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1. INTRODUCCIÓ
El Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic fet a Nova York el nou
de maig de mil nou-cents noranta- dos, va ser un punt d’inflexió per a què una bona part de
la comunitat política, recolzada amb fonaments científics, es plantegés la urgència
d’actuació en relació a la mitigació del canvi climàtic.
La definició del canvi climàtic atribuïa el canvi de clima a l’activitat humana, de forma directa
o indirecta, alterant la composició de l’atmosfera mundial que s’afegeix a la variabilitat
natural observada i en períodes comparables.
Els principis d’actuació eren molt concrets i són, avui en dia, encara vigents:


Protegir el sistema climàtic en benefici de les generacions presents i futures, sobre la
base de l’equitat i d’acord amb llurs responsabilitats comunes però diferenciades i amb
llurs respectives capacitats.



Considerar les necessitats específiques i les circumstàncies especials – dels països en
desenvolupament –.



Prendre mesures per preveure, prevenir o reduir al mínim les causes del canvi climàtic i
mitigar-ne els efecte negatius.



Promoure el dret al desenvolupament sostenible, tenint en compte que el creixement
econòmic és essencial per a l’adopció de mesures encaminades a fer front al canvi
climàtic.



Cooperar en la promoció d’un sistema econòmic internacional obert i propici que conduís
al creixement econòmic i al desenvolupament sostenible de les Parts, especialment dels
països en desenvolupament.

L’aposta de lluita contra el canvi climàtic es va fer molt evident quan els països
desenvolupats van ratificar el Protocol de Kyoto. Durant aquests darrers anys, els nous
països emergents han tingut avantatges competitius en relació a la permissivitat en l’emissió
contaminants, entre ells els gasos d’efecte hivernacle (GEH).
No obstant, en la darrera Conferència de les Parts realitzada a Varsòvia (COP19) la direcció
dels reptes ambientals vinculats al canvi climàtic s’han redirigit per tal d’assentar les bases
per a la COP 21 que tindrà lloc a París i que ha d’establir les noves línies estratègiques.
Ja a Durban es va establir un marc de complexitat amb una nova visió en relació a la gestió
del canvi climàtic, és a dir, gestionar el canvi climàtic era gestionar el món des del punt de
vista tecnològic, tenint en compte la riquesa i fent viables les economies emergents i la
renovació de les “velles” economies. Actualment, entren en joc nous conceptes, com el loss
& damage vinculats a la mitigació i a l’adaptació dels efectes del canvi climàtic sobre el món,
les persones i el medi.
En aquest context global, el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya (PMMCC)
2008-2012 limita el creixement de les emissions dels sectors difusos fins a un 37% més
respecte l’any de base. Aquest objectiu suposa que l’emissió total dels sectors difusos no
hauria de ser superior a 36,55 milions de tones de CO2 equivalent de mitjana anual. (Font:
Inventari d’emissions de GEH a Catalunya any 2008).
Segons el Tercer informe de progrés (abril 2013) de les emissions de GEH a Catalunya, les
emissions del sector transport són les que més van contribuir al total d’emissions de la
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categoria «Processament de l’energia», amb un 35,5%, representant més d’un quart del total
d’emissions a Catalunya (27%).
L’any 2010, el transport acumulava poc menys de 14 milions de tones de CO2 eq, fet que el
converteix en responsable del 28% del total d’emissions.

Fig. 1. Distribució de les emissions de GEH i tendències en el sector dels transport a Catalunya
Font: Tercer informe de progrés a Catalunya sobre els objectius de Kyoto. Abril del 2013

Actualment, a Catalunya el marc de treball està definit i estructurat a través de l’Oficina del
Canvi Climàtic (OCC) que participa, en nom del Govern de Catalunya, en tots els processos
vinculats a la mitigació dels efectes del canvi climàtic. La importància de l’esforç de l’OCC,
es tradueix en diverses eines de gestió per a la minimització de gasos d’efecte hivernacle, a
través d’acords voluntaris, eines de càlcul, publicacions i informes.
El compromís de treball cap a una visió integradora de tots els àmbits científics, socials i
econòmics s’han reflectit d’una forma explícita en el segon informe sobre el canvi climàtic a
Catalunya. Concretament, les competències del Govern Català en matèria de transport
facilitarà la consecució dels objectius proposats.

Algunes eines implantades, com el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
consoliden una part molt significativa de la planificació en matèria de política climàtica tot i
que no s’inclouen aspectes vinculats als efectes embornal (boscos, agricultura…) ni als
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conceptes d’adaptació que seran objecte de tractament en el Pla de Mitigació i l’Estratègia
d’Adaptació.
La motivació d’aquest Pla en tant que són un marc de referencia estratègic cal tenir-los en
compte des del punt de vista ambiental i d’avaluació del PMU d’Esplugues de Llobregat.


L’actual escenari energètic internacional, amb una previsió de preus elevats del petroli a
mig i llarg termini i amb un important risc geo-estratègic en l’abastament, exigeix una
adequació de les estratègies de les polítiques d’oferta i de demanda energètica de
Catalunya.



Les exigències de la societat catalana són cada vegada majors tant pel que fa a la
qualitat dels subministraments energètics com pel que fa a la disminució de l’impacte
ambiental de la producció i l’ús de l’energia, i, en particular, de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle. La nova planificació energètica ha de respondre a aquests criteris, i
combinar-los amb criteris econòmics.



La voluntat del Govern català de contribuir en la part proporcional que li correspongui a
l’assoliment dels objectius europeus i espanyols de reducció d’emissions de GEH, molt
especialment en els sectors difusos (transport, residus, la indústria no coberta per la
Directiva de comerç de drets d’emissió, ....) que és on Catalunya disposa de capacitat i
d’espai competencial per actuar.



L’energia és cada cop més un factor fonamental per a la competitivitat econòmica, tant
pel seu efecte sobre els preus com pel seu potencial industrial com a sector d’activitat
econòmica. Aquesta planificació energètica ha d’incloure la necessària vertebració d’un
potent sector econòmic en l’àmbit de l’energia a Catalunya.

Aquest nou Pla de l’Energia i Canvi Climàtic abasta fins a l’any 2020, d’acord amb les
polítiques energètiques de la Unió Europea vinculades a l’objectiu “20-20-20” tot i que es
comença a pensar en un canvi de direcció cap a l’objectiu “30-40” a la COP de París.

1.1. Objectiu de l’Informe de sostenibilitat ambiental
L’Informe de sostenibilitat ambiental (ISA) forma part del procés d’avaluació ambiental de
plans i programes al qual està subjecte el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) d’Esplugues del
Llobregat en compliment de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient.
L’objectiu de l’avaluació ambiental és garantir que les repercussions sobre el medi ambient
dels plans i programes siguin considerades i integrades adequadament des de l’inici, durant
tot el procés d’avaluació, tramitació, execució i desenvolupament. És per això que aquest
document incideix en els aspectes ambientals que d’una manera més o menys explícita es
remarquen en el Pla però és el propi PMU en tot el seu plantejament i contingut que incideix
amb les propostes estratègiques a fomentar una mobilitat sostenible i respectuosa amb el
medi ambient.
Concretament, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental identifica, descriu i avalua els probables
efectes sobre el medi i la salut humana que es puguin derivar de l’aplicació del Pla, amb
l’objectiu de posar de manifest com s’han integrat aquests aspectes en la redacció i
elaboració del Pla.
El present ISA respon al Document de Referència (DR) emès pel Departament de Territori i
Sostenibilitat amb data 12 de novembre de 2012. L’ISA té en compte les recomanacions
exposades en el DR així com les respostes a les consultes efectuades tant a les
administracions com a les ONG, associacions i ciutadania. No obstant això, es considera
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que la llarga durada d’elaboració del PMU fa perdre la visió inicial estratègica que, des del
punt de vista ambiental, té com a objectiu el present informe.
En aquest sentit, es considera que, des del punt de vista ambiental, la integració de la
dimensió ambiental a les propostes plantejades en el Pla d’Actuació, prioritzades i
estructurades per aconseguir una mobilitat més sostenible, passa per actualitzar de forma
permanent i periòdica els Plans d’actuació i les eines de gestió, fent més eficient la gestió
municipal del dia a dia i essent realistes amb les dades, tant en el fons com en la forma.

1.2. Legislació ambiental aplicable
La transversalitat dels Plans de Mobilitat Urbana en molts dels aspectes ambientals (qualitat
de l’aire, soroll, energia, etc.) fa que, a més de tenir en compte la legislació de rang superior
vinculada al transport, sigui important tenir en compte la normativa ambiental i, alhora,
donar-hi compliment.
Principalment, en relació als Plans de Mobilitat Urbana es tindrà en compte la següent
legislació:


Llei 6/2009, de 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i programes.



Reial decret 1073/2003, de 18 d’octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire
ambient en relació amb el diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen (NO2), òxids de
nitrogen (NOx), partícules (PM10), plom (Pb), benzè (C6H6) i monòxid de carboni (CO).



Reial decret 1796/2002, de 25 de desembre, relatiu a l’ozó (O3) a l’aire ambient.



Real Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de
setembre, de protecció de l’ambient atmosfèric (BOE núm. 96, de 22 d’abril de 1975).



Reial Decret 812/2007, de 22 de juny, sobre l’avaluació i gestió de la qualitat de l’aire
ambient en relació amb l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs
aromàtics policíclics.



Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008,
relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa.



Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.



Reial Decret 1367/2007, pel què es desenvolupa la Llei 37/2003, del soroll.



Acord de Govern 30/09/2008 del Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012 per
al compliment del Protocol de Kyoto.



Acord de Govern del 9 d’octubre de 2012 pel qual s’aprova el Pla de l’energia de
Catalunya 2006-2015.



Decret 152/2007, de 10 de juliol, que aprova al Pla d’actuació per a la millora de la
qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient
atmosfèric.



Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la
millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de
l’ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del
medi nocturn.
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Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència
energètica de les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementaries EA-01 a EA-07.

1.3. Principals Plans i Programes
Punt de Partida
El Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, com ja s’ha comentat,
va ser un punt d’inflexió per a què una bona part de la comunitat política, recolzada amb
fonaments científics, es plantegés la urgència d’actuació en relació a la mitigació del canvi
climàtic.
Posteriorment, es va realitzar el Protocol de Kyoto, molt més conflictiu des del punt de vista
polític, atès el compromís dels Estats. La signatura del Protocol de Kyoto es va realitzar el
29 d’abril de 1998 i la ratificació per tots els estat membre de la Unió Europea va tenir lloc el
31 de maig de 2002, amb el compromís de rebaixar un 8% el nivell de gasos amb efecte
d’hivernacle en el període 2008-2012, segons els gasos emesos l’any base (1990.
Actualment, encara hi ha reticències d’algunes de les Parts en la ratificació del Protocol i el
programa de continuïtat.
A nivell nacional, la ratificació d’Espanya del Protocol de Kyoto va anar més enllà del
compromís europeu, assumint un compromís de limitar les emissions a un creixement del
15% respecte de l’any 1990 per al període 2008-2012. En aquest sentit, es va posar en
marxa l’Estratègia Espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020, i es van
promoure línies d’ajut per a la millora dels sistemes en diversos sectors i àmbits d’activitats,
entre ells, molt especialment, el transport.
Pel que fa a l’àmbit català i de forma complementària a l’Estratègia Espanyola, es va
desenvolupar el Pla de l’Energia 2006-2015 sobre el qual es va realitzar una revisió l’any
2009 per adaptar-lo a la nova realitat i context internacional.
Les dades sobre l’estalvi d’energia final en el sector del transport, previstes per a l’horitzó de
l’any 2015 en la versió original del Pla de l’Energia i en la seva revisió de l’any 2009, són les
següents:
SECTOR

En termes percentual (%)

En termes reals (kteps)

Combustibles

Energia
Elèctrica

Total

Combustibles

Energia
Elèctrica

Total

Original

12,2%

-28,8%

11,6%

868,3

-30,2

838,1

Revisió

15,2%

-51,4%

14,5%

1.020,0

-36,3

983,7

Transport
Taula 1. Estalvis d’energia final previstos a l’horitzó de l’any 2015 en el sector dels transports.
Font: Pla de l’Energia

De forma complementaria, es va elaborar el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a
Catalunya 2008-2012. El Subprograma 1.6 d’aquest document “reducció d’emissions
al transport i la mobilitat”, es proposen dos vessants sinèrgics per a la reducció
d’emissions:


Diversificació energètica del sector i millora de l’eficiència energètica del parc de vehicles


Adaptació de les ITV a la millora de l'ús i manteniment energètic de l'automòbil
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Conducció eficient (manual, cursos, campanyes, …)



Subvencions a vehicles eficients



Creació d’un marc legal favorable a la incorporació d'energies no convencionals
en el sector del transport.



