Sala i carrer Professor Barraquer) farà necessària
la reordenació integral de la mobilitat en vehicle privat a tot el barri de Finestrelles.
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A finals de l’any 2008, la consultoria INTRA va realitzar un estudi de mobilitat d’aquest
àmbit (‘Estudi de mobilitat a Finestrelles’) que incloïa propostes de nova jerarquització
viària, de reordenació de l’aparcament a la calçada i de nous sentits de circulació.
Tenint en compte l’evolució del Pla Porta Barcelona i el treball de camp realitzat durant
la Diagnosi del present Pla, les conclusions i propostes d’aquell estudi de mobilitat
s’han adaptat per tal de donar resposta a les necessitats i les tendències observades
en els darrers anys.
Així doncs, la proposta actual de reordenació de la mobilitat en vehicle privat al barri
de Finestrelles se centra en la pacificació del carrer Joan Miró:

Fig. 258. Proposta de reordenació de la mobilitat en vehicle privat al barri de Finestrelles.
Font: Elaboració pròpia.

42. Promocionar les iniciatives de mobilitat col·laborativa com a alternativa a l’ús
i la propietat de vehicles privats
Es volen promocionar les iniciatives de mobilitat col·laborativa com alternativa a l’ús i a
la propietat del vehicle privat a través de:


Carsharing: sistema de lloguer per hores de vehicles les 24 hores del dia i els 365
dies de l’any. El principal atractiu pels usuaris és la substitució dels costos fixes
derivats de la possessió d’un vehicle, pels costos variables de l’ús puntual que se li
fa.

Segons diferents estudis existents, l’aportació del carsharing a la sostenibilitat i l’estalvi
energètic és la següent:


El carsharing substitueix entre 6 i 9 cotxes particulars



El consum mitjà dels cotxes és un 24% inferior al consum mitjà d’un cotxe
nou



20% menys d’emissions de CO2 a l'atmosfera



Reducció de l’espai d’aparcament entre 7.300 i 11.000 m2
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6.700 km menys de mitjana per conductor

Els sistemes de carsharing es caracteritzen per:


Accés immediat als vehicles (es pot
fer la reserva des d’una hora abans
de la seva utilització fins dies
abans).



La ubicació i disponibilitat, prop d’on
viu i treballa la gent.



La comoditat i la immediatesa de la
reserva per telèfon o Internet.



L’accessibilitat
als
vehicles
mitjançant una targeta electrònica.



Revisions i manteniment del vehicles
són a càrrec de l’operador.



Per accedir al servei és necessari
ser abonat del sistema.



Carpooling: sistema per a compartir cotxe entre persones a l’hora de fer un
desplaçament. L’objectiu d’aquest sistema és disminuir la contaminació i el consum
energètic a l’hora que es millora la utilització de l’espai públic. On line es pot veure
les persones que volen fer un desplaçament similar al nostre i per correu electrònic
es poden posar en contacte. Actualment el municipi ja disposa d’aquesta iniciativa.



Social car: sistema de lloguer de cotxes de persona a persona. Permet a
propietaris particulars llogar els seus vehicles, aprofitant el temps que no els
utilitzen.
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8.2.5. Aparcament
Tenint en compte la Diagnosi tècnica realitzada i consensuada amb la Direcció
facultativa (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Diputació de Barcelona i Àrea
Metropolitana de Barcelona), s’estableixen les següents propostes de millora de
l’aparcament:
43.
Establir mesures de regulació de l'aparcament en aquells barris on es detectin
dèficits en el balanç de l'aparcament o altres problemes relacionats amb l'aparcament
44.
Definir polítiques d’aparcament i actuacions concretes orientades a certs grups
destinataris
45.

Reordenació de l’aparcament de motocicletes al carrer Sant Mateu

46.

Reordenació de l’aparcament a la via pública al barri de La Mallola

47.

Creació d’una base de dades d’aparcament

El desenvolupament de totes aquestes propostes s’adjunta a continuació.

43. Establir mesures de regulació de l'aparcament en aquells barris on es
detectin dèficits en el balanç de l'aparcament o altres problemes relacionats
amb l'aparcament
El càlcul del balanç d’aparcament realitzat a la Diagnosi d’aquest Pla resulta en un
superàvit de places d’aparcament a tots els barris del municipi. No obstant, s’ha
identificat que l’elevada oferta d’aparcament en forma de bosses d’aparcament i
d’aparcament fora de la calçada d’ús privat (subterranis, principalment) emmascara el
dèficit d’aparcament en alguns trams de carrer del municipi. Aquest és el cas,
principalment, dels barris de Can Vidalet, Can Clota, La Plana i el Centre.


El treball de camp realitzat (inventari de rotació de matrícules) en dos barris del
municipi (Finestrelles i Can Vidalet) ha posat en evidència que hi ha un dèficit
d’oferta diürna d’aparcament en aquests dos barris. Tenint en compte aquestes
dades, en els darrers anys s’ha regulat l’aparcament en superfície en aquests
dos barris mitjançant la implementació d’una zona verda d’aparcament.



L’entrada en servei d’alguns carrers del barri de Finestrelles on actualment no es
permet el pas de vehicles privats comportarà un augment significatiu de l’oferta
d’aparcament a la calçada en aquest barri. La reordenació dels sentits de circulació
(veure proposta ‘Reordenació de la mobilitat en vehicle privat al barri de
Finestrelles’) provocarà que moltes vies d’aquest barri passin a ser de sentit únic i
que incorporin doble cordó d'estacionament, generant un total de 377 places
noves d'estacionament.

Així doncs, es proposa estendre la regulació de l’aparcament a aquelles vies dels
barris de Can Clota, La Plana i el Centre on encara no s’hagi implementat.
Els següents plànols – en què les dades s’han desagregat per tram de carrer – permet
detectar les vies de cadascun d’aquests barris que tenen un dèficit d’aparcament més
local.
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En el cas del barri de Can Clota, els trams de carrer amb un major dèficit d’aparcament
es concentren a la rodalia del carrer Josep Anselm Clavé. No obstant, la
implementació d’una àrea verda en un barri d’aquetes característiques – aïllat de la
resta del municipi – hauria d’incloure totes les places d’aparcament en superfície. De
totes maneres, caldria analitzar amb detall com tractar l’oferta d’aparcament existent a
la bossa d’aparcament situada adjacent a la Ronda de Dalt.

Fig. 259. Balanç de l’aparcament nocturn dels residents per tram de carrer al barri de Can Clota.
Font: Elaboració pròpia

En el cas del barri de La Plana, els trams amb un major dèficit d’aparcament són els
carrers F. Llunell, J. M. Quintana, Mestre Joan Corrales, Vallerona i Severo Ochoa.
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Fig. 260. Balanç de l’aparcament nocturn dels residents per tram de carrer al barri de La Plana.
Font: Elaboració pròpia

En el cas del barri del Centre, la regulació de l’aparcament existent ja cobreix la
majoria de trams de carrer on s’observa un dèficit d’aparcament significatiu. De totes
maneres, caldria analitzar la idoneïtat de regular l’aparcament a l’entorn de l’avinguda
Països Catalans.

Fig. 261. Balanç de l’aparcament nocturn dels residents per tram de carrer al barri del Centre.
Font: Elaboració pròpia
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44. Definir polítiques d’aparcament i actuacions concretes orientades a certs
grups destinataris
Cal analitzar si certs grups destinataris necessiten polítiques d'aparcament
específiques
En els darrers anys l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha posat en marxa
polítiques d’aparcament específiques per a certs grups destinataris, com és el cas de
les zones d’estacionament regulat orientades a facilitar l’aparcament residencial dels
veïns en alguns barris del municipi.
No obstant, cal analitzar si certs grups destinataris necessiten polítiques d'aparcament
específiques (estudiants, treballadors de la zona industrial de El Gall, usuaris de
l’Hospital Moisès Broggi, etc.).
Així doncs, algunes de les alternatives que caldria considerar per a cada grup
destinatari són:




Treballadors de la zona industrial de El Gall:


Creació de Meses de mobilitat on hi tinguin cabuda tots els agents que
intervenen al polígon (ajuntament/s, sindicats, empreses, etc.) per treballar
conjuntament en la definició de mesures de gestió de la mobilitat.



Introducció de la figura del Gestor de mobilitat. Aquesta figura és un
professional amb la missió de promoure la coordinació de les polítiques de
mobilitat, principalment als polígons industrials. El gestor se situa a cavall
entre l’administració i els diversos centres de treball, i executa la seva feina
des de la perspectiva de coordinador i dinamitzador – funcions que li
permeten dialogar i trobar posicions de consens –, així com de tècnic del
propi servei de mobilitat municipal. L'orientació bàsica és la gestió de la
mobilitat del dia a dia, impulsant propostes per a la seva millora i facilitant la
seva realització, mantenint present també l’orientació cap a la planificació.

Usuaris de l’Hospital Moisès Broggi i estudiants universitaris: caldria analitzar les
diferents opcions possibles en un estudi més detallat de les alternatives existents.

45. Reordenació de l’aparcament de motocicletes al carrer Sant Mateu
La reordenació de l’aparcament en el tram del carrer Sant Mateu entre la plaça Josep
Català i Soler i el viaducte sobre la Ronda de Dalt (veure proposta ‘Millora dels punts
negres de la xarxa de transport públic’) s’ha de completar amb el trasllat de les
motocicletes que actualment aparquen sobre la vorera davant el pas de vianants de la
Clínica Diagonal a unes noves places d’aparcament específiques per a motocicletes
en el tram del carrer Sant Mateu més proper al viaducte sobre la Ronda de Dalt.
Aquesta actuació comportarà una millora de la seguretat dels vianants.
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Fig. 262. Trasllat de les motocicletes que aparquen sobre la vorera.
Font: Elaboració pròpia

Tenint en compte que de mitjana hi ha entre 20 i 30 motocicletes aparcades sobre la
vorera en aquest punt del carrer Sant Mateu, serà necessari transformar 6 places
d’aparcament de zona blava per a cotxes en places d’aparcament per a motocicletes
en semibateria.
Aquests càlculs s’han realitzat a partir de les recomanacions de senyalització
horitzontal que estableix el “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de
Barcelona” (Ajuntament de Barcelona, 2004):

Fig. 263. Dimensions de les places d’aparcament a la via pública.
Font: Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, any 2004).

46. Reordenació de l’aparcament a la via pública al barri de La Mallola
La proposta de millora de la secció del tram del carrer Nord entre el carrer Laureà Miró
i el carrer Rafael Casanova i Comes per tal de millorar el pas dels autobusos implica
l’eliminació de tot el cordó d’aparcament existent (veure proposta ‘Millora dels punts
negres de la xarxa de transport públic’).
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La pèrdua de places d’aparcament en aquest tram del carrer Nord s’ha de compensar
amb la creació de noves places d’aparcament en carrers de la rodalia. Concretament,
es proposa la creació d’un nou cordó d’aparcament al carrer Andreu Amat. Aquesta
actuació comportarà la transformació d’aquest carrer en una via d’un únic sentit de
circulació (actualment és de doble sentit).
No obstant, per tal de no entorpir l’entrada i sortida de vehicles de la brigada municipal,
s’ha de mantenir el doble sentit de circulació en el tram del carrer Andreu Amat més
proper al carrer Nord.
A la imatge següent s’hi ha representat la tipologia d’aparcament dels carrers Nord i
Andreu Amat i els sentits de circulació tant per la situació actual com per la futura:

Fig. 264. Proposta de reordenació de l’aparcament al barri de La Mallola.
Font: Elaboració pròpia

47. Creació d’una base de dades d’aparcament
El càlcul i l’anàlisi del balanç de l’aparcament realitzats a l’apartat de Diagnosi del
sistema actual de mobilitat s’ha posat de manifest la dificultat d’accedir a les dades
d’aparcament del municipi, ja sigui pel que fa a l’oferta d’aparcament a la via pública
com a les reserves d’aparcament en finca privada.
Així doncs, tenint en compte que en procés de redacció del present Pla s’ha realitzat
un inventari exhaustiu de l’oferta d’aparcament a la via pública, es proposa en una
primera fase completar la informació disponible sobre les reserves d’aparcament en
finca privada completant el padró de llicències de gual municipal amb informació
d’interès en la gestió de l'aparcament. Un cop completada aquesta primera fase, en
una segona fase seria desitjable la creació d’una nova base de dades d’aparcament
que incorporés tota la informació sobre l’oferta d’aparcament a Esplugues de
Llobregat.
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Per a aquesta segona fase es proposa estructurar aquesta informació mitjançant la
creació d’una geodatabase basada en un sistema SIG (Sistema d’Informació
Geogràfica). Aquest tipus de bases de dades consten d’una component espacial i
d’una component temàtica:


Component espacial: les observacions o entitats es referencien respecte a un
sistema de coordenades, i per tant tenen una localització absoluta. A més, i
respecte les altres entitats, estableixen relacions topològiques.



Component temàtica: hi porten associades variables o atributs temàtics.

En resum, els SIG permeten el maneig de cartografia amb bases de dades
associades, amb la missió principal de resoldre problemes espacials o territorials.
Aquesta geodatabase, a part de la informació SIG, també hauria de contenir (en format
Microsoft Access):


Un formulari vinculat a totes les taules per facilitar-ne l’entrada de dades.



Els informes (o fitxes), que corresponen a les fitxes de cadascun dels guals (en el
cas de l’aparcament en finca privada) o dels trams de carrer o zones d’aparcament
(en el cas de l’aparcament en superfície) amb tots els seus elements dividits en
Dades Identificatives (nom del carrer i nom del barri, tant per a l’oferta
d’aparcament en superfície com en finca privada) i Dades Generals (número de
places, tipologia d’aparcament, tipologia de regulació de l’aparcament, en el cas de
l’oferta d’aparcament en superfície, i altres camps d’interès com el número de
referència cadastral o la titularitat en el cas de l’aparcament en finca privada).



Consultes, per determinar alguns dels camps de les fitxes. Una correcta obtenció i
descripció de les dades generals i identificatives permet realitzar consultes i obtenir
informació de manera àgil i senzilla.

Pel que fa a l’aparcament en finca privada i la manera de recollir les dades i poder-les
actualitzar periòdicament, es proposa que, per exemple, tots els llocs on s'aparquin
vehicles tinguin una llicència de gual (paguin o no una taxa) i que associada a aquesta
llicència hi hagi informació d'interès per a la gestió de l’aparcament, com ara el nombre
de places, el nombre de plantes per sobre i per sota del nivell de carrer, etc.
A continuació s’adjunta un exemple de com podria ser la representació cartogràfica de
la informació alfanumèrica corresponent als guals d’aparcament en finca privada:
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Fig. 265. Exemple de representació dels guals d’aparcament en finca privada en una geodatabase GIS.
Font: Elaboració pròpia

378

DOCUMENT I. MEMÒRIA

8.2.6. Distribució urbana de mercaderies
Tenint en compte la Diagnosi tècnica realitzada i consensuada amb la Direcció
facultativa (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Diputació de Barcelona i Àrea
Metropolitana de Barcelona), s’estableixen les següents propostes de millora de la
distribució urbana de mercaderies:
48.
Xarxa integrada de vehicles pesants amb els municipis de la rodalia orientada a
l'accés a Polígons i Zones Industrials
49.
Control del temps d'estada dels vehicles comercials a les zones de C/D i de
l'aparcament il·legal mitjançant la implantació del disc horari obligatori
50.

Ubicació de noves zones de càrrega i descàrrega

51.
Desenvolupar propostes d’actuació orientades a redefinir el sistema de
transport urbà de mercaderies
El desenvolupament de totes aquestes propostes s’adjunta a continuació.