Ampliació i millora del model global de mobilitat, que permeti valorar
energèticament les realitzacions en el terreny de la mobilitat i els escenaris futurs.

Mobilitat sostenible i el transport públic.


Foment de carrils per a vehicles d’alta ocupació (VAO)



Foment del transport de mercaderies per ferrocarril



Foment de la millora de la xarxa ferroviària



Millores a la xarxa de rodalies



Suport tècnic a les ATM



Millora de l’eficiència i competitivitat del transport col·lectiu



Millora en el sistema de gestió de limitacions de velocitats



Gestió d’infraestructures de transport:



Foment de l’ús de la bicicleta

Alhora, el Pla marc de mitigació de canvi climàtic a Catalunya proposa mesures específiques
a la Regió Metropolitana, de la qual Esplugues de Llobregat en forma part.
1. Impuls del transport col·lectiu no ferroviari. Bus i bus exprés
2. Infraestructures ferroviàries
3. Gestió de la mobilitat Increment dels viatges en modes no motoritzats transferits del
turisme i del transport públic.
L’objectiu previst de reducció d’emissions amb l’aplicació de les mesures del Subprograma
1.6 és de 9,3 Mt CO2 eq per al període 2008-2012 (1,86 Mt CO2 eq/any):
 Per a les accions adreçades a la diversificació energètica del sector i la millora de
l’eficiència energètica del parc de vehicles: 5 Mt CO2 eq per al període 2008-2012
(1,00 Mt CO2 eq/any).


Per a les accions adreçades a la mobilitat i al transport: 4,3 Mt CO2eq per al període
2008-2012 (0,86 Mt CO2 eq/any).

Relació amb la legislació i els Plans i Programes d’àmbit català
La legislació en mobilitat a Catalunya és la següent:


La llei 9/2003, de la Mobilitat, i el Decret 344/2006 relatiu a determinats instruments de
planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, defineixen el marc per a la
redacció dels Plans Directors de Mobilitat i dels Plans de Mobilitat Urbana.



La Llei de Mobilitat té per objecte establir els principis i els objectius als quals ha de
respondre una gestió de la mobilitat de les persones del transport de les mercaderies
dirigida a la sostenibilitat i la seguretat, i determinar els instruments necessaris perquè la
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societat catalana assoleixi els objectius esmentats i per garantir a tots els ciutadans una
accessibilitat amb mitjans sostenibles.


Les Directrius Nacionals de Mobilitat: constitueixen el marc per a l’aplicació dels
objectius de mobilitat fixats per la Llei de mobilitat 9/2003.

Igualment, el PMU d’Esplugues de Llobregat enllaça amb un seguit d’instruments de
planejament que la Llei de Mobilitat considera “plans sectorials”:


Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC 2006-2026). 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 de Transports de Viatgers de Catalunya (PTVC 2008-2012), actualment en
tramitació. Aquest Pla defineix les directrius i les accions que articulen la política de
transport públic col·lectiu fins a l’any 2012, abastant el conjunt de serveis públics de
transport col·lectiu interurbà de Catalunya, particularment els serveis ferroviaris de
rodalies i regionals, el de viatgers per carretera i els serveis a la demanda. El pla
incorporarà línies d’actuació específiques per tal de millorar la gestió i coordinació dels
diferents modes de transport públic del país.



El Pla Director d’Infraestructures (PDI 2001-2010) recull totes les actuacions en
infraestructura de transport públic per al període 2001-2010. Les seves principals
actuacions es concreten en un programa d’ampliació de la xarxa, un programa
d’intercanviadors, un de modernització i millora i diferents actuacions a la xarxa
ferroviària estatal. Actualment es troba en redacció l’Avanç del PDI 2009-2017, el qual
s’emmarca en el context legal definit per la llei 9/2003, de la Mobilitat, i el



Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya (PEB 2008-2012), té com a principal objectiu
fomentar l’ús d’aquest mitjà de transport mitjançant la integració planificada i coherent
d’aquest mitjà en el seu sistema de mobilitat.

Relació amb els Plans i Programes de la Regió Metropolitana de Barcelona


El Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona. El PTPRMB fa una
anàlisi de mobilitat i del sistema viari presentant unes primeres propostes per assolir el
desenvolupament d’un model més sostenible que potenciï una relació més equilibrada
entre les diverses modalitats de desplaçament.



El PDM de la Regió Metropolitana de Barcelona, en el qual s’inclou l’àmbit territorial
d’Esplugues de Llobregat, va ser el primer document d’aquestes característiques que es
va redactar i aprovar a Catalunya (setembre de 2008) i és l’antecedent pels plans
directors de mobilitat que promouen la resta de consorcis de transport públic que
existeixen a Catalunya.
Segons la Llei de Mobilitat, els plans directors són l’aplicació concreta a cada àmbit
territorial d’allò que disposen les Directrius Nacionals de Mobilitat i han de recollir,
principalment, els aspectes següents:
 Seguiment i gestió de la mobilitat de la zona


Ordenació del transport interurbà



Promoció del transport públic col·lectiu



Foment de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu



Ordenació i explotació de la xarxa viària principal de la zona
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Organització de l’aparcament



Transport i distribució de mercaderies

El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM) per al període
2013 - 2018. A partir de l’avaluació i aprenentatges fets de l’anterior pdM es planteja el
nou pla per a l’horitzó 2013 – 2018. Com en l’anterior, un dels principals objectius és la
qualitat de l’aire i la contaminació atmosfèrica. Val a dir que avui en dia, la contaminació
ja és un problema de primer ordre, tant pel perill que això comporta per a la salut de les
persones com per l’estricte control de la Unió Europea que fa temps que avisa a les
autoritats catalanes que calen més accions per a millorar els indicadors de
contaminació.
Un segon objectiu del pdM és fer més èmfasi en tot el que són mesures de gestió
limitant les mesures d’inversió en infraestructures a aquelles més prioritàries, seguint el
que ja determina el Pla Directori d’Infraestructures 2011 - 2020.


El pdM, a part de fer propostes per a tota l’RMB, també té en compte tres àmbit
diferenciats, per tal de donar-los un tractament una mica més específic. Aquests
tres àmbits són:



Àmbit territorial dels municipis dins del Pla de millora de la qualitat de l’aire, que
engloba a 40 municipis de la RMB.



Àmbit sectorial de la logística i la distribució de mercaderies, per tal de reforçar el
treball en aquest sector



Àmbit territorial de baixa densitat, especialment en els municipis de la segona
corona metropolitana.

Cal remarcar que per a cada un d’aquests subàmbits s’han determinat objectius de
referència diferents. En aquest sentit, el municipi d’Esplugues de Llobregat ha d’assolir
els objectius del subàmbit del Pla de millora de qualitat de l’aire, tal i com s’especifica
posteriorment en l’apartat específic d’objectius ambientals del PMU.


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). Esplugues del Llobregat, pertany a la llista de municipis on se
superen els nivells de qualitat de l’aire admissibles per al dos contaminants.

Fig. 2. Zona de protecció especial per al diòxid de nitrogen (esquerra) i PM10 (dreta).
Font: Pla per a la millora de la Qualitat de l'Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona. Medi Ambient i Habitatge.
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La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) del Departament
de Medi Ambient i Habitatge no disposa d’una estació automàtica al municipi d’Esplugues
del Llobregat. Així doncs, per tal d’analitzar els nivells d’immissió de diòxid de sofre (SO2),
òxids de nitrogen (NOX), ozó (O3), monòxid de carboni (CO), benzè, PM10 i metalls, s’ha de
recórrer a les mesures realitzades en les estacions pròximes al municipi.
A la taula següent s’hi ha recollit les estacions automàtiques i manuals de recollida de dades
ambientals més properes al municipi d’Esplugues de Llobregat:
MUNICIPI

UBICACIÓ

AUTOMÀTICA

MANUAL

Cornellà

l’Avinguda Salvador
Allende-c/ Bonvei,

NOx y SO2.

--

El Prat de Llobregat

Pl. Església

NOx, SO2, H2S

Benzè,
PM10,Metalls

El Prat de Llobregat

Jardins de la Pau

NOx, O3, SO2

Benzè, PM10

El Prat de Llobregat

CEM Sagnier

NOx, O3, CO, SO

PM10,
Benzè,

PM2.5,

Metall
Prat Llobregat – Sant
Cosme

C/ Riu Anoia

St. Feliu de Llobregat

C/ Eugeni d'Ors

PM10, Metalls

St. Feliu de Llobregat

CEIP Martí i Pol

PM10, PM2.5

NOx, O3, CO, SO2

PM10, PM2.5,
Benzè, Metalls

Taula 1 Punts de la XVPCA pròxims a Esplugues de Llobregat.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Cal destacar que el municipi d’Esplugues de Llobregat ha estat declarat com a zona de
protecció especial per haver superat els límits de NO2 i partícules mitjançant el Decret de
declaració com a zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric de diversos municipis
de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat per el contaminant
NO2 i per a les partícules.
El Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la
qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric,
estableix que aquests han d’adoptar mesures per disminuir els efectes contaminants
produïts pel trànsit urbà, ja sigui a través dels plans de mobilitat urbana, quan siguin
preceptius, o d’altres mesures equivalents en els supòsits restants.
Per tant, per tal de donar compliment a aquesta normativa l’ajuntament d’Esplugues del
Llobregat ha d’elaborar un Pla de Mobilitat Urbana, del qual el present Informe de
Sostenibilitat Ambiental Preliminar en forma part.
Altres Plans i Programes d’àmbit municipal
Cal mencionar també la relació del PMU d’Esplugues de Llobregat amb altres plans del propi
municipi:
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Mobilitat sostenible. Es tracta de projectes promoguts des de l’ajuntament per tal de crear
xarxes a nivell ciutadà que permetin desenvolupar una mobilitat sostenible.
Sistema d'aparcament segur de bicicletes, desplegat en
ubicacions properes a la xarxa de transport públic
mitjançant l'abonament previ d'una quantitat econòmica
anual, que permet l'aparcament d'una bicicleta un màxim
de 12 hores continuades al dia en qualsevol de les
estacions de la xarxa metropolitana.

El projecte COMPARTIR COTXE neix de la
voluntat de l'Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat de fomentar entre la població un
ús més racional del cotxe. El servei
consisteix a facilitar la trobada de persones
que estan interessades a compartir el vehicle
privat a l'hora de fer un viatge.

OBJECTIUS


Facilitar als ciutadans i a les ciutadanes d’Esplugues del Llobregat una alternativa en
els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat.



Disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats.



Millorar la utilització de l'espai públic.
Taula 2 Propostes per a una mobilitat sostenible.
Font: Pàgina web de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Legislació vinculada al transport: Amb la voluntat de millorar els diferents aspectes de la
mobilitat i l’accessibilitat dels seus habitants, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, ha
desenvolupat diverses ordenances que caldrà tenir en compte durant l’elaboració del Pla de
Mobilitat Urbana,


Ordenança sobre estacionament regulat



Modificació de l'Ordenança sobre estacionament regulat



Ordenança de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques



Ordenança reguladora de la previsió de places d'aparcament en edificis públics



Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat ‘Horitzó 2020’



11

Ordenança sobre convivència ciutadana.

Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES). En el marc del Pacte d’Alcaldes, el PAES
ha estat i continua essent l’eina de gestió. Segons les dades de la diagnosi del PAES
realitzada l’any 2007, no es percep quin és el percentatge real del sector del transport
repercuteix, directament a en les emissions de gasos d’efecte hivernacle. El Pla de Mobilitat
Urbana d’Esplugues del Llobregat haurà de donar resposta a la consecució dels objectius
proposats i haurà de contribuir de forma substancial a la reducció de les emissions i a
garantir el compliment dels acords signats.
A continuació es mostres algunes dades sobre el pes dels transports en el càlcul
d’emissions. No obstant, per aprofundir en el resultat i la metodologia és important anar al
document d’origen.

Fig. 3. Emissió per sectors àmbit PAES.
Font: Pla d‘Acció per a l’Energia Sostenible.
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2. CONTINGUTS I OBJECTIUS DEL PMUS D’ESPLUGUES
DEL LLOBREGAT
2.1. Contingut i competències del PMUS
Els plans de mobilitat urbana són una eina d’importància cabdal per a les administracions
locals en la planificació integrada de les diferents xarxes que conformen el sistema de
transport. Pel caràcter transversal que juga la mobilitat en la nostra societat, les aportacions
del PMU contribueixen també a la millora del medi ambient, de l’entorn urbanístic i del nivell
socioeconòmic dels municipis.
Pel que fa a la normativa vigent, per obligació de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la
mobilitat, els ajuntaments que hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de
viatgers – és a dir els que tinguin més de 50.000 habitants – han d’elaborar i d’aprovar els
plans de mobilitat urbana.
D’altra banda, per obligació del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de
Barcelona aprovat el setembre del 2008, tots els municipis de més de 20.000 habitants han
de redactar un PMU.
Finalment, segons el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a 40 municipis de
les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat,
que al Decret 226/2006, de 23 de maig, es declaren com a zones de protecció especial de
l’ambient atmosfèric, cadascun d’aquests municipis ha de redactar un PMU.
Per tant, a Esplugues de Llobregat és obligatòria la redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana, ja
que és un municipi de l’RMB que supera 20.000 habitants i a la vegada és una zona de
protecció especial de l’ambient atmosfèric.
A escala temporal, els Plans de Mobilitat Urbana s’han de revisar cada 6 anys. S’estableix,
per tant, el 2017 com any horitzó del Pla de Mobilitat Urbana d’Esplugues de Llobregat. Amb
caràcter general i en concordança amb el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana
de Barcelona, cal que el PMU incorpori al seu pla d’actuació propostes específiques per
promoure:


La millora de la seguretat viària, a través dels plans municipals de seguretat vial, tot
incorporant també la realització de campanyes de conscienciació, i amb especial atenció
als vianants, les bicicletes i les motocicletes, raó per la qual han d’incorporar en el pla de
seguretat viària els objectius de reducció dels accidents amb víctimes per veh*km, però
també l’objectiu de disminuir el nombre total d’accidents tot destacant els punts amb
major accidentalitat de la ciutat i les mesures a realitzar per a la seva reducció.



La realització de campanyes de sensibilització per a una mobilitat sostenible.



La creació de xarxes urbanes de vianants i bicicletes connectades amb les interurbanes i
amb els polígons industrials propers.



La pacificació del trànsit, a partir del foment de les zones 30 i de prioritat invertida.



El repartiment de l’ocupació de l’espai públic urbà, donant preferència als modes no
motoritzats i el transport públic.



La promoció de l’aparcament en origen i penalització de l’aparcament en destinació.



El foment del transport públic per augmentar-ne la velocitat mitjana, amb mesures com el
carril bus o la priorització semafòrica.

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat ‘Horitzó 2020’
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La gestió de la mobilitat escolar.



La gestió de la càrrega/descàrrega i del transport de mercaderies.



La incorporació d’un pla de reducció de la contaminació acústica motivada pel trànsit, o
d’un calendari per a la seva execució dins del període de realització del pla, destacant
els punts amb incompliment més gran, la població afectada i les mesures proposades
per assolir els nivells de compliment de la normativa.

2.2. Objectius del Pla de Mobilitat Urbana vinculats amb altres plans
o programes
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 PMU:
La llei 9/2003, de la Mobilitat
La Llei de 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 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.
La Llei 9/2003 de la mobilitat estableix 10 principis inspiradors i 23 objectius.
Principis inspiradors:
a) El dret dels ciutadans a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades i
segures i amb el mínim impacte ambiental possible.
b) L'organització d'un sistema de distribució de mercaderies sostenible.
c) La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de persones
com de mercaderies.
d) El foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i d'altres sistemes de transport
de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.
e) La implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la mobilitat de les
persones.
f)

La distribució adequada dels costos d'implantació i gestió del transport.

g) L'adequació a les polítiques comunitàries sobre aquesta matèria.
h) L'impuls d'una mobilitat sostenible.
i)

El foment del desenvolupament urbà sostenible i l'ús racional del territori.

j)

El compliment dels tractats internacionals vigents relatius a la preservació del clima pel
que concerneix la mobilitat.

Els objectius que han de satisfer les polítiques de mobilitat que s'apliquin a Catalunya són:
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a) Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques de mobilitat
de manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi plenament
l'accessibilitat als centres de treball, a les residències i als punts d'interès cultural, social,
sanitari, formatiu o lúdic, amb el mínim impacte ambiental possible i de la manera més
segura possible.
b) Adequar progressivament el sistema de càrregues i tarifes directes sobre la mobilitat a
un esquema que integri les externalitats, que equipari transport públic i privat pel que fa
als costos de producció i utilització dels sistemes, i que reguli l'accessibilitat ordenada al
nucli urbà i al centre de les ciutats i dissuadeixi de fer un ús poc racional del vehicle
privat, especialment a les localitats amb una població de dret superior a vint mil
habitants.
c) Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i
col·lectiu i altres sistemes de transport de baix impacte, com els desplaçaments a peu,
amb bicicleta i amb altres mitjans que no consumeixin combustibles fòssils.
d) Establir mecanismes de coordinació per a aprofitar al màxim els transports col·lectius,
siguin transports públics o transport escolar o d'empresa.
e) Promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals els de tracció
no mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, d'una manera especial en el medi urbà, i
desincentivar els mitjans de transport menys ecològics.
f)

Efectuar i dur a terme propostes innovadores que afavoreixin un ús més racional del
vehicle privat, com el cotxe multiusuari o el cotxe compartit.

g) Estudiar fórmules d'integració tarifària del transport públic en el conjunt de Catalunya.
h) Ajustar els sistemes de transport a la demanda en zones de baixa densitat de població,
especialment als nuclis rurals i als allunyats dels centres i els nuclis urbans, i garantir la
intercomunicació d'aquests amb els centres urbans.
i)

Afavorir els sistemes de transport a la demanda als polígons industrials.

j)

Disminuir la congestió de les zones urbanes per mitjà de mesures incentivadores i de
foment de l'ús del transport públic i per mitjà d'actuacions dissuasives de la utilització del
vehicle privat als centres de les ciutats.

k) Millorar la velocitat comercial del transport públic de viatgers.
l)

Disciplinar el trànsit i exigir el compliment de les normatives europea, estatal i catalana
sobre prevenció de la contaminació atmosfèrica i acústica, especialment als municipis
amb una població de dret superior a vint mil habitants.

m) Fomentar propostes i actuacions que contribueixin a la millora de la seguretat viària.
n) Fomentar la reducció de l'accidentalitat.
o) Analitzar les polítiques de planificació i implantació d'infraestructures i serveis de
transport amb criteris de sostenibilitat i racionalitzar l'ús de l'espai viari, de manera que
cada mitjà de desplaçament i cada sistema de transport disposin d'un àmbit adequat a
llurs característiques i als principis d'aquesta Llei.
p) Introduir de manera progressiva els mitjans teleinformàtics i les noves tecnologies en la
gestió de la mobilitat, amb l'objectiu de garantir una mobilitat racional, ordenada i
adequada a les necessitats dels ciutadans.
q) Promoure la construcció d'aparcaments dissuasius per a automòbils, motocicletes i
bicicletes a les estacions de tren i autobús i a les parades principals d'autobús per tal
d'afavorir l'intercanvi modal, i als accessos a les ciutats, amb capacitat suficient, en
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ambdós casos, per a atendre la demanda dels usuaris i amb un preu d'aparcament, si
n'hi ha, adequat a llur finalitat.
r) Avançar en la definició de polítiques que permetin el desenvolupament harmònic i
sostenible del transport de mercaderies, de manera que, sense deixar d'atendre'n la
demanda, se'n minimitzi l'impacte, especialment mitjançant el foment de la intermodalitat
amb altres mitjans, com el ferroviari i el marítim.
s) Promoure la intermodalitat del transport de mercaderies, dotant les diferents regions i els
eixos bàsics de connectivitat de les infraestructures necessàries.
t)

Impulsar l'ús eficient dels recursos energètics per tal de disminuir les emissions que
provoquen l'efecte hivernacle i lluitar contra el canvi climàtic d'acord amb els tractats
internacionals vigents sobre la matèria.

u) Promoure una política intensa d'educació ambiental en matèria de mobilitat sostenible en
coordinació amb el Departament de Medi Ambient.
v) Promoure i incentivar l'ús de combustibles alternatius al petroli, especialment en el
transport col·lectiu i en l'àmbit urbà.
w) Relacionar la planificació de l'ús del sòl amb l'oferta de transport públic.

Directrius Nacionals de Mobilitat
Les Directrius nacionals de mobilitat es van proposar per tal de dissenyar una estratègia de
competitivitat, integració social, qualitat de vida, salut, seguretat i sostenibilitat dels territoris i
de la gent que en forma part.
Segons aquestes directrius, la mobilitat és conseqüència, essencialment, de la necessitat de desplaçar-se
per tal de poder desenvolupar les activitats socials i econòmiques, i engloba tant les persones com el
transport de béns. D’aquesta necessitat d’accedir a diferents espais del territori es deriva el concepte
d’accessibilitat, que la Llei 9/2003 defineix com la “capacitat d’arribar en condicions adequades als
llocs de residència, treball, formació, assistència sanitària, interès social, prestació de serveis o
lleure, des del punt de vista de la qualitat i disponibilitat de les infraestructures, xarxes de mobilitat i
serveis de transport.”
No obstant, la majoria de territoris no han sabut mantenir l’equilibri entre els aspectes vinculats a la
mobilitat i el transport i el funcionament del sistema des del punt de vista socioambiental, generant
disfuncions que, des de les Directrius Nacionals, s’han volgut resoldre a través dels seus principis
inspiradors.
Al llarg d’aquests anys d’implantació de les Directrius Nacionals, s’han desenvolupat alguns plans de rang
inferior - plans directors de mobilitat, plans específics i plans de mobilitat urbana - que han incorporat
aquests principis i objectius.
Els Plans de Mobilitat Urbana, tenen com a objectiu definir les estratègies de mobilitat del/s municipi/s en el
marc d’aquestes Directrius i, alhora, del Pla Director de l’àmbit funcional al que pertanyen.

Les Directrius Nacionals de Mobilitat estableixen el següent:


Propòsit bàsic a partir del primer principi inspirador de la Llei 9/2003, que estableix “el
dret dels ciutadans a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades i segures
i amb el mínim impacte ambiental possible” (art. 2).


millorar l’accessibilitat.



reduir els impactes negatius del transport.
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Estratègia basada en 6 criteris: competitivitat, integració social, qualitat de vida, salut,
seguretat i sostenibilitat



Estratègia d’aplicació triple:





Organitzar els usos del territori i la xarxa d’infraestructures de tal manera que
minimitzin la distància dels desplaçaments, és a dir, que calguin desplaçaments
de menys distància per satisfer totes les funcions socials i econòmiques.



Traspassar desplaçaments als mitjans de transport més adients a cada àmbit, en
el ben entès que són aquells que aporten una accessibilitat més universal i
generen uns impactes socials i ambientals menors.



Millorar l’eficiència pròpia de cada mitjà de transport, és a dir, reduir els seus
costos externs unitaris.

28 directrius de les quals les que tenen aplicació a l’àmbit urbà:


Fomentar l’ús del transport públic.



Aplicar les noves tecnologies en la millora de la informació en temps real per als
usuaris del vehicle privat i del transport públic.