48. Xarxa integrada de vehicles pesants amb els municipis de la rodalia
orientada a l'accés a Polígons i Zones Industrials
L’actuació consisteix en crear una xarxa de circulació integrada de vehicles pesants
pels municipis d’Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern,
Sant Joan Despí, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona per tal de regular el trànsit de
vehicles pesants tant per l’interior del municipi com als accessos amb les vies ràpides:
B-20 i B-23.
L’objectiu d’aquesta mesura és millorar la mobilitat dels vehicles pesants i la interacció
amb la resta de modes. Així doncs, serà bàsica una bona senyalització d’indicació dels
itineraris per on es permeti la seva circulació així com la instal·lació de senyalització de
prohibició. A l’hora s’haurà de difondre a les empreses dels diferents polígons per tal
de què informin als transportistes.
Pel que fa als itineraris urbans:
El principal canvi respecte la situació actual està relacionat amb la pacificació del tram
del carrer Molí entre la plaça Santa Magdalena i el límit del terme municipal amb Sant
Just Desvern. Com ja s’ha comentat en l’apartat de propostes de millora de la mobilitat
en transport públic i en vehicle privat, aquesta actuació comportarà la potenciació
d’itineraris alternatius per a canalitzar el trànsit de pas.
Així doncs, es proposa potenciar aquests dos itineraris – que també funcionarien com
a calçades laterals de l’autovia B-23 – també per al pas de vehicles pesants.
Pel que fa a les connexions interurbanes:


L’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat: a llarg termini, la connexió
dels trams ja existents de l’avinguda Electricitat pel barri de Montesa d’Esplugues
de Llobregat es convertirà en un eix de connexió principal entre aquests tres
municipis. D’aquesta manera, bona part del trànsit de vehicles pesants de la zona
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industrial de Montesa – que actualment es concentra als carrers Sant Antonia
Maria Claret i Verge de Guadalupe – es transvasarà a aquesta nova via.


Sant Joan Despí: es proposa potenciar el carrer Àngel Guimerà com a eix de
connexió del Polígon Industrial del Gall.



Barcelona: cal seguir potenciant les dues grans vies interurbanes que creuen el
terme municipal (B-20 i B-23) com a vies de pas preferent dels vehicles pesants.

Fig. 266. Proposta de xarxa d’itineraris de vehicles pesants. Font: Elaboració pròpia.

49. Control del temps d'estada dels vehicles comercials a les zones de C/D i de
l'aparcament il·legal mitjançant la implantació del disc horari obligatori
A les zones destinades a la càrrega i descàrrega de mercaderies s’han detectat les
següents infraccions:


Estacionament il·legal de turismes durant l’horari reservat per a la C/D.



Excés del temps màxim d’estacionament permès.

L’actuació consisteix en garantir el correcte ús de les zones de càrrega i descàrrega,
reduint el nombre d’infraccions per tal de prevenir problemes de mobilitat per mitjà de:


Intensificar el control d’estacionaments il·legals: augment de la vigilància i de
l’import de les sancions.



Control del temps de càrrega i descàrrega per mitjà del disc horari i control per part
de la Policia Local.
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50. Ubicació de noves zones de càrrega i descàrrega
El procés de definició de la ubicació de noves zones de càrrega i descàrrega – o
reubicació de les existents – ha de seguir els següents passos:
1. Anàlisi de la relació entre l’oferta i la demanda de places per a càrrega i
descàrrega.
2. Detecció de punts de conflicte per inseguretat o falta de places de càrrega i
descàrrega.
3. Previsió de nous desenvolupaments industrials o comercials.
4. Proposta de noves zones de càrrega i descàrrega.
I la proposta de noves zones de càrrega i descàrrega ha de contemplar, entre d’altres,
les característiques següents:


Només en zones amb estacionament en filera.

 Recomanació de no situar aquestes places d’aparcament abans o després dels
passos de vianants perquè disminueixen la visibilitat.


Nombre de places en funció del volum d’activitat comercial existent.



Definició d’un horari general per a tot el municipi.

51. Desenvolupar propostes d’actuació orientades a redefinir el sistema de
transport urbà de mercaderies
La distribució urbana de mercaderies és un procés estratègic pel creixement
econòmic, social i cultural d’una ciutat. És un motor de la ciutat i si no disposa d’agilitat
existeix el risc de veure debilitada la seva competitivitat i rellevància. Múltiples factors i
actors diversos presenten interessos contraposats que xoquen en els processos de la
distribució urbana de mercaderies, especialment als centres històrics de qualsevol
ciutat: operadors de transport, veïns, clients i treballadors i Administració.
No existeixen solucions universals al problema i les millores han d’estudiar-se a fons,
segons zones, productes, tipus i necessitats dels comerços. A més, s’han d’adoptar
diferents mesures segons les tipologies urbanes. L’èxit a mig termini per aconseguir
una distribució urbana àgil, ordenada i d’acord amb els paràmetres de qualitat de vida
de la ciutat, passa inevitablement per:


Fomentar una millor utilització dels recursos i del viari públic (contemplat com a be
escàs) explicitant els costos del transport en les transaccions comercials i
incorporant tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC).



Involucrar tot el sector de la distribució en una millora de formació quant a
pràctiques logístiques que podria abocar a la definició d’una “etiqueta de qualitat”.



Promoure des de l’administració local l’assignació de recursos en la planificació i
ordenació de la infraestructura necessària (zones de carrega i descarrega,
plataformes logístiques, etc.) així com de l’ús operatiu i jurídic d’aquesta.

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat

381

En el cas d’Esplugues de Llobregat, es recomana estudiar la viabilitat de les següents
actuacions:


Plataforma de distribució urbana de mercaderies a les zones industrials de El Gall
i/o Montesa.



Limitar el pas de vehicles pesants a l'interior del municipi.



Sistema de distribució nocturna de mercaderies.



Promoure sistemes alternatius de distribució de mercaderies (bicicletes, vehicles
elèctrics, etc.).



Habilitar aparcaments segurs per a vehicles pesants.
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8.3. Propostes associades als objectius multimodals
Tenint en compte la Diagnosi tècnica realitzada i consensuada amb la Direcció
facultativa (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Diputació de Barcelona i Àrea
Metropolitana de Barcelona), s’estableixen les següents propostes associades als
objectius multimodals:
Objectiu 7 – Fomentar la intermodalitat com a mesura per assolir un ús eficient dels
diferents mitjans de transport en cada tram de la cadena de transport
52.

Creació d'un gran intercanviador modal a la rodalia del Pont d'Esplugues

Objectiu 8 – Millorar la seguretat viària mitjançant la reducció de l’accidentalitat i
respectant l’espai públic destinat a cada mitjà de transport
53.
Millora de la seguretat als carrers i cruïlles amb una concentració d'accidents
més elevada tenint en compte els resultats del Pla Local de Seguretat Viària
Objectiu 9 – Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica
provocats pel trànsit
54.

Estudi de viabilitat del carril bus-VAO a l’autovia B-23

Objectiu 10 – Aprofitar els avenços tecnològics existents per millorar el sistema de
mobilitat i el control del trànsit
55.
Impuls de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la gestió
de la mobilitat
Objectiu 11 – Preveure en les futures actuacions una configuració de l’espai públic
que tingui en compte les necessitats del model de mobilitat
56.
Estudi per a la reconversió d’algunes de les bosses d’aparcament existents en
aparcaments de dissuasió (“Park & Ride”)
Objectiu 12 – Sensibilitzar la ciutadania i conscienciar-la dels valors que contenen els
principis i objectius establerts en aquest pacte
57.

Pla de Comunicació sobre el Pla de Mobilitat

El desenvolupament de totes aquestes propostes s’adjunta a continuació.
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52. Creació d'un gran intercanviador modal a la rodalia del Pont d'Esplugues
Tant la planificació vigent (PDI 2011-2020) com altres plans anteriors (de Barcelona
Regional, per exemple) considera que la xarxa de transport públic d'Esplugues de
Llobregat necessita una major connectivitat. La creació d’un gran intercanviador modal
a la rodalia del Pont d’Esplugues permetria millor aquesta connectivitat i fomentar la
intermodalitat entre els diferents modes de transport.
Aquest gran intercanviador modal hauria de reunir les següents característiques:


Concreció i delimitació d'un àmbit de planejament a l'entorn del Pont d'Esplugues.



Soterrament i traçat de les infraestructures.



Complement i/o enllaç amb l'àrea de centralitat del Pla Porta BCN.



Creació d'equipaments i serveis relacionats a l'entorn d’aquest intercanviador.



Aquest intercanviador ha de ser compatible amb les futures actuacions de
soterrament de l’autovia B-23.

L’intercanviador modal a la rodalia del Pont d’Esplugues ha de permetre la connexió
entre:


Xarxa d’autobusos metropolitans. Al Pont d’Esplugues s’hi concentra una
elevada oferta d’autobusos metropolitans, ja que hi conflueixen diferents línies amb
origen / destinació Cornellà de Llobregat – Sant Joan Despí (avinguda de Cornellà)
o bé amb origen / destinació Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat (carrer
Laureà Miró).



Xarxa de tramvia (Trambaix): a la parada ja existent del Pont d’Esplugues i a la de
nova creació a la Plaça Santa Magdalena (veure proposta ‘Nova configuració
urbanística del carrer Laureà Miró’).



Xarxa de metro: per una banda, amb la prolongació de la línia L3 del metro fins a
Sant Feliu de Llobregat, ja que el PDI 2011-2020 contempla la creació de l’estació
“Esplugues Centre”; i per altra banda amb el perllongament de la línia L6 de FGC,
que el PMUS d’Esplugues de Llobregat considera que hauria d’arribar fins
l’intercanviador modal a la rodalia del Pont d'Esplugues.



Xarxa de rodalia de Barcelona: la nova estació de la xarxa de rodalia
corresponent a la nova línia ferroviària entre Barcelona i Castelldefels. Tot i que la
proposta inicial del Ministeri de Foment és situar aquesta estació a l’avinguda de
Cornellà, a la rodalia de la plaça de la Sardana, el PMUS d’Esplugues de Llobregat
considera que aquesta estació ha d’integrar-se en aquest gran intercanviador
modal a la rodalia del Pont d’Esplugues.
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53. Millora de la seguretat als carrers i cruïlles amb una concentració d'accidents
més elevada tenint en compte els resultats del Pla Local de Seguretat Viària
L’actuació consisteix en portar a terme millores als punts on s’han detectat accidents
amb víctimes o en aquells carrers o cruïlles on el volum de vianants, ciclistes i/o
vehicles sigui elevat.
El Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) identifica dos trams i sis punts de màxima
concentració d’accidents al municipi, que són els següents:
PUNTS I TRAMS DE MÀXIMA CONCENTRACIÓ D'ACCIDENTS

Localització

Accidents amb
víctimes

Número de víctimes

2008

2009

Total

Morts

Ferits
greus

Ferits
lleus

Total

TCA 1. Carrer de Laureà Miró,
entre carrer Primer de Maig
i carretera de Cornellà

6

17

23

0

0

30

30

TCA 2. Carretera de Cornellà,
entre c. Ramón y Cajal
i carrer Mestre Joan Corrales

1

3

4

0

1

6

7

PCA 1. Plaça Jacint Benavent

3

1

4

1

1

2

4

PCA 2. Carrer Laureà Miró,
intersecció amb carrer Molí

4

1

5

1

0

4

5

PCA 3. Carrer Laureà Miró,
intersecció amb carrer Nou
i carrer Puig i Cadafalch

1

3

4

0

1

3

4

PCA 4. Plaça Josep Català i Soler

1

6

7

0

0

9

9

PCA 5. Carretera. de Cornellà,
intersecció amb avinguda Baix
Llobregat

2

5

7

0

0

8

8

PCA 6. Carrer del Carme
amb carrer Verge de Guadalupe

2

1

3

0

1

2

3

Total PCA i TCA

20

37

57

2

4

64

70

Total anual

77

129

270

2

9

244

255

26%

29%

21%

100%

44%

26%

27%

% d'accidents en PCA i TCA /
total

Taula 136. Trams i punts de màxima de concentració d’accidents.
Font: PLSV, a partir de dades de l’Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya (2008-2009) del Servei
Català de Trànsit

El PLSV defineix les actuacions a desenvolupar per tal de millorar l’accidentalitat en
tots aquests punts i trams de màxima concentració d’accidents.
El juliol de 2013 l’Ajuntament d’Esplugues ha redactat l’estudi “Adequació de diverses
vies públiques al Pla Local de Seguretat Viària”, que conté les actuacions a
desenvolupar en aquest conjunt de punts i trams crítics.
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A continuació s’han recollit les actuacions proposades en tots aquests punts:
Carrer Laureà Miró cantonada amb el carrer Primer de Maig

Proposta d’actuació

Situació actual

Fig. 267. Proposta d’actuació al carrer Laureà Miró cantonada amb el carrer Primer de Maig.
Font. Elaboració pròpia

Les actuacions de millora de la seguretat en aquest punt són:


Avançar el pas de vianants del carrer Primer de Maig. D’aquesta manera es
conserva una trajectòria recta per als vianants que caminen pel carrer Laureà Miró.
A més, també augmenta la visibilitat que tenen els conductors que volen girar cap
al carrer Primer de Maig des del carrer Laureà Miró d’aquest pas de vianants.



Incorporar senyalització d’atenció del pas de vianants del carrer Laureà Miró (sentit
l’Hospitalet de Llobregat). Es proposa una senyal de goma situada sobre una
balisa de tipus sevillana i el reforç del petit refugi físic que hi ha en aquest costat de
la via.
Plaça Jacint Benavente

Situació actual

Proposta d’actuació

Fig. 268. Proposta d’actuació a la Plaça Jacint Benavente.
Font. Elaboració pròpia

Les actuacions de millora de la seguretat en aquest punt són:
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Completar la senyalització horitzontal de la part central de la rotonda partida,
incloent el senyal d’atenció semàfor en ambdós sentits de circulació.



Establir un espai de càrrega i descàrrega a la banda inferior de la plaça Jacint
Benavent. Actualment, el tercer carril de l’anella ja s’utilitza amb aquesta finalitat,
però de manera irregular. Així doncs, es redueix de tres a dos els carrils de
circulació a la part inferior de la plaça.



Apropar a la plaça el pas de vianants del carrer Torrent. D’aquesta manera s’evita
augmentar el recorregut i el desnivell dels vianants que creuen el carrer.



Augmentar la fase de verd dels vianants de 24 segons per a poder creuar el carrer
Laureà Miró a 30 segons.
Carrer Laureà Miró cantonada amb el carrer Molí

Situació actual

Proposta d’actuació

Fig. 269. Proposta d’actuació al Carrer Laureà Miró cantonada amb el carrer Molí.
Font. Elaboració pròpia

Les actuacions de millora de la seguretat en aquest punt són:


Desplaçar el pas de vianants del carrer del Molí i apropar-lo a la intersecció amb el
carrer Laureà Miró. Aquesta actuació suposarà canviar la ubicació de les places
d’aparcament de motos existent sobre la vorera que hi ha al carrer del Molí i la
eliminació d’una marquesina de publicitat.



El desplaçament del pas de vianants i de la línia d’aturada dels semàfor
augmentarà el temps de sortida dels vehicles i reforçarà l’aturada d’aquells
vehicles que, en ocasions, creuen en groc per intentar incorporar-se al carrer
Laureà Miró.



Com els passos de vianants del carrer Laureà Miró són força llargs, es proposa
pintar un espai de refugi a la mitjana central del tramvia.



Per una banda, els vehicles que giren des del carrer Laureà Miró cap al carrer del
Molí ho fan quan els vianants del carrer Molí tenen verd. Per altra banda, els
vehicles que surten del carrer del Molí cap al carrer Laureà Miró també es troben
els passos de vianants d’aquest carrer en verd. Així doncs, cal incorporar un
semàfor amb fase de groc intermitent en aquests passos de vianants.
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Plaça Josep Català i Soler

Situació actual

Proposta d’actuació

Fig. 270. Proposta d’actuació a la Plaça Josep Català i Soler.
Font. Elaboració pròpia

Les actuacions de millora de la seguretat en aquest punt són:


Reforçar la senyalització vertical dels passos de vianants. Es proposa ubicar
senyalització lluminosa de situació de pas de vianants que s’activi durant les hores
d’entrada i sortida de l’escola. També cal reforçar la senyalització horitzontal tot
pintant senyals d’avís abans dels passos de vianants.