Integrar la xarxa del transport públic dins el sistema intermodal de transport.



Millorar la qualitat, la fiabilitat i la seguretat del transport públic de superfície.



Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi i evitar l’exclusió social en
la incorporació al món laboral i acadèmic.



Promoure actuacions orientades als operadors per aconseguir una distribució
urbana de mercaderies més sostenible.



Racionalitzar ús vehicle privat en els desplaçaments urbans i metropolitans.



Establir plans de millora de la seguretat viària adreçats a la reducció del nombre
d’accidents i de víctimes mortals, per tal d’incorporar-los al PSV.



Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics augmentant la
seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes.



Promoure entre la ciutadania un canvi de cultura en relació amb la mobilitat
sostenible i segura.



Reduir impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.



Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés de
planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans
consolidats.

El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona
En el qual s’inclou l’àmbit territorial d’Esplugues de Llobregat, va ser el primer document
d’aquestes característiques que es va redactar i aprovar a Catalunya (setembre de 2008) i
és l’antecedent pels plans directors de mobilitat que promouen la resta de consorcis de
transport públic que existeixen a Catalunya.
El pdM 2013-2018, per una banda, fixa uns Objectius marc amb especial incidència
ambiental i, per altra banda, tota una sèrie d’objectius ambientals específics per al procés
d’avaluació ambiental.


Objectius marc:
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Objectiu marc 1: Afavorir un transvasament modal d’usuaris del cotxe vers els
transports més sostenibles



Objectiu marc 2: Fomentar un ús més eficient del vehicle privat



Objectiu marc 3: Minimitzar la distància de desplaçaments



Objectiu marc 4: Reduir el cost unitari dels viatges



Objectiu marc 5: Reduir les externalitats del sistema de transports



Objectiu marc 6: Fomentar una distribució més eficient de les mercaderies

Objectius ambientals específics pel pdM 2013 - 2018:


Objectiu ambiental 1: Moderar el consum d’energia i reduir la intensitat energètica
del transport a l’RMB



Objectiu ambiental 2: Reduir la contribució que el sistema de mobilitat de l’RMB fa
al canvi climàtic



Objectiu ambiental 3: Reduir la contaminació atmosfèrica resultant del transport



Objectiu ambiental 4: Disminuir la contaminació acústica resultant dels sistemes
de transport

Pacte per la mobilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Els principis que orienten el Pacte per a la Mobilitat, i que emmarquen els objectius que
determinaran el model de mobilitat, són els següents: sostenibilitat, accessibilitat, seguretat,
eficiència, garantia de la qualitat de vida, garantia del dinamisme econòmic i integració de
tots els col·lectius i administracions.
D’acord amb els principis esmentats, els signants del Pacte per a la Mobilitat, entre ells
Esplugues de Llobregat, es comprometen a adoptar les mesures necessàries per assolir els
següents objectius. La consecució dels diferents objectius referits a cada temàtica comporta
l’adopció de determinades actuacions.
Objectius unimodals


Mobilitat a peu. 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



Mobilitat en bicicleta. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de
transport d’ús habitual, creant les condicions infraestructurals, de gestió del trànsit i
educació viària necessàries per promoure la seva utilització.



Mobilitat en transport col·lectiu. Promoure la utilització del transport públic davant del
transport privat, oferint un sistema de transport col·lectiu de qualitat i competitiu respecte
als desplaçaments en vehicle privat.



Mobilitat en transport privat (circulació). Fomentar un ús racional del cotxe, aplicant
mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a altres modes de transport més sostenibles
i que promoguin la intermodalitat.



Mobilitat en transport privat (estacionament): Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb:


la demanda de rotació i de residents
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el dinamisme econòmic de la ciutat



les bones condicions d’accés i mobilitat per als modes més sostenibles

Distribució urbana de mercaderies: Garantir una distribució de mercaderies: àgil,
ordenada, amb mínim impacte sobre el sistema de mobilitat de la ciutat i garantint el ple
desenvolupament de les activitats econòmiques de la ciutat

Objectius multimodals


Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d’assolir un ús eficient dels diferents
modes de transport en cada tram de la cadena de transport.



Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a
cada mode de transport.



Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel
trànsit.



Aprofitar els avenços tecnològics existents per millorar el sistema de mobilitat i el control
del trànsit.



Preveure en les futures actuacions una configuració de l’espai públic que tingui en
compte les necessitats del model de mobilitat definit en aquest Pacte.



Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors
que contenen els principis i objectius establerts en aquest Pacte.
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2.3. Objectius del PMUS d’Esplugues de Llobregat
S’ha considerat que els objectius ambientals de referència del PMU són aquells que
determina el Pla Director de Mobilitat de l’RMB 2013-2018 per al subàmbit del Pla de millora
de qualitat de l’aire. En aquest sentit, els objectius permeten complir simultàniament amb els
diversos plans de referència.
Objectiu pdM per al
subàmbit del PMQA

Objectiu

2012

2018 2012-2018

1. Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles
Quota de modes no motoritzats (% desp.)

46,7% 47,5%

Quota de transport públic (% desp.)

19,2% 21,3%

-

Quota de vehicle privat motoritzat (% desp.)

31,8% 28,9%

-8,9%

Mobilitat en vehicle privat total (M veh-km/any)

25.050 24.198

-4,7%

14,94

16,05

7,4%

-

-

-

18,10

18,00

-

4.079

3.829

-6,1%

2. Incrementar l'eficiència del sistema de transport
Ocupació autobús (pers./veh)
Productivitat autobús (viatgers anuals/km útils)
3. Minimitzar la distància dels desplaçaments
Distància mitjana intermunicipal en vehicle privat (km)
4. Reduir les externalitats del sistema de transports
Costos externs del transport (M€)

5. Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport
Consum d'energia (milers tep/any)

1.878

1.713

-11,6%

Consum de combustibles fòssils (milers tep/any)

1.672

1.472

-11,9%

5.304

4.603

-15,4%

Emissions de PM10 (tones/any)

1.669

1.285

-23,3%

Emissions de PM2.5 (tones/any)

-

-

-

Emissions de NO2 (tones/any)

5.558

4.780

-16,8%

Emissions de NOx (tones/any)

24.541 18.321

-26,8%

6. Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic
Emissions de CO2 (milers tones/any)
7. Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat

8. Reduir l'accidentalitat
Morts anuals en z.urbana / Morts en z.urbana any 2010 *

-

0,6

0,6

Accidents amb víctimes / 108 veh-km i any
9. Garantir l'accessibilitat al sistema de mobilitat

-

-

-

Parades d'autobús accessibles dins la zona urbana (%)

-

90%

90%

Estacions de ferrocarril adaptades a PMR

-

-

-

Operadors amb informació en temps real (%)

24%

100%

100%

Nombre de plafons amb informació sobre la previsió
d’arribada de l’autobús a la parada en temps real

607

>

>

Població exposada a nivell sonors supersios als límits legals

-

-

<

Nivell de reducció qualitativa

-

-

-

10. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat

11. Reduir la contaminació acústica

12. Reduir l'ocupació de l'espai públic destinat als vehicles privats motoritzats
Proporció de calçada respecte la superfície total de via
publica (%)

-

-

<

* Apl i ca t a 2018 s egui nt l 'objecti u del Pl a Es tra tègi c de Segureta t Vi à ri a de Ca ta l unya d'a s s ol i r a l
2020 un 50% de morts res pecte a l 2010
Nota : A més a més , en l a mes ura EA1.4 d’Impul s del s Pl a ns de Mobi l i ta t Urba na del nou pdM 20132018, es determi na que el s PMU ha n d’i ncorpora r l 'objecti u de redui r l a conta mi na ci ó a cús ti ca , i
redui r l ’ocupa ci ó de l ’es pa i públ i c des ti na t a l s vehi cl es pri va ts .
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2.4. Àmbit del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
2.4.1. Àmbit territorial
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 sud-oest. A ponent, el
límit municipal passa pel torrent de la Fontsanta, entre Sant Just Desvern i Esplugues de
Llobregat.

Fig. 4. Localització geogràfica del municipi.
Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICC

2.4.2. Xarxes de comunicació d’abast supramunicipal
Quant a la infraestructura viària, 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 B20, 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

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat ‘Horitzó 2020’

21

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:

Fig. 5. Eixos viaris principals del municipi d’Esplugues de Llobregat
Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICC

Pel que fa al mode ferroviari, per Esplugues discorre el traçat troncal de la xarxa de tramvia
del sud de Barcelona, per on hi circulen les línies 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.
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Fig. 6. Eixos ferroviaris principals del municipi d’Esplugues de Llobregat
Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICC

2.4.3. 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.
2.4.3.1. 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.
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Fig. 7. Barris d’Esplugues de Llobregat. Font: Ajuntament d’Esplugues. Elaboració pròpia

2.4.3.2. Zonificació enquestes de mobilitat
Durant el període 2011 – 2012 la Diputació de Barcelona (DIBA) i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) van dur a terme l’enquesta de mobilitat en dia feiner dels municipis de
l’àrea d’influència directa de Barcelona que va permetre conèixer els desplaçaments que
realitzen els ciutadans de l’àmbit tant dins d’un mateix municipi com amb la resta.
El total d’enquestes va correspondre a 18.000 unitats mostrals amb un error màxim de
conjunt del 0,7%. En el cas d’Esplugues de Llobregat se’n van realitzar un total de 800 amb
un error mostral del 3,5%.
ENQUESTA DE MOBILITAT QUOTIDIANA (EMQ) 2011
Municipi

Unitats
mostrals (n)

Error mostral
€

Zones
d’anàlisi (z)

Submostra
per zona (nz)

Esplugues de Llobregat

800

3,5%

3

266

Taula 2. Disseny mostral per Esplugues de Llobregat
Font: Diputació de Barcelona

El municipi es va desagregar en 3 zones i les unitats mostrals es van realitzar de forma
equitativa per a cadascuna d’elles:
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Fig. 8. Zonificació de l’enquesta realitzada
Font: EMQ 2011

2.4.4. Anàlisi econòmica
Especialització econòmica
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.).
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.
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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,
Distribució
VAB sector serveis per branques d'activitat
s’observa la següent
distribució:

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
Distribució VAB
sectorElaboració
industrial
Font: Idescat.
pròpia.per branques

d'activitat

Per altra banda, si es desagreguen les dades del sector industrial en branques
d’activitat, s’observa la següent distribució:

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.
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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.
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.

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.
El descens del nombre d’afiliats al règim general de la Seguretat Social en el període 20082011 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

Construcci
ó

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

Autocontenció i 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.
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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 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, d’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 5. 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 6. Taxa d’autosuficiència d’Esplugues de Llobregat dels anys 1996 i 2001
Font: Idescat. Elaboració pròpia.

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.
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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%

Homes Esplugues de Llobregat

Fig. 12. Piràmide poblacional d’Esplugues de Llobregat i Catalunya. Any 2010
Font: Idescat. Elaboració pròpia
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3. DIAGNOSI AMBIENTAL VINCULADA A LA MOBILITAT
3.1. Transport públic ferroviari
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 existents al municipi, on 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. 13. Cobertura territorial de la xarxa ferroviària d’Esplugues de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia.