Modificar el pas de vianants al carrer de Gaietà Faura abans de la rotonda de la
plaça Josep Català i Soler.
Carrer Laureà Miró cantonada amb el carrer Nou

Situació actual

Proposta d’actuació

Fig. 271. Proposta d’actuació al carrer Laureà Miró cantonada amb el carrer Nou.
Font. Elaboració pròpia

Les actuacions de millora de la seguretat en aquest punt que es descriuen a
continuació són a implementar a curt termini, ja que a mig - llarg termini la confluència
dels carrers Laureà Miró, Nou i Puig i Cadafalch requerirà d’una intervenció molt més
profunda – segurament en forma de rotonda – degut a la pacificació del tram del carrer
Laureà Miró entre la plaça Santa Magdalena i el límit del terme municipal amb Sant
Just Desvern (veure propostes ‘Nova configuració urbanística del carrer Laureà Miró’ i
‘Creació d'itineraris alternatius per al pas de vehicles privats degut a la pacificació del
tram del carrer Laureà Miró entre la Plaça Santa Magdalena i el límit del terme
municipal’):
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Avançar el pas de vianants del carrer Nou cap a la intersecció amb el carrer Laureà
Miró. Aquesta actuació suposa augmentar la visibilitat del pas de vianants per part
dels conductors, escurçar el recorregut dels vianants que creuen el carrer Nou i
augmentar el temps de sortida dels vehicles del carrer Nou.



Traslladar els contenidors d’escombraries i la resta de mobiliari urbà per tal de
construir el nou pas de vianants.



S’han de limitar els moviments permesos en aquesta intersecció per tal de millorar
la seguretat dels vianants. Així doncs, es proposa eliminar el gir des del carrer Puig
i Cadafalch cap al carrer Nou, mantenint només la incorporació al carrer Laureà
Miró en els dos sentits.
Carrer Verge de Guadalupe amb el carrer del Carme

Situació actual

Proposta d’actuació

Fig. 272. Proposta d’actuació al carrer Verge de Guadalupe amb el carrer del Carme.
Font. Elaboració pròpia

Les actuacions de millora de la seguretat en aquest punt són:


Establir un pas de vianants a la part inferior del carrer del Carme a continuació de
les voreres del carrer Verge de Guadalupe. Es pot aprofitar l’illot físic existent i
ampliar-lo fins a la desembocadura del tram descendent del carrer del Carme. Cal
transformar la trompeta pintada a illot físic que separa el gir a esquerra i a dreta
des del carrer del Carme. S’ha de senyalitzar degudament el pas de vianants amb
semàfor groc per als vehicles que accedeixen al carrer del Carme des del carrer
Verge de Guadalupe.



Elevar el pas de vianants del carrer del Carme en sentit descendent.



Reordenació de l’oferta d’aparcament a la via pública. Per una banda, es proposa
ubicar les places d’aparcament per a motocicletes al costat dels passos de
vianants. D’aquesta manera es millora una bona visibilitat del vianant i del
conductor. Per altra banda, es proposa eliminar les dues fileres d’aparcament en
cordó existents entre els dos passos de vianants del carrer del Carme.



Canviar la ubicació dels contenidors situats al carrer Verge de Guadalupe amb el
carrer del Bruc.

54. Estudi de viabilitat del carril bus-VAO a l’autovia B-23
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La construcció de carrils bus-VAO millora l’eficiència i el repartiment modal del
transport públic per carretera i en el cas del vehicle privat, redueix el temps de viatge i
tendeix a incrementar l’ocupació dels vehicles la qual cosa suposa importants beneficis
socials i ambientals (amb menor nombre de vehicles, es redueix la circulació i, per
tant, l’emissió de gasos i partícules contaminants).
Aquesta proposta es basa en la TPC08 del Pla Director d'Infraestructures del transport
públic col·lectiu a l'RMB 2011-2020, però incorpora els criteris i la visió propis del
municipi d’Esplugues de Llobregat.
Així doncs, el PMU d’Esplugues de Llobregat proposa les següents actuacions en el
marc d’aquesta proposta:


A curt termini: mentre l’actuació del PDI 2011-2020 proposa la construcció d’una
nova plataforma viària a l’actual mitjana de l’autopista B-23 mitjançant el
desplaçament lateral de les dues plataformes viàries existents, el PMU
d’Esplugues de Llobregat considera que el carril bus-VAO s'ha de fer aprofitant la
secció existent de l’autovia B-23 i no augmentant la plataforma viària.

El traçat complert del carril bus-VAO a l’autovia B-23 és el següent:

Fig. 273. Traçat del carril bus-VAO a l’autovia B-23.
Font: PDI 2011-2020



A llarg termini: Recuperació de la totalitat de la traça de l’autovia B-23 i de la resta
d’espais de la rodalia.

L'actual traça de l’autovia B-23, així com els espais de protecció i tots els circumdants,
ocupa aproximadament uns 0,4 km2 dels 4,6 km2 de la superfície total del municipi. La
recuperació de la traça de l’autovia B-23 consistiria en les següents actuacions:


Desconstrucció de la totalitat de la traça i espais circumdants, amb una
longitud aproximada de 2 km. i travessant tot el municipi d’Esplugues de
Llobregat, des del terme municipal de Sant Just Desvern al de Barcelona.
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Construcció, simultània, d'un túnel independent de la traça actual, a iniciar
dins del terme municipal de Sant Just Desvern fins a l'avinguda Diagonal de
Barcelona.

La recuperació de la totalitat de la traça de l’autovia B-23 i de la resta d’espais de la
rodalia permetrà:


La creació d'una nova trama urbana i d'una nova zona d’activitats
econòmiques.



La definició i delimitació d'un àmbit de planejament, amb l'elaboració d'un
pla de marges per consolidar la diversitat de qualificacions a regenerar en
aquest nou àmbit, així com les relacions entre les diferents qualificacions
existents.



La creació d'una nova avinguda – en forma de passeig o bulevard –, a la
cota del pla de ciutat, que enllaçaria amb l'avinguda de la Diagonal de
Barcelona.



La creació de nous centres urbans al llarg d’aquesta nova avinguda, com
per exemple l’àrea de centralitat del Pou d'en Fèlix, l’àrea de centralitat del
convent de Montsió i la resta del casc antic i l’àrea de centralitat del Pla
Porta BCN. Així mateix, aquestes noves àrees de centralitat tindran
potencial per a convertir-se en possibles intercanviadors.



La consolidació a la cota del pla de la ciutat de la necessària connectivitat
nord-sud al través d’aquesta nova avinguda, al desaparèixer l'actual
"barrera" que constitueix l’autovia B-23.

55. Impuls de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la gestió
de la mobilitat
La utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la gestió de
la mobilitat es basa en la instal·lació de sistemes de control i sensors que permeten
recollir informació i avançar cap a l’eficiència econòmica, social i ambiental.
Aquests sistemes de control s’instal·len en punts clau de la ciutat per recollir tot tipus
de dades, com per exemple la intensitat de vehicles circulants o la rotació a les places
d’aparcament. Aquesta utilització de sistemes de control es pot estendre a altres
àmbits de la gestió municipal, com per exemple per saber el volum d’utilització i
ocupació de les zones d’aportació de residus, per obtenir informació sobre com
funciona l’enllumenat o, finalment, per controlar la humitat a les zones enjardinades.
Per una banda, tot aquest volum d’informació ajuda els gestors de la mobilitat en la
presa de decisions a temps real. Per altra banda, bona part d’aquesta informació pot
ser accessible per als ciutadans, ja que la informació és un element bàsic per a la
bona conducció i la presa de decisions per part dels conductor.
Atès que el 27% dels desplaçaments realitzats pels residents a Esplugues de
Llobregat són en transport privat, es fa especialment recomanable una potenciació de
la senyalització variable per tal d’advertir als conductors que en unes vies
determinades poden trobar-se amb problemes. A més, aquest tipus de senyalització
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permet informar alhora de recorreguts alternatius per evitar les vies amb incidències o
més congestionades.
La millora de la informació que rep l’usuari sobre l’estat de les vies li permet prendre
decisions més encertades i d’una manera més àgil. Això comporta un augment de la
seguretat en la conducció.

56. Estudi per a la reconversió d’algunes de les bosses d’aparcament existents
en aparcaments de dissuasió (“Park & Ride”)
El pes relatiu de l’oferta de places d’aparcament en bosses d’aparcament en alguns
barris és molt elevada (a Can Cervera i a Finestrelles el pes relatiu està per sobre del
40%, mentre que a Can Clota, La Mallola i Montesa està al voltant del 20%). A mesura
que el planejament vigent es vagi completant aquestes bosses d’aparcament aniran
desapareixent i caldrà preveure mesures compensatòries.
Així doncs, l’actuació consisteix en l’anàlisi de quines bosses d’aparcament existents
es podrien convertir en aparcaments de dissuasió (“Park & Ride”). L’objectiu de la
proposta és garantir places d’aparcament dissuasori per aquells usuaris que
accedeixen en vehicle privat a alguna de les estacions de tramvia del municipi per
posteriorment realitzar un intercanvi modal amb el tramvia per desplaçar-se cap a una
altra destinació.
En primer lloc, s’haurà d’adaptar els actuals aparcaments (o una part d’ells) perquè
disposin de paviment asfàltic, enllumenat, senyalització vertical, guals accessibles,
places d’aparcament delimitades per a vehicles, PMR, etc. De la mateixa manera,
s’haurà d’habilitar un o varis accessos per a vianants i serà necessari adaptar les
voreres i guals actuals, així com implantar nous passos de vianants, que facin que
l’itinerari de l’aparcament fins a l’estació de ferrocarril sigui accessible.
En segon lloc, s’haurà de valorar la idoneïtat de què totes les places d’aparcament
siguin d’ús exclusiu per a usuaris del ferrocarril o que es reservi una part d’elles i la
resta sigui aparcament lliure pels residents del barri o per a altres mesures de gestió
de la mobilitat.
Posteriorment, s’estudiarà la implantació d’un distintiu als vehicles, que els usuaris del
tramvia hauran de demanar i abonar a l’Ajuntament. Per mitjà d’agents o personal
subcontractat es realitzarà la vigilància.
La bossa d’aparcament de Can Clota – per la seva localització, a tocar d’un accés a la
Ronda de Dalt i amb un itinerari d’accés a peu a l’estació de tramvia de Can Clota – és
la que, a priori, tenen un major potencial per ser reconvertida total o parcialment en un
aparcament de dissuasió. No obstant, caldria analitzar el perfil d’usuari diürn d’aquesta
bossa d’aparcament abans de definir una mesura d’aquest tipus.

57. Pla de Comunicació sobre el Pla de Mobilitat
L’objectiu d’aquesta proposta és integrar les accions de promoció, informació i difusió
relacionades amb la mobilitat sostenible en el marc del PMUS, l’eina que les aglutinarà
a partir de la seva aprovació definitiva.
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En primer lloc, cal identificar els grups objectiu als quals es vol informar per tal de
seleccionar les accions comunicatives més adients en cada cas. Per exemple, es
poden classificar els grups objectiu en les següents categories:


Grups d’edat: nens i joves en edat escolar, adults i persones de la tercera edat.



Gènere: s’ha demostrat que existeixen comportaments i actituds diferenciades
envers la mobilitat en funció del gènere.



Grups d’usuaris: associacions d’usuaris dels diferents modes de transport (a peu,
en bicicleta, transport públic, etc.).

En segon lloc, cal definir i planificar les accions comunicatives més adients per a
cadascun dels grups destinataris anteriors:


Actes presencials: presentacions, etc.



Activitats (bicicletades, caminades, etc.).



Difusió en línia: pàgina web, butlletí periòdic (mensual o trimestral), xarxes socials,
etc.

Finalment, s’ha de seleccionar acuradament quina informació es vol comunicar a cada
grup destinatari.
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9. INDICADORS DE SEGUIMENT
A continuació es defineixen i calculen una sèrie d’indicadors que han de servir per
avaluar l’estat actual dels diferents àmbits d’aplicació de les actuacions proposades en
els capítols precedents.
Aquests indicadors hauran de ser actualitzats anualment a mesura que vagin passant
els anys de vigència d’aquest pla de mobilitat, amb l’objectiu de seguir una evolució
que permeti avaluar l’impacte de les diferents actuacions.
Un cop s’elaborin periòdicament els indicadors de seguiment, se n’analitzarà l’evolució
respecte del valor inicial així com del valor objectiu. Així mateix, aquest valor es
relativitzarà amb el nivell d’execució de les propostes, identificant si, respecte d’aquell
indicador, s’han executat les actuacions que presumiblement hi tinguin major
influència, i que pugui explicar l’evolució experimentada.
En cas que, malgrat un elevat grau d’execució de les actuacions, l’indicador tingui un
comportament no desitjable, s’analitzarà el per què, veient de manera més global què
es pretenia obtenir i quina ha estat la resposta de la ciutadania al respecte.
Un cop obtinguda l’explicació, s’avaluaran els aspectes següents:


Correlacionar la mesura amb l’efecte obtingut: si no és el desitjable, veure si
intensificant la mesura es pot corregir o si, al contrari, definitivament no es pot
obtenir l’efecte desitjat, i per tant replantejar-la i cercar una mesura alternativa
per obtenir la resposta desitjada.



Identificar mesures no considerades inicialment que hagin pogut contrarestar
l’efecte volgut: si és així, veure la possibilitat de reconsiderar les mesures que
la contraresten, o si escau analitzar el conjunt de mesures de manera global
per veure quines correccions se’n poden deduir i implementar-les.



Si la mesura s’ha implementat parcialment i aquest fet suposa un estadi
intermedi que empitjora la situació, considerar d’accelerar l’execució del total
de la mesura per corregir la desviació.

Per elaborar els indicadors, s’han considerat les categories d’indicadors de l’Annex 1
establertes al Plec de Prescripcions Tècniques, agrupats en 9 categories: mobilitat
global, vianants, bicicletes, transport públic, vehicle privat motoritzat, aparcament,
mercaderies, seguretat viària i aquells que donen resposta al Pla Director de Mobilitat
de l’RMB.
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INDICADORS DE SEGUIMENT
Grup

Nom de
l’indicador /
objectiu

1. Global

1.1.
Repartiment
modal intern
(D)

Definició

Font

Informació necessària

Any de
referència

Escenari Escenari Escenari Escenari Escenari
actual tendencial objectiu tendencial objectiu
(2011)
(2020)
(2020)
(2026)
(2026)

Desplaçaments a peu x 100 /
EMQ,
Desplaçaments totals
Enquesta
(mobilitat dins del municipi)

2011

88,5%

88,7%

89,3%

88,7%

89,5%

Desplaçaments en bicicleta x
EMQ,
100 / Desplaçaments totals
Enquesta
(mobilitat dins del municipi)

2011

0,2%

0,2%

-0,3%

0,2%

1,5%

2011

2,9%

2,9%

4,5%

2,9%

5,0%

EMQ,
Enquesta

2011

8,4%

8,2%

6,5%

8,2%

4,0%

Desplaçaments a peu x 100 /
Desplaçaments totals
EMQ,
(mobilitat cap a fora del
Enquesta
municipi)

2011

14,2%

15,7%

15,0%

15,7%

15,3%

2011

0,8%

0,8%

1,7%

0,8%

3,4%

2011

40,5%

39,0%

42,2%

39,0%

44,2%

Desplaçaments en transport
públic x 100 / Desplaçaments
EMQ,
totals (mobilitat dins del
Enquesta
municipi)
Desplaçaments en vehicle
privat motoritzat x 100 /
Desplaçaments totals
(mobilitat dins del municipi)

1.2.
Repartiment
Desplaçaments en bicicleta x
modal intern 100 / Desplaçaments totals
EMQ,
extern
(mobilitat cap a fora del
Enquesta
(mob.generada)
municipi)
(D)
Desplaçaments en transport
públic x 100 / Desplaçaments
EMQ,
totals (mob. cap a fora del
Enquesta
municipi)

Càlcul a partir de
l'explotació de les
enquestes.