Per una banda, s’observa que la xarxa de tramvia dóna cobertura, principalment, als barris
de Can 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.
PROPOSTES DEL PMU VINCULADES A LA MILLORA AMBIENTAL:


Millora de les vorades de la plataforma per a les vies del tramvia



Nova línia ferroviària Castelldefels – Cornellà – Zona Universitària



Perllongament de la línia L3 des de Zona Universitària fins a Sant Feliu de Llobregat
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Perllongament de la línia L6 entre Reina Elisenda i Sant Joan de Déu amb nova parada
al Pont d’Esplugues



Connexió de les dues xarxes actuals del tramvia: Trambaix i Trambesòs



Nova configuració urbanística del carrer Laureà Miró entre la Plaça Santa Magdalena i
el límit del terme municipal

3.2. Transport públic urbà i suburbà de superfície
El servei urbà i suburbà de superfície d’Esplugues de Llobregat s’emmarca en l’àmbit de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i totes les línies d’aquest àmbit formen part del
Sistema Tarifari Integrat de l’ATM (zona 1).
El transport de superfície es pot diferenciar en tres categories segons la naturalesa del
servei que s’ofereix:
Servei urbà i suburbà diürn
El servei de transport públic diürn d’Esplugues de Llobregat consta de 12 línies que
circulen total o parcialment pel municipi.
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.
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.
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.
Pel que fa a la flota, la totalitat de les línies de transport públic que circulen per Esplugues de
Llobregat funcionen amb vehicles de pis baix, adaptats a PMR.
Per complementar, facilitar i millorar el servei també es disposa de plataformes a les
parades i nou mobiliari a les parades.
Servei urbà i suburbà nocturn (Nitbús)
El servei d’autobús nocturn que opera al municipi d’Esplugues de Llobregat es compon de 3
línies que circulen parcialment pel municipi.
Les línies N12, N14 i N15 comuniquen Esplugues amb els municipis veïns de St. Feliu de
Llobregat, St. Just Desvern, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de
Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels, i amb Barcelona.
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Taxi
La gestió del servei de Taxi a Esplugues de Llobregat es realitza des de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) juntament amb la resta de municipis de l’àmbit. Per tant no es poden
atorgar un nombre de llicències específiques a la ciutat d’Esplugues de Llobregat.
PROPOSTES DEL PMUS VINCULADES A LA MILLORA AMBIENTAL


Millora dels punts negres de la xarxa de transport públic



Millora dels passos elevats per a vianants



Substitució del pal de parada existent per una marquesina en algunes parades



Millora de l’accessibilitat de les parades



Instal·lació de plataformes d’embarcament en algunes parades



Instal·lació de pantalles d’informació dinàmica a les parades



Instal·lació de pantalles d’informació dinàmica en alguns punts neuràlgics de la ciutat



Estudi de viabilitat del carril bus-VAO a l’autopista B-23 entre Molins de Rei i Barcelona
mantenint la secció existent i no augmentant la plataforma viària



Implantació d’un carril bus a l’Avinguda dels Països Catalans



Millores en el servei de les línies urbanes d’autobús (Esplubús)



Millora de la connexió amb l’aeroport del Prat



Estudi per a la creació d’un intercanviador de baix cost al Pont d’Esplugues



Estudi de millora de la connectivitat en autobús amb Barcelona i la resta de l’AMB
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3.3. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
Existeixen dos tipus de vies d’accés a la ciutat d’Esplugues de Llobregat, segons les
característiques de capacitat i de morfologia de les mateixes:
 Accés per vies interurbanes d’alta capacitat


Accés pel continu urbà amb els municipis confrontants

Fig. 14. Jerarquització de la xarxa viària d’Esplugues de Llobregat
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Elaboració pròpia

Una gran part dels desplaçaments d’accés o sortida de la ciutat es realitzen per dues vies
interurbanes d’alta capacitat: la B-23 i la B-20 (Ronda de Dalt).
Per a la mobilitat atreta i/o generada per Esplugues de Llobregat, també són importants
altres vies d’accés a través del continu urbà dels municipis del voltant com el carrer Laureà
Miró que és la continuació de la carretera de Collblanc i permet la connexió amb l’Hospitalet
de Llobregat i Barcelona, per altra banda, i com indica el seu nom, l’avinguda de Cornellà
que permet la connexió amb el municipi de Cornellà de Llobregat.
A continuació es detalla l’oferta total de places d’aparcament del municipi d’Esplugues de
Llobregat per zones i tipologies:
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OFERTA PLACES D'APARCAMENT
A LA VIA PÚBLICA
Barri

No
regulat

FORA DE LA VIA PÚBLICA

Regulat

Privat

Públic

Zona
blava

Zona
verda

PMR

C/D

Finca
privada

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

Ús
Bosses en
privat superfície

Total

Lliure

15.417

2.329

24.901

17.746

Taula 7. Nombre total de places d'aparcament a Esplugues de Llobregat.
Font: elaboració pròpia

PROPOSTES DEL PMUS VINCULADES A LA MILLORA AMBIENTAL


Proposta de nova jerarquia viària



Estendre la xarxa de carrers de zona 30, carrers de prioritat invertida i carrers exclusius
per a vianants



Millora de la mobilitat i reordenació del trànsit a diversos carrers del municipi



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



Definir polítiques d’aparcament i actuacions concretes orientades a certs grups
destinataris



Estudi per a la reconversió d’algunes de les bosses d’aparcament existents en
aparcaments de dissuasió (“park & ride”)
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3.4. Parc de vehicles i dades de motorització
Índex de motorització
L’índex de motorització és un dels principals indicadors per avaluar la utilització 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 (s’expressa en nombre de vehicles per cada 1.000
habitants). Conèixer aquest indicador és important ateses les 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.
Evolució de l'índex de motorització
800
700

Veh./1.000 hab

600
500
400
300
200
100
0
2001

2002

2003

Turismes

2004

2005

2006

Motocicletes

2007

2008

2009

2010

Camions i furgonetes

2011

Total

Fig. 15. Evolució de l’índex de motorització per tipologia de vehicle. Període 2001-2011
Font: Idescat. Elaboració pròpia

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 8. Taula 3 Índex de motorització. Any 2011. Font: Idescat. Elaboració pròpia
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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.
Cal tenir en compte que per al càlcul del consum d’energia i emissions vinculades a la
mobilitat s’ha considerat la composició del parc segons es recull amb molt de detall en l’eina
de càlcul AMBIMOB 2.0 en la seva versió inicial d’octubre de 2015. Aquesta eina permet
carregar les dades específiques del municipi d’Esplugues de Llobregat.
Flota de vehicles municipals
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.
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.

3.5. Fluxos de mobilitat. Anàlisi de les dades disponibles
Per dur a terme la caracterització del fluxos de mobilitat en l’àmbit de l’estudi es considera
oportú diferenciar entre:


Fluxos de caràcter intern, que tenen origen /destinació a l’interior del propi municipi.



Fluxos amb l’exterior, que tenen origen o bé destinació amb o des de l’exterior.



Fluxos de pas, sense cap vinculació amb el municipi.

El punt de partida per a la caracterització dels fluxos de mobilitat serà l’anàlisi de les
enquestes següents:


Enquesta de Mobilitat Quotidiana elaborada l’any 2006 a tot Catalunya.



Enquesta de Mobilitat Quotidiana elaborada l’any 2011 en l’àmbit territorial conformat
pels municipis que formaven part de l’antiga EMT (a excepció de Barcelona).



Enquesta de Mobilitat en dies feiners (EMEF) elaborada l’any 2010 i vinculada als
residents de la Regió Metropolitana de Barcelona.



Treballs de camp realitzats amb motiu de l’elaboració del PMU:


Aforament de vehicles.



Aforament de vianants i bicicletes



Dades d’origen / destinació facilitades pels responsables de la gestió i explotació
del transport públic.
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Les dades que es tracten a continuació s’han pres a partir de l’enquesta realitzada al llarg de
l’any 2011 als municipis de la primera corona metropolitana, excepte Barcelona.
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. 16. Zonificació de l’enquesta realitzada
Font: EMQ 2011

3.5.1. 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.
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Fig. 17. Distribució dels desplaçaments dels residents a Esplugues de Llobregat segons tipus de recorregut.
Font: EMQ 2011

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%).
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. 18. Distribució dels desplaçaments dels residents a Esplugues de Llobregat segons motiu
Font: EMQ 2011
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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.
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. 19. 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 9. Distribució dels desplaçaments dels residents a Esplugues de Llobregat segons mode de
transport. Font: EMQ 2011
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60%
50%
88,8%

40%

40,4%

30%

32,8%

51,0%

20%
10%

15,3%

21,5%

0%
Interns

Connexió

No motoritzats

Externs

Total

Transport públic

Transport privat

Fig. 20. 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
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Fig. 21. Distribució dels desplaçaments dels residents a Esplugues de Llobregat en transport públic i en vehicle
privat. Font: EMQ 2011

3.5.2. 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).
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).
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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 10. 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 11. 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.

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

Els modes de transport dels fluxos interns
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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.

Fig. 23. Repartiment modal dels desplaçaments interns a Esplugues de Llobregat
Font: EMQ 2011

3.5.3. 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 12. 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
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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 haver-hi una part de la
mobilitat de connexió al municipi efectuada per persones no residents en aquests 17 municipis.

Fig. 24. 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 13. 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
* Dades de caràcter orientatiu ja que la submostra de desplaçaments no supera el llindar de significació
estadística
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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. 25. Ús del transport públic en els principals fluxos de connexió d’Esplugues de Llobregat
Font: EMQ 2011

Fig. 26. 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.

PROPOSTES DEL PMUSS VINCULADES A LA MILLORA AMBIENTAL
De forma general, el PMUS aporta propostes per a la millora de la mobilitat realitzant una
ferma aposta en temes específics que permetin reforçar la mobilitat sostenible del municipi i
fomentin l’ús d’un transport responsable tant vers el medi ambient com respecte a la salut
de les persones.
Els objectius principals estan vinculats a la millora de la informació per tal d’incrementar el
número d’usuaris, millorar la connectivitat en l’àmbit supramunicipal, millorar la cobertura
territorial, disminuir l’emissió de contaminants, etc., fomentant una mobilitat sostenible que
tingui en compte les persones com a vianants i com a usuaris de transport (públic i privat).
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1. Accessibilitat
Eixamplament de voreres
Millora dels guals de vianants
Millora de l’accessibilitat el confort dels vianants als passos inferiors de l’autovia B-23
Directrius per al disseny de vies ciclistes en els nous desenvolupaments urbanístics
2. Mobilitat i seguretat
Millora de la semaforització a la xarxa principal de vianants
Estudi de la implantació d’un cicle semafòric de 120 segons en tots aquells passos de
vianants que creuen les vies del tramvia que permeti un pas segur dels vianants
Camins escolars
Garantir les infraestructures necessàries per a l’accés en bicicleta (aparcaments
segurs, etc.) als principals centres generadors i/o atractors de mobilitat del municipi
(centres escolars, equipaments esportius, dependències municipals, estacions de
transport públic, etc.)
Millora de la seguretat de la xarxa ciclista
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
3. Informació
Campanyes de promoció i difusió de la xarxa de vies ciclistes (tant a nivell urbà com
interurbà)
Dissenyar programes de formació sobre l’ús urbà de la bicicleta i sobre la normativa
vigent
Definició dels procediments de comunicació i informació a la ciutadania en temes
relacionats amb la mobilitat urbana sostenible
Millorar la visibilitat dels sistemes d’informació existents sobre el sistema de mobilitat
de la ciutat i creació de nous canals d’informació que els complementin
4. Connectivitat
Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes
Creació d’una xarxa interurbana de vies ciclistes
Creació d’un gran intercanviador modal a la rodalia del Pont d’Esplugues
Totes aquestes actuacions, conjuntes, s’han establert per millorar el canvi modal i generar
canvis en els fluxos –tant interns, com externs– per aconseguir una mobilitat sostenible.
L’aposta per part de la Diputació de Barcelona i de l’AMB en relació a la redacció dels PMU
dels quatre municipis de forma conjunta ha aportat una visió supramunicipal i de conjunt
tant de l’àmbit del Llobregat com de la relació amb la Ciutat Comtal.
S’ha de destacar que el PMU també promou la minimització de barreres per tal de facilitar
l’accés als transports més sostenibles i els vincula amb propostes ambientalment més
eficients.
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3.5.4. Resum anàlisi de fluxos

De connexió

Interna

FLUXOS DE
MOBILITAT 2011

Flux total
(despl./dia)

Mobilitat a peu
Flux
Quota (%)
(despl/dia)

Flux
(despl/dia)

Mobilitat en bicicleta
Temps mitjà de
Quota (%)
desplaçament (min)

Flux
(despl/dia)

Quota (%)

Transport públic
Serveis en hora punta
(expedicions 1 sentit)

Temps mitjà de
desplaçament (min)

Flux
(despl/dia)

Quota (%)

Mobilitat en vehicle privat
Temps mitjà
desplaçament (min)

Anàlisi de fluxos
veh-km
(anuals)

Oportunitats de canvi modal

Zona 1

22.903

19.308

84,3%

-

-

-

1.036

4,5%

52

15,1

2.559

11,2%

11,9

2.988.512

Desincentivar l'ús del vehicle privat dins del municipi:

Zona 2

30.261

26.548

87,7%

130

0,4%

10,0

636

2,1%

48

15,6

2.946

9,7%

8,2

1.949.727

Zona 3

18.706

17.761

94,9%

-

-

-

376

2,0%

36

19,2

569

3,0%

14,8

739.398

Total

71.869

63.617

88,5%

130

0,2%

10,0

2.048

2,8%

64

16,0

6.075

8,5%

10,4

5.677.636

- Millorar l'accessibilitat de la xarxa de vianants.
- Minimitzar els punts de conflicte que es genenren entre els ciclites, els vianants i
els usuaris del transport públic.
- Resoldre deficiències a les parades del transport públic i millorar la velocitat
comercials dels autobusos.
- Millorar la seguretat viària de tots els modes de transport.