Càlcul a partir de
l'explotació de les
enquestes.
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INDICADORS DE SEGUIMENT
Nom de
l’indicador /
objectiu

Grup

2.
Vianan
ts

1.4.
Autocontenció
(D)

Escenari Escenari Escenari Escenari Escenari
actual tendencial objectiu tendencial objectiu
(2011)
(2020)
(2020)
(2026)
(2026)

Font

Desplaçaments en vehicle
privat motoritzat x 100 /
Desplaçaments totals (mob.
cap a fora del municipi)

EMQ,
Enquesta

2011

44,4%

44,5%

41,0%

44,5%

37,0%

Desplaçaments a peu x 100 /
Desplaçaments totals
EMQ,
(mobilitat atreta cap al
Enquesta
municipi)

2011

14,6%

15,3%

14,6%

15,3%

14,9%

Desplaçaments en bicicleta x
100 / Desplaçaments totals
EMQ,
(mobilitat atreta cap al
Enquesta
municipi)

2011

0,8%

0,8%

1,7%

0,8%

3,4%

2011

40,3%

39,1%

42,4%

39,1%

44,4%

2011

44,2%

44,7%

41,3%

44,7%

37,3%

1.3.
Repartiment
modal extern - Desplaçaments en transport
intern (mobilitat públic x 100 / Desplaçaments
EMQ,
atreta) (D)
totals (mobilitat atreta cap al Enquesta
municipi)

Informació necessària

Any de
referència

Definició

Càlcul a partir de
l'explotació de les
enquestes.

Desplaçaments en vehicle
privat motoritzat x 100 /
Desplaçaments totals
(mobilitat atreta cap al
municipi)

EMQ,
Enquesta

Viatges interns al municipi x
100 / Viatges totals

EMQ,
Enquesta

-----

2011

48,2%

52,8%

52,8%

66,6%

66,6%

PMU

Inventari de la xarxa
viària jerarquitzada
(actual i proposada)

2011

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

Xarxa viària exclussiva
2.1. Prioritat per
vianants o convivència (km) x
a vianants
100 / Xarxa viària total (km)
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INDICADORS DE SEGUIMENT
Grup

Nom de
l’indicador /
objectiu

Definició

2.2. Dèficit per
a vianants

Xarxa amb dèficit (vorera de
menys d'1,5 m útils o
inexistent)(km) x 100 / Xarxa
viària total (km)

2.3. Passos
vianants
senyalitzats

Passos vianants senyalitzats
x 100 / Passos vianants
necessaris

Font

PMU

Informació necessària
Inventari amplada total i
útil de voreres (actual i
proposada).

Any de
referència

Escenari Escenari Escenari Escenari Escenari
actual tendencial objectiu tendencial objectiu
(2011)
(2020)
(2020)
(2026)
(2026)

2011

18,1%

15,4%

6,0%

12,7%

0,0%

2011

91,0%

91,0%

100,0%

91,0%

100,0%

2011

46,5%

49,2%

100,0%

51,8%

100,0%

2011

0,4 ‰

0,4 ‰

0,9 ‰

0,6 ‰

1,4 ‰

2011

26,0%

26,0%

63,1%

41,5%

100,1%

A la xarxa principal de
vianants.

PMU

Inventari passos
vianants, criteris DIBA
implantació passos de
vianants.
A la xarxa principal de
vianants.

2.4. Passos
vianants
adaptats

Passos vianants adaptats x
100 / Passos vianants
senyalitzats

PMU

Inventari passos
vianants.
Inventari guals de
vianants.

3. Bicicletes

A la xarxa principal de
vianants.
3.1. Xarxa per a
bicicletes (D)

Xarxa vies ciclistes (carril
bici, vorera bici, zona 30,
etc.)(km) x 1000 / Població
total

PMU

Inventari xarxa vies
ciclistes (actual i
proposada) mesurat
mitjançant GIS

3.2. Xarxa
ciclable

Xarxa vies ciclistes (carril
bici, vorera bici, zona 30,
etc.)(km) x 100 / Xarxa viària
total

PMU

Inventari xarxa vies
ciclistes (actual i
proposada)
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4. Transport públic

Grup

Nom de
l’indicador /
objectiu

Definició

Font

Informació necessària

Any de
referència

3.3.
Aparcaments
per a bicicletes

Places aparcament bicicletes
x 1000 / Població total

PMU

Inventari xarxa vies
ciclistes (actual i
proposada)

2011

4,3 ‰

4,2 ‰

5,4 ‰

4,1 ‰

5,4 ‰

4.1. Adaptació
PMR autobusos
(D)

Vehicles adaptats x 100 /
Total vehicles

DGPT,
ATM,
AMTU

Inventari vehicles
transport públic (actual i
proposats)

2011

100%

100%

100%

100%

100%

4.2. Adaptació
a PMR
estacions TP
(D)

Estacions adaptades x 100 /
Total estacions

DGPT,
ATM,
AMTU

Inventari estacions
transport públic (actual i
proposades)

2011

100%

100%

100%

100%

100%

2011

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

2011

100%

100%

100%

100%

100%

2011

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Dades del servei
(horaris, recorregut,
etc.) (actual i
proposades).

4.3. Velocitat
comercial
transport públic
urbà (D)

Km útils / Hores útils

4.4. Integració
Tarifària (D)

Població amb integració
tarifària

ATM,
DPTOP

-----

Població amb parada
autobús urbà a menys 300 m
x 100 / Població total

PMU

Radis cobertura
estacions de transport
públic

PMU

Població coberta per les
parades de bus, sense
tenir en compte les
estacions de ferrocarril

4.6. Cobertura
territorial del
transport públic

DGPT,
ATM,
AMTU

Escenari Escenari Escenari Escenari Escenari
actual tendencial objectiu tendencial objectiu
(2011)
(2020)
(2020)
(2026)
(2026)

Dades facilitades pels
operadors.

Població amb parada
transport interurbà a menys
450 m x 100 / Població total
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INDICADORS DE SEGUIMENT
Grup

Nom de
l’indicador /
objectiu

Definició

Font

Informació necessària

Any de
referència

Escenari Escenari Escenari Escenari Escenari
actual tendencial objectiu tendencial objectiu
(2011)
(2020)
(2020)
(2026)
(2026)

que completen la
cobertura

Viatgers anuals / Km. útils
anuals

DGPT,
ATM,
AMTU

Dades del servei
(horaris, recorregut,
etc.) (actual i
proposades)

2011

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

4.8. Freqüència
mitjana de pas

Per cada línia (bus): Temps
de servei / Exped. dia, i
després fem la mitjana entre
tots els valors obtinguts.

DGPT,
ATM,
AMTU

Dades del servei
(horaris, recorregut,
etc.) (actual i
proposades)

2011

0:10:27

0:10:27

0:10:27

0:10:27

0:10:27

4.9. Parades
amb
marquesina

Parades de bus amb
marquesina x 100 / Parades
servei de bus totals

PMU

Inventari vehicles
transport públic (actual i
proposats)

2011

46,4%

46,4%

46,4%

46,4%

46,4%

4.10. Parades
amb plataforma
d'accés

Parades bus amb eixamplam.
vorera (prefabric. o no) o
sense aparcament x 100 /
Parades servei bus totals

PMU

Inventari vehicles
transport públic (actual i
proposats)

2011

95,2%

95,2%

100,0%

95,2%

100,0%

4.11. Dèficit
servei bus urbà

(Costos explotació Ingressos) x 100 / Costos
explotació

DGPT,
ATM,
AMTU

Dades del servei

nd

nd

nd

nd

nd

4.12. Xarxa
carril bus

Km carril bus / km xarxa
viària amb servei de bus

PMU

Inventari vehicles
transport públic (actual i
proposats)

2011

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Nombre turismes x 1000 /
Població total

Idescat,
EMQ,
Padró

Índex de motorització
turismes

2011

423,59

386,01

379,17

363,86

361,24

5.
Vehicl
e
privat
motorit
zat

4.7.
Productivitat
transport públic
urbà

5.1. Turismes
per habitant (D)
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Grup

Nom de
l’indicador /
objectiu

Definició

Font

Informació necessària

Any de
referència

Escenari Escenari Escenari Escenari Escenari
actual tendencial objectiu tendencial objectiu
(2011)
(2020)
(2020)
(2026)
(2026)

vehicles

5.2. Motos per
habitant

Nombre motocicletes i
ciclomotors x 1000 / Població
total

Idescat,
EMQ,
Padró
vehicles

Índex de motorització
motos

2011

101,96

107,74

105,26

108,21

102,91

5.3. Saturació
xarxa viària

Xarxa primària nivell servei E
o F en l'hora punta (km) x
100 / Xarxa primària total
(km)

PMU

Model de trànsit

2011

3,1%

3,0%

2,7%

2,5%

1,9%

5.4. Xarxa
primària o
bàsica

Xarxa viària bàsica (km) x
100 / Xarxa viària total (km)

PMU

Inventari de la xarxa
viària jerarquitzada
(actual i proposada)

2011

17,5%

17,5%

19,7%

17,5%

19,7%

5.5. Zones 30

Xarxa viària zona 30 (km) x
100 / Xarxa viària total (km)

PMU

Inventari de la xarxa
viària jerarquitzada
(actual i proposada)

2011

9,4%

9,4%

38,9%

21,6%

68,6%

2011

5,2%

5,2%

8,0%

5,2%

13,7%

2011

48,0%

50,1%

51,0%

51,2%

51,6%

6. Aparcament

Inventari aparcament
(actual i propossat)
6.1.
Aparcament
regulat en via
pública

Places d'aparcament
regulades x 100 / Places
d'aparcament

PMU

6.2. Cobertura
aparcament via
pública

Places d'aparcament en via
pública x 100 / Turismes
censats

PMU

Tot l'aparcament regulat
en via pública (ZB, ZV,
PMR i C/D) respecte les
places totals del
municipi.
Inventari aparcament
(actual i propossat)
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8. Seguretat viària

7. Distrib. mercaderies

Grup

Nom de
l’indicador /
objectiu

Definició

Font

Informació necessària

Any de
referència

Escenari Escenari Escenari Escenari Escenari
actual tendencial objectiu tendencial objectiu
(2011)
(2020)
(2020)
(2026)
(2026)

6.3. Cobertura
aparc. fora via
pública

Places d'aparcament fora de
via pública x 100 / Turismes
censats

PMU

Inventari aparcament
(actual i propossat)

2011

78,0%

81,4%

82,9%

83,3%

83,9%

7.1. Intensitat
de vehicles
pesants

(IMD pesants tram * km del
tram) x 100 / (IMD total tram
x km del tram)

PMU

Aforaments

2011

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

7.2. Espai viari
distrib. urbana
mercaderies
(D)

Places estacionament per a
càrrega i descàrrega x 1000 /
Població total

PMU

Inventari aparcament
(actual i propossat)

2011

7,0 ‰

6,7 ‰

6,7 ‰

6,5 ‰

6,5 ‰

2011

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

2009

0,0 ‰

0,0 ‰

0,0 ‰

0,0 ‰

0,0 ‰

2009

2,8 ‰

2,8 ‰

0,7 ‰

1,4 ‰

0,2 ‰

20082009

17,5%

13,1%

0,0%

6,6%

0,0%

Inventari aparcament
(actual i propossat)

7.3. Zones
càrrega /
descarr. (D)

Places estacionament per a
càrrega i descàrrega x 100 /
Places d'aparcament

PMU

8.1. Víctimes
mortals en
accidents de
trànsit (D)

Víctimes mortals àmbit urbà x
1000 / Població total

SCT /
Policia
local

8.2. Accidents
amb víctimes

Accid. amb víctimes àmbit
urbà x 1000 / Població total

SCT /
Policia
local

8.3. Víctimes
vianants

Víctimes vianants àmbit urbà
x 100 / Víctimes totals

SCT /
Policia
local

Places de C/D respecte
les places totals del
municipi.

PLSV
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Grup

Nom de
l’indicador /
objectiu

9. Pla Director de Mobilitat de l'RMB

9.0. Reducció
cost unitari del
viatge

9.1. Minimitzar
distància
mitjana
desplaçaments
(D)

9.2. Potenciar
canvi modal
mobilitat
metropolitana
(D)

9.3. Reduir
externalitats
sist. metropolità
transports

Escenari Escenari Escenari Escenari Escenari
actual tendencial objectiu tendencial objectiu
(2011)
(2020)
(2020)
(2026)
(2026)

Definició

Font

Informació necessària

Any de
referència

Costos interns i externs del
viatge en bicicleta
(€/viatger-km)

Full de
càcul
ATM

-----

2011

1,357

1,357

1,357

1,357

1,357

Costos interns i externs del
viatge en transport privat
(€/viatger-km)

Full de
càcul
ATM

-----

2011

1,297

1,298

1,297

1,300

1,298

Costos interns i externs del
viatge en transport públic
(€/viatger-km)

Full de
càcul
ATM

-----

2011

0,747

0,747

0,748

0,748

0,845

Distància mitjana del primer
desplaçament per mobilitat
obligada (km)

Enq.telef.
i model
trànsit

Enquesta telefònica
(bus i a peu) i model
trànsit (vehicle privat
mot.)

2011

1,4

1,4

1,4

1,3

1,2

% desplaçaments intra +
intermunicipals a peu i
bicicleta

Enquesta
telefònica

-----

2011

51,0%

54,4%

54,5%

64,5%

66,6%

% desplaçaments intra +
intermunicipals en transport
públic

Enquesta
telefònica

-----

2011

22,0%

20,3%

22,7%

15,2%

18,4%

% desplaçaments intra +
intermunicipals amb vehicle
privat motoritzat

Enquesta
telefònica

-----

2011

27,0%

25,3%

22,8%

20,3%

15,0%

Costos externs totals del
transport (M€)

Full de
càcul
ATM

-----

2011

11.617

11.539

10.425

9.959

7.596
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Grup

Nom de
l’indicador /
objectiu

Escenari Escenari Escenari Escenari Escenari
actual tendencial objectiu tendencial objectiu
(2011)
(2020)
(2020)
(2026)
(2026)

Font

Informació necessària

Any de
referència

ESAPMU

-----

2011

-

-

ESAPMU

-----

2011

-

-

Emissions CO2 descomptant
el biodièsel (milers tones/any)

ESAPMU

-----

2011

-

-

Emissions de PM10
(tones/any)

ESAPMU

-----

2011

-

-

Emissions de NOx
(tones/any)

ESAPMU

-----

2011

-

-

9.7. Reduir
contam. acúst.
resultant dels
sistemes de
transport (D)

-----

Mapa
acústic

-----

9.8. Reduir
ocupació espai
públic pels
vehicles (D)

(Superfície via pública Superfície calçada
segregada) x 100 / Superfície
via pública

Model
trànsit

Cartog., inventari
amplada total/útil
voreres, inventari xarxa
jerarq. (actual i
proposada)

Definició

Consum final d'energia
9.4. Moderar
destinada al transport (milers
consum i reduir
tep/any)
intensitat energ.
Consum combustibles
del transport a
derivats del petroli destinats
RMB (D)
al transport (milers tep/any)
9.5. Reduir
contribució
canvi climàtic
del sist. de
mobilitat de
RMB (D)
9.6. Reduir
contaminació
atmosfèrica
resultant del
transport

2011

nd

nd

nd

nd

nd

51%

51%

51%

51%

51%

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat

403

INDICADORS DE SEGUIMENT
Grup

Nom de
l’indicador /
objectiu

Definició

Font

Informació necessària

Any de
referència

9.10. Reduir
l'accidentalitat
(D)

Nombre accidents amb
8
víctimes per cada 10 veh x
km d'un any

Dades
SCT i
Policia
Local

Calcular l'indicador amb
les dades de les fonts
indicades als aforament

2009

Nota: Els indicadors marcats amb la D són establerts a les DNM o s'hi troben relacionats
nd: no disponible

Escenari Escenari Escenari Escenari Escenari
actual tendencial objectiu tendencial objectiu
(2011)
(2020)
(2020)
(2026)
(2026)

43,6

45,2

10,2

19,5

1,8