Barcelona *

33.395

452

1,4%

374

1,1%

30,6

20.192

60,5%

47

33,1

12.376

37,1%

20,8

12.200.077

L'Hospitalet de Ll.

30.293

20.032

66,1%

-

-

-

4.490

14,8%

36

24,7

5.771

19,1%

13,7

6.069.434

Cornellà de Ll.

15.763

2.827

17,9%

-

-

-

6.350

40,3%

35

21,7

6.586

41,8%

11,8

7.578.825

Sant Just Desvern

9.380

2.521

26,9%

278

3,0%

11,0

1.358

14,5%

23

20,3

5.224

55,7%

10,2

5.725.149

Sant Joan Despí

7.053

1.052

14,9%

-

-

-

1.799

25,5%

32

24,3

4.202

59,6%

13,5

4.671.750

118.439

27.247

23,0%

653

0,6%

22,2

38.520

32,5%

61

32,1

52.019

43,9%

20,2

58.434.225

190.308

90.863

47,7%

782

0,4%

20,2

40.568

21,3%

61

31,3

58.094

30,5%

19,2

64.111.860

Total
TOTAL

Coordinar les polítiques de mobilitat entre els municipis on es produeixen els
fluxos més importants, mitjançant mesures push&pull que minimitzin els
desplaçaments en vehicle privat a partir d'un canvi modal cap als modes menys
contaminants:
- Millorar la continuitat de la xarxa de vianants i ciclista per connectar amb els
municipis confrontants.
- Millorar l'intercanvi modal i les connexions entre la xarxa de tramvia i
autobusos.
- Gestionar l'aparcament als barris amb una densitat més elevada.
- Potenciar els sistemes de car-pooling.
- Controlar l'incivisme: vehicles mal aparcats a cruïlles, carrils bici, etc.

* A l'EMQ 2011 no estan inclosos els desplaçaments dels residents a Barcelona

Taula 14. Fluxos de mobilitat 2011 al municipi d’Esplugues de Llobregat.
Font: EMQ 2011
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3.6. Distribució del trànsit a la xarxa viària
Tot i que la xarxa viària d’Esplugues de Llobregat s’estructura al voltant de dos eixos viaris
que creuen la ciutat de sud a nord (avinguda dels Països Catalans i avinguda de Cornellà) i
de est a oest (carrer Laureà Miró), s’observa que hi ha altres vies que suporten intensitats de
trànsit iguals o majors que les vies que conformen aquests dos eixos.
En primer lloc, cal destacar l’elevada intensitat de trànsit al principal eix viari dels barris de
muntanya de la ciutat (La Mallola, La Miranda, Ciutat Diagonal i Finestrelles), el que
conformen la Via Augusta i l’avinguda de Josep Esteva i Fontanet, on se superen els
1.500 vehicles en la franja horària de matí analitzada en tots els seus trams. Aquestes
elevades intensitats de trànsit registrades en aquest eix són degudes a diferents raons. Per
una banda, pel caràcter residencial d’aquests barris i la poca cobertura de la xarxa de
transport públic en aquest àmbit, que afavoreixen una elevada motorització. Per altra banda,
per la mobilitat generada en les hores d’entrada a l’elevat nombre de centres educatius
existents en aquesta zona. I, finalment, per l’elevat nombre de vehicles provinents d’altres
municipis (Sant Just Desvern, principalment), que utilitzen aquest eix urbà com a drecera per
a accedir a l’autovia B-23, la Ronda de Dalt o l’avinguda Diagonal de Barcelona.
En segon lloc, també s’observa una elevada intensitat de trànsit en l’eix que conformen els
carrers de Sant Antoni Maria Claret i de la Verge de Guadalupe. En aquest eix s’hi
observen dos tipus de trànsit diferents: per una banda, trànsit d’agitació generat per aquells
vehicles dels barris de La Plana i Montesa que volen accedir a la Ronda de Dalt per l’accés
13 i, per l’altra, trànsit de pas – sobretot de vehicles pesants – amb origen i/o destinació la
zona industrial de Cornellà de Llobregat més propera a Esplugues de Llobregat. En tots els
trams d’aquest eix se superen els 1.000 vehicles en la franja horària de matí analitzada, i en
alguns del carrer de la Verge de Guadalupe s’hi poden observar més de 2.500 vehicles.
Pel que fa a les vies interurbanes, s’observa una elevada intensitat de trànsit en les dues
autovies que travessen el municipi (l’autovia B-23 i la Ronda de Dalt). Els accessos a
aquestes dues vies d’alta capacitat no són utilitzats només pels residents a Esplugues de
Llobregat, sinó també per conductors de municipis de la rodalia.
A continuació s’adjunta la intensitat de trànsit registrada en els accessos a les vies d’alta
capacitat en la modelització de la franja horària punta de matí:
AFORAMENTS DE VEHICLE PRIVAT. Hora punta de matí
Via

Sentit

Accés

Intensitat
(veh./FHP matí)

B-23

Barcelona

Autovia B-23 - Sortida 1B ‘Esplugues de Llobregat’ cap a la
plaça Josep Català Soler d’Esplugues de Llobregat

B-23

AP-2

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

543

Ronda de Dalt

Llobregat

Sortida 12 cap al carrer Laureà Miró d’Esplugues de
Llobregat

366

Ronda de Dalt

Llobregat

Entrada 12 cap a Ronda de Dalt sentit Llobregat

1.322

Ronda de Dalt

Besòs

Sortida 12 cap al carrer Molí (Can Vidalet) d’Esplugues de
Llobregat

1.167

Ronda de Dalt

Llobregat

Entrada 13 ‘Av. Electricitat’ cap al carrer Verge de
Guadalupe

1.528

Ronda de Dalt

Llobregat

Sortida 13 ‘Av. Electricitat’ cap a la Ronda de Dalt sentit
Llobregat

1.101

603
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Ronda de Dalt

Besòs

Entrada 13 ‘Av. Electricitat’ cap al Camí de Can Boixeres
d’Esplugues de Llobregat

1.335

Ronda de Dalt

Besòs

Sortida 13 ‘Av. Electricitat’ cap a la Ronda de Dalt sentit
Besòs

802

Taula 15. Intensitats de vehicles als accessos a les principals vies interurbanes d’Esplugues de
Llobregat. Font: elaboració pròpia.

Fig. 27. Intensitats de trànsit en la franja horària punta de matí (7:00-9:00) a Esplugues de Llobregat
Font: elaboració pròpia
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Les vies amb una major intensitat de trànsit en la franja horària punta de tarda (de 18:00 a
20:00) coincideixen amb les vies amb una major intensitat de trànsit en la franja horària de
matí. De fet, les intensitats de trànsit totals (suma dels dos sentits de circulació) a les vies de
la xarxa viària primària i secundària col·lectora modelitzades també són molt similars a les
registrades en la franja horària punta de matí.
On sí que s’observen diferències respecte la franja horària de matí és en els fluxos d’entrada
i sortida als accessos a les vies d’alta capacitat que travessen el municipi (l’autovia B-23 i la
Ronda de Dalt). En general, els fluxos d’entrada a Esplugues de Llobregat a la franja horària
punta de tarda són superiors als fluxos de sortida. Aquestes diferències són degudes a les
característiques de mobilitat obligada dels residents d’Esplugues de Llobregat, que
generalment han de desplaçar-se a altres municipis per motiu de feina o estudis al matí i a la
tarda retornen al municipi. Les característiques de la mobilitat obligada dels municipis del
voltant (L’Hospitalet del Llobregat, Sant Just Desvern i Cornellà de Llobregat) són similars,
de manera que el comportament dels residents d’aquests municipis que circulen pels
accessos a les vies d’alta capacitat situats a Esplugues de Llobregat.
A continuació s’adjunta la intensitat de trànsit registrada en els accessos a les vies d’alta
capacitat en la modelització de la franja horària punta de tarda:
AFORAMENTS DE VEHICLE PRIVAT. Hora punta de matí
Sentit

Accés

Intensitat
(veh./FHP
tarda)

B-23

Barcelona

Autovia B-23 - Sortida 1B ‘Esplugues de Llobregat’ cap a la plaça
Josep Català Soler d’Esplugues de Llobregat

944

B-23

AP-2

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

456

Ronda de Dalt

Llobregat

Sortida 12 cap al carrer Laureà Miró d’Esplugues de Llobregat

389

Ronda de Dalt

Llobregat

Entrada 12 cap a Ronda de Dalt sentit Llobregat

1.041

Ronda de Dalt

Besòs

Sortida 12 cap al carrer Molí (Can Vidalet) d’Esplugues de
Llobregat

1.380

Ronda de Dalt

Llobregat

Entrada 13 ‘Av.Electricitat’ cap al carrer Verge de Guadalupe

1.916

Ronda de Dalt

Llobregat

Sortida 13 ‘Av.Electricitat’ cap a la Ronda de Dalt sentit Llobregat

7.00

Ronda de Dalt

Besòs

Entrada 13 ‘Av.Electricitat’ cap al Camí de Can Boixeres
d’Esplugues de Llobregat

1.345

Ronda de Dalt

Besòs

Sortida 13 ‘Av.Electricitat’ cap a la Ronda de Dalt sentit Besòs

Via

800

Taula 4 Intensitats de vehicles als accessos a les principals vies interurbanes d’Esplugues de Llobregat
Font: elaboració pròpia.
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Fig. 28. Intensitats de trànsit en la franja horària punta de tarda (18:00-20:00) a Esplugues de Llobregat
Font: elaboració pròpia.
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3.7. Mobilitat total de vehicles i persones
A partir de les dades de desplaçaments obtingudes en les enquestes i dels aforaments de
vehicles que han permès realitzar les aranyes de trànsit, s’ha estimat la mobilitat total de
vehicles-km recorreguts per tots els modes de transport, així com les persones-km en el cas
de vianants i ciclistes.
Les dades obtingudes per a l’escenari actual es presenten a continuació. Cal remarcar que a
nivell de càlcul d’impactes amb el programari AMBIMOB 2.0 s’ha considerat el conjunt de la
mobilitat i, posteriorment, s’han analitzat les diferents xarxes per separat.
Mobilitat urbana: nucli urbà i de connexió dins terme municipal
xarxa
2012
Unitat
v=30 km/h*
Turismes veh·km/any
30.871.242
Furgonetes veh·km/any
761.290
Camions veh·km/any
3.034.182
Autobusos i autocars veh·km/any
966.197
Ciclomotors i motocicletes veh·km/any
10.043.279
A peu (total) pax·km/any
Bicicleta (total) pax·km/any

xarxa
v=60km/h

xarxa
v=120 km/h

20.687.201
958.301

* En autobusos i autocars, la velocitat mitjana és més baixa

Mobilitat a l'entorn del municipi: de connexió fora del terme municipal i de pas dins del terme municipal
xarxa
xarxa
xarxa
2012
Unitat
v=30 km/h*
v=60km/h
v=120 km/h
Turismes veh·km/any
25.513.054
133.591.102
25.837.350
Furgonetes veh·km/any
547.608
1.312.306
215.087
Camions veh·km/any
1.312.306
215.087
Autobusos i autocars veh·km/any
1.312.306
215.087
Ciclomotors i motocicletes veh·km/any
5.953.291
3.270.163
1.209.866
A peu (total) pax·km/any
Bicicleta (total) pax·km/any
* En autobusos i autocars, la velocitat mitjana és més baixa

3.8. La qualitat de l’aire
Aquest apartat fa referència, d’una banda, als nivells d’immissió de contaminants
atmosfèrics, concretament als òxids de nitrogen (NOX) i a les partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i, d’altra banda, als nivells d’emissió d’aquests
contaminants atmosfèrics i de CO2 (com a principal gas amb efecte hivernacle) associats a
la mobilitat del municipi d’Esplugues del Llobregat.
El municipi d’Esplugues del Llobregat es troba situat en la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA)
1, denominada Àrea de Barcelona. Es tracta d’una zona caracteritzada principalment per
una ocupació gairebé total del sòl tant per edificacions com per tot tipus d’infraestructures, i
que s’ha definit com aglomeració pel seu elevat nombre d’habitants. Es troba en una plana
litoral situada entre mar i muntanya afectada principalment per un règim de brises. D’altra
banda, és una zona que generalment presenta nivells alts d’emissions difuses, les quals
provenen principalment del trànsit urbà i interurbà i de les activitats domèstiques. En
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referència al nivells d’immissió cal destacar que la majoria d’estacions estan orientades al
trànsit i a les indústries, de manera que no es disposa de valors de fonts fiables.
Al municipi d’Esplugues del Llobregat hi ha una estació manual de mesura de PM10, que es
troba situada al CEIP Isidre Martí.

Fig. 29. Estació CEIP Isidre Martí
Font: Informe Xarxa 2010. Diputació de Barcelona

Segons la valoració de cada estació de la xarxa situada dins de la zona del Decret
226/2006, a l’estació Escola Isidre Martí, no s’ha superat cap dels valors límits establerts.
Com es pot observar a la taula, el valor de la mitjana anual ha estat de 25µg/m 3, essent el
valor límit de 40µg/m3. Igualment, el valor límit diari (50µg/m3) només s’ha superat en 2 dies,
un 1,2% dels dies mesurats. La legislació estableix que no s’ha de superar aquest valor diari
més d’un 10% dels dies de l’any. El P90 de les mesures ha estat de 36µg/m3.
ESTACIÓ DEL CEIP ISIDRE MARTÍ
Municipi

Localització

Mitjana anual
3
(µg/m )

% de dies
mesurats amb
3
valor >50 µg/m

P90
3
(µg/m )

Dies
mesurats

Esplugues de
Llobregat

CEIP Isidre
Martí

25

1.8%

36

114

Taula 16. Resultats PM10 de l’estació del CEIP Isidre Martí. Any 2010.
Font: Informe Xarxa 2010. Diputació de Barcelona

També s’inclou un apartat referent a la contaminació acústica, considerada també com un
vector ambiental que cal tractar de manera independent de les emissions i immissions de
contaminants.

3.8.1. Immissió de contaminants
El Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona estableix
els nivells d’immissió de NO2 i PM10 procedents del transport terrestre per a la Zona de
Qualitat de l’Aire 1, on es troba ubicat el municipi d’Esplugues del Llobregat.
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Fig. 30. Immissió Transport Terrestre Total Zona 1 (NO2 i PM10)
Font: Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona (2007).

3.8.2. Emissió de contaminants
De la mateixa manera que per als valors d’immissió, en el Pla per a la Millora de la Qualitat
de l’Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona, a continuació es presenten de manera
gràfica els valors d’emissió corresponents al transport terrestre total de la ZQA 1 per als NOX
i per a les PM10:
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Fig. 31. Emissió Transport Terrestre Total Zona 1 – NO2 i PM10.
Font: Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona (2007).

En relació a la qualitat de l’aire, des del Departament de Territori i Sostenibilitat en la
consulta realitzada a través del la Bústia TES, informa que: atesa l’antiguitat dels Mapes de
Vulnerabilitat i Capacitat del Territori aprovats l’any 1995, en l’actualitat el Departament de
Territori i Sostenibilitat està revisant i elaborant una nova edició dels mapes a partir del nou
inventari d’emissions. És per aquest motiu que s’han tret de la web.
Tot i això, per tal d’avaluar la qualitat de l’aire de la zona en estudi, també es poden
considerar els valors de les mesures de la qualitat de l’aire obtingudes en la Zona de
Qualitat de l’Aire (ZQA) a la qual pertany el municipi i els resultats de l’avaluació de la
qualitat de l’aire a partir de les estacions de la Xarxa de Vigilància de Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), en els darrers 5 anys.
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En la ZQA 1,la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya
(XVPCA) disposa dels punts de mesurament següents:
ZQA 1: Àrea de Barcelona
MUNICIPI

UBICACIÓ

AUTOMÀTICA

MANUAL

Badalona

Av. Marquès Mont-roig –
c/ Ausiàs March

NOx, O3, CO, SO2

Badalona

Assemblea de
Catalunya, 9-12

PM10

Badalona

Av. del Caritg
(Guàrdia Urbana)

PM10

Barcelona

Av. Roma-c/ Urgell
(Eixample)

NOx, O3, CO, SO2,
PM10

PM10, PM2.5,
Benzè, Metalls, B(a)p

Barcelona

Ciutadella

NOx, O3, CO, SO2

Benzè

Barcelona

Gràcia-St. Gervasi
(Gal·la Placídia)

NOx, O3, CO, SO2

PM10, PM2.5,
Benzè, Metalls, B(a)p

Barcelona

IES Goya (C/ Garriga i
Roca)

PM10, PM2.5,
Metalls, B(a)p

Barcelona

Moll Pescadors (Port
Vell)

PM10

Barcelona

Pl. Universitat

PM10, PM2.5,
Metalls, B(a)p

Barcelona

Poblenou (Pl. Doctor
Trueta)

NOx, O3, CO, SO2

Benzè, PM10, PM2.5,
Metalls, B(a)p

Barcelona

Sants
(Jardins de Can
Mantega)

NOx, CO, SO2

PM10, Metalls, Benzè

Barcelona

Vall d’Hebron

NOx, O3, CO, SO2

PM10, PM2.5, Benzè,
Metalls, B(a)p

Barcelona

Zona universitària

PM10, Metalls

Barcelona

IES Verdaguer

PM10, Metalls, B(a)p

Barcelona

Torre Girona

SO2 , NOx, O3, CO,
PM10, PM2,5

Barcelona

Palau Reial

SO2 , NOx, O3, CO,
PM10, PM2,5

Cornellà de Llobregat

Av. Salvador Allende-c/
Bonvei

NOx, SO2

El Prat de Llobregat

Pl. Església

NOx, SO2, H2S

Benzè, PM10,Metalls

El Prat de Llobregat

Jardins de la Pau

NOx, O3, SO2

Benzè, PM10, Metalls

El Prat de Llobregat

CEM Sagnier

NOx, O3, CO, SO2,
Benzè

PM10, PM2.5, Benzè,
Metalls

Prat Llobregat (Sant

C/ Riu Anoia

NOx, O3, CO, SO2

PM10, PM2.5, Benzè,
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ZQA 1: Àrea de Barcelona
MUNICIPI

UBICACIÓ

AUTOMÀTICA

Cosme)

MANUAL
Metalls

Esplugues de
Llobregat

Escola Isidre Martí

Gavà (Parc del
Mil·leni)

Parc de Mil·leni
(Parc del Mil·leni)

NOx, O3, SO2

Benzè

Gavà

Parc de Mil·leni
(c/ de l’Aigua)

NOx, O3, CO,
SO2, Benzè

PM10, PM2.5, Benzè,
Metalls

L’Hospitalet de
Llobregat

Av.Torrent Gornal

NOx, O3, CO, SO2,
PM10

PM10, PM2.5

Molins de Rei

Ajuntament

St. Adrià del Besòs

C/ Olímpic

St. Feliu de Llobregat

C/ Eugeni d'Ors

St. Feliu de Llobregat

CEIP Martí i Pol

NOx, SO2

PM10, PM2.5

St. Just Desvern

CEIP Montseny

PM10

PM10

St. Vicenç dels Horts

C/ Ribot-c/ St. Miquel

NOx, O3, SO2,
PM10

St. Vicenç dels Horts

C/ Àlaba (Barri Sant
Josep)

NOx, SO2

St. Vicenç dels Horts

Col·legi Verge del Rocío

PM10, PM2.5, Metalls

Sta. Coloma de
Gramenet

Ajuntament

PM10

Sta. Coloma de
Gramenet

Torre Balldovina

NOx, O3, CO, SO2

PM2.5, PM10

Viladecans – Atrium

Av. Josep Tarradellas

NOx, O3, CO, SO2,
Benzè

PM10, PM2.5, Benzè,
Metalls

PM10

PM10, Metalls
NOx, O3, CO, SO2,
PM10

PM10, PM2.5, Metalls
PM10, Metalls

PM10

Taula 17. Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA). Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Per més informació sobre les Zones de Qualitat de l’Aire pot consultar la següent pàgina
web:
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?
vgnextoid=8cd7be8edd927210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8cd7be8ed
d927210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Per tant, amb les dades dels punts de mesurament d’aquesta ZQA, dels darrers 5 anys
(2009 - 2013), fem arribar la valoració de la qualitat de l’aire corresponent a la zona
esmentada:
Els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el sulfur
d’hidrogen, el benzè, el plom i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5
micres són inferiors als valors límit legislats.
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Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat els
valors objectiu establerts a la legislació.
Pel que fa als nivells de diòxid de nitrogen s’ha superat el valor límit anual durant tot el
període en diversos punts de mesurament d’aquesta zona i no s’ha superat el valor límit
horari aplicable a cada any durant tot el període. Aquests nivells estan associats
especialment a les àrees de trànsit on el transport és la font emissora principal d’aquest
contaminant.
En relació amb l’ozó troposfèric, pel que fa a l’any 2009 s’ha superat el llindar d’informació
horari a la població en dos punts de mesurament ubicats a Gavà i a Sant Adrià del Besòs.
En relació amb l’any 2010 s’ha superat el llindar d’informació horari a la població en dos
punts de mesurament ubicats a Badalona i el Prat de Llobregat (Jardins de la Pau). Pel que
fa als anys 2011 i 2012, s’ha superat el llindar d’informació horari a la població en 2 punts de
mesurament ubicats a Gavà i a Viladecans. L’any 2013 s’ha superat aquest llindar en 1 punt
de mesurament ubicat a Badalona. Durant tot el període no hi ha hagut cap superació del
llindar d’alerta. El valor objectiu per a la protecció de la salut humana s’ha superat l’any 2012
a Gavà i l’any 2013 a Gavà i Viladecans.
Respecte als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, s’ha
superat el valor límit anual l’any 2009 i s’ha sobrepassat el nombre de superacions del valor
límit diari (quantificat com a percentil 90.4) permeses per la legislació durant tot el període.
Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, a partir de l’inventari
d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són inferiors als
valors límit.
PROPOSTES VINCULADES A LA MILLORA AMBIENTAL
En general el Pla està vinculat a la millora ambiental de la qualitat de l’aire ja que la majoria
de propostes estan relacionades, d’una manera directa o indirecta amb polítiques derivades
de l’eficiència energètica, la minimització de consums i la disminució de contaminats a
l’atmosfera, principalment els vinculats a gasos d’efecte hivernacle.

3.8.3. Soroll
Pel que fa al soroll, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat disposa d’un mapa de capacitat
acústica publicat al BOP el dimarts 28 de setembre de 2008. Aquest mapa permet identificar
els punts de major sensibilitat acústica del municipi. Aquest mapa i representa una eina
fonamental per a al desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana, ja que estableix una
jerarquització dels punts i zones més sensibles pel que fa referència al soroll.
Pel que fa al soroll, l’Ajuntament d’Esplugues ha realitzat diversos estudis y projectes per tal
de minimitzar-ne l’impacte:


Sònic a l’Abril del 2001. Centre de Desenvolupament Acústic, CeDA. CIDEM i X-IT



Mapa de soroll d’Esplugues de Llobregat - Desembre 2004. LEAM (Laboratori
d’Enginyeria Acústica i Mecànica)



La percepció social del soroll a Esplugues de Llobregat - Març 2005. D-CAS
(Col·lectiu d’Analistes Socials) i el LEAM (Laboratori d’Enginyeria Acústica i
Mecànica)
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Mapa de capacitat acústica d’Esplugues de Llobregat –Setembre 2007. X-IT i LEAM
(Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica)



Mapa de capacitat acústica d’Esplugues de Llobregat –Juliol 2010.

Fig. 32. Mapa de capacitat acústica.
Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

El març de 2010 es va constituir l’aglomeració del Baix Llobregat per tal de dur a terme de
forma conjunta la gestió ambiental del soroll. D’acord amb la normativa vigent sobre
avaluació i gestió ambiental del soroll (Directiva 2002/49/CE) s’estableix la necessitat de fer
mapes estratègics de soroll (MES) per a aglomeracions de més 250.000 habitants.
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Fig. 33. Aglomeració del Baix Llobregat I, mapa de localització
Font: Document de la Direcció General de Qualitat Ambiental

PROPOSTES VINCULADES A LA MILLORA AMBIENTAL
Totes les propostes que estan enfocades a vianants i bicicletes van en la línia de millorar la
qualitat acústica del municipi. Una bona xarxa, la millora de la seguretat i un bon servei han
de permetre fer un salt qualitatiu en relació a aquest vector ambiental.
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3.8.4. Vector llum
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el
19 de desembre de 2007, el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient
envers la contaminació lluminosa a Catalunya.
Per a Esplugues de Llobregat el mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a
Catalunya mostra com la zona corresponent al Parc de Collserola té una protecció màxima
envers la contaminació lumínica (E1) i, en menor mesura, alta (E2). La resta del municipi es
classifica dins la zona de protecció moderada (E3) que correspon a la zona urbana.

Fig. 34. Zones de protecció envers la contaminació lluminosa a Esplugues de Llobregat.
Font: Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya
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4. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES
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.

4.1. Escenari objectiu (2020)
L’estat general de la mobilitat a l’escenari objectiu 2020 ve definit per les següents hipòtesis:
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.
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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

Total

Transport públic

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 18. Previsió de la mobilitat a l’escenari objectiu. Any 2020
Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada

4.2. 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.
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
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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

Total

Transport públic

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 19. Previsió de la mobilitat a l’escenari objectiu. Any 2026
Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta realitzada

4.3. Justificació de l’escenari objectiu
A continuació es mostren de forma comparada els resultats totals de repartiment modal
segons el tipus de flux per a cada escenari.
S’observa com l’aposta del PMU és transformar de forma molt marcada la mobilitat interna,
amb una clara aposta pel transvasament modal des del cotxe i la motocicleta cap a la
bicicleta i el transport públic, i la mobilitat de connexió amb un canvi modal dels modes
privats motoritzats cap a la bicicleta i el transport públic.
Actual
2012

Tendencial
2020

Objectiu
2020

Objectiu
2012 - 2020

88,5%
0,2%
2,9%
8,4%

88,7%
0,2%
2,9%
8,2%

88,8%
0,3%
4,5%
6,5%

0,3%
39,6%
53,5%
-22,4%

15,7%
0,8%
39,0%
44,5%

15,0%
1,7%
42,2%
41,0%

5,5%
102,2%
4,4%
-7,7%

15,3%
0,8%
39,1%
44,7%

14,6%
1,7%
42,4%
41,3%

0,2%
102,6%
5,1%
-6,7%

Mobilitat interna
A peu
Bicicleta
Transport públic
Vehicle privat motoritzat

Mobilitat de connexió generada cap a altres municipis
A peu
Bicicleta
Transport públic
Vehicle privat motoritzat

14,2%
0,8%
40,5%
44,4%

Mobilitat de connexió atreta des d'altres municipis
A peu
Bicicleta
Transport públic
Vehicle privat motoritzat

14,6%
0,8%
40,3%
44,2%

Taula 20. Previsió de repartiment modal per tipus de flux i escenaris de futur respecte l’escenari actual.
Font: elaboració pròpia
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Si s’analitzen els vehicles-km anuals per als escenaris analitzats s’observa com el
repartiment modal proposat repercuteix globalment en la reducció d’un 8% en la mobilitat
interna i d’un 12% en la mobilitat de connexió.

Mode
Turismes
Furgonetes
Camions
Autobusos i autocars
Ciclomotors i motocicletes

TOTAL VEHICLES

Unitats

Interna

Connexió

TOTAL

veh·km/any
veh·km/any
veh·km/any
veh·km/any
veh·km/any

-8,7%
-8,7%
-8,7%
0,0%
-8,7%

-11,7%
-11,7%
-11,7%
0,0%
-11,7%

-11,3%
-11,0%
-8,7%
0,0%
-10,8%

veh·km/any

-7,9%

-11,7%

-10,8%

Taula 21. Variació prevista de la mobilitat total de vehicles en l’escenari objectiu 2020 respecte a l’actual.
Font: elaboració pròpia
Mode
Turismes
Furgonetes
Camions
Autobusos i autocars
Ciclomotors i motocicletes
A peu (total)
Bicicleta (total)

Unitats

Actual 2012

veh·km/any
veh·km/any
veh·km/any
veh·km/any
veh·km/any
pax·km/any
pax·km/any

30.871.242
761.290
3.034.182
966.197
10.043.279
20.687.201
958.301

Tendencial 2020
30.215.041
762.170
3.494.346
966.197
10.170.364
22.759.453
1.040.899

-2,1%
0,1%
15,2%
0,0%
1,3%
10,0%
8,6%

Objectiu 2020
27.370.887
677.564
2.769.909
966.197
8.956.289
22.845.256
1.045.615

-11,3%
-11,0%
-8,7%
0,0%
-10,8%
10,4%
9,1%

Taula 22. Previsió de mobilitat total per escenaris de futur comparada amb escenari actual.
Font: elaboració pròpia

A partir d’aquestes dades totals de vehicles-km s’ha realitzat el càlcul d’impactes ambientals
utilitzant l’eina AMBIMOB 2.0, en la seva versió de gener de 2016.
Cal destacar que el PMUS proposa un esforç molt important de reducció de la mobilitat amb
vehicle en l’escenari objectiu, on cal destacar la reducció de la mobilitat de turismes en un 11,3% en 6 anys, molt similar a la reducció prevista en el cas de furgonetes, ciclomotors i
motocicletes.
Com s’ha vist anteriorment, aquest esforç es fonamenta en una reducció aproximada d’un
22,4% de la mobilitat interna en vehicles privats motoritzats i una reducció d’un 7,7% de la
mobilitat de connexió en el seu recorregut urbà.
Pel que fa a la mobilitat interna, les mesures que es preveu que tinguin un major pes en el
canvi de repartiment modal, i conseqüentment en la reducció de vehicles-km, són:


La compleció i millora de la xarxa principal de vianants i de la xarxa de vies
ciclistes, així com la promoció d’aquests modes a totes les edats (amb especial èmfasi
entre els escolars). Cal destacar que es proposen actuacions per a completar les
connexions ciclistes internes pendents.



La millora del sistema de transport públic amb mesures centrades en la priorització
del transport públic davant la resta de modes motoritzats en superfície (carril bus a
l’avinguda Països Catalans) i la millora de la informació i l’accessibilitat. També es
proposa una anàlisi a fons del servei urbà d’autobús (Esplubús).

Pel que fa a la mobilitat externa, les mesures que es preveu que tinguin un major pes en el
canvi de repartiment modal, i conseqüentment en la reducció de vehicles-km, són:
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Es proposa una solució tècnica per a completar les connexions pendents amb les
xarxes ciclistes dels municipis veïns (Barcelona i Sant Just Desvern, principalment)
per tal de potenciar una xarxa metropolitana de vies ciclistes.



Es proposa estendre la regulació de l’aparcament als barris on s’ha detectat un dèficit
d’aparcament. Les experiències d’aquest tipus ja existents a la ciutat han resultat en una
millora de les condicions d’aparcament per a tots els grups destinataris (residents,
compradors en zones comercials, etc.).
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5. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA
5.1. Avaluació del grau d’assoliment dels objectius ambientals
A continuació es resumeix l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius ambientals del
Pla. Aquesta avaluació es realitza en termes quantitatius o qualitatius segons la disponibilitat
i fiabilitat de les dades. Els principals indicadors per a cada un dels objectius ambientals es
presenten a continuació.
Escenari tendencial

Escenari
actual 2012

Objectiu

2020

Escenari objectiu

2012-2020

2020

2012-2020
6,9%

1. Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles
Quota de modes no motoritzats (% desp.)

51,0%

54,4%

6,6%

54,5%

Quota de transport públic (% desp.)

22,0%

20,3%

-7,7%

22,7%

3,1%

Quota de vehicle privat motoritzat (% desp.)

8,4%

8,2%

-2,1%

6,5%

-22,4%

Mobilitat en vehicle privat total (M veh-km/any)

40,91

40,39

-1,3%

36,33

-11,2%

5. Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport *
Consum d'energia (milers tep/any)

14,39

15,08

4,7%

14,02

-2,6%

-

-

-

-

-

45,49

47,64

4,7%

44,30

-2,6%

9,90

9,33

-5,7%

8,64

-12,7%
-15,8%

Consum de combustibles fòssils (milers tep/any)

6. Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic *
Emissions de CO2 (milers tones/any)
7. Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat *
Emissions de PM10 (tones/any)
Emissions de PM2.5 (tones/any)

7,91

7,19

-9,1%

6,66

Emissions de NO2 (tones/any)

29,79

29,80

0,0%

27,88

-6,4%

150,95

-13,3%

Emissions de NOx (tones/any)

174,17

160,70

-7,7%

11. Reduir la contaminació acústica
Nivell de reducció qualitativa *

Mitjana

-

Mitjana

12. Reduir l'ocupació de l'espai públic destinat als vehicles privats motoritzats
(Superfície via pública - Superfície calçada
segregada) x 100 / Superfície via pública

51%

51%

0%

0%

51%

* Dades obtingudes a partir del programari AMBIMOB 2.0 versió generl 2016.
Consum

CO2

NOX

NO2

PM

PM2.5

CO

-8,8%

-13,2%

-25,3%

-14,0%

-23,0%

-28,4%

-29,1%

v=30km/h
v=60km/h
v=120km/h

-13,1%
5,0%
2,4%

-13,1%
5,0%
2,3%

-23,4%
-7,1%
-5,4%

-18,6%
0,3%
3,1%

-22,8%
-3,3%
-10,7%

-25,6%
-6,4%
-12,1%

-29,4%
-10,3%
-22,0%

TOTAL (t/any)

-2,6%

-2,6%

-13,3%

-6,4%

-12,7%

-15,8%

-22,6%

Objectius ambientals PdM 13-18
Variació en les emissions
Any Base-Proposta
degudes a les polítiques
de mobilitat

A continuació s’explica breument el grau d’assoliment esperat de cadascun dels objectius,
incloent aquells que són qualitatius.
Objectiu 1. Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles
L’objectiu del PMU es basa en la reducció de la quota modal del vehicle privat amb el
corresponent augment de la quota modal tant del transport públic com dels modes no
motoritzats (a peu i bicicleta). D’aquesta manera, es compleix l’objectiu marcat per les DNM i
el pdM de l’RMB. Globalment es vol assolir una reducció de la quota de vehicles privat
motoritzat d’un 22% en 6 anys.

PMUS del municipi d’Esplugues de Llobregat ‘Horitzó 2020’

67

Objectiu 5. Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport
El consum d’energia associat al transport de l’escenari objectiu representa una reducció
respecte del valor de l’escenari tendencial. Per a l’assoliment d’aquest objectiu hi té un
paper molt important la previsió de disminució dels veh*km totals, tant respecte l’estat actual
com el tendencial.
Segons el programari AMBIMOB 2.0 l’efecte aconseguit pel PMU és una reducció del 2,6%
en el conjunt dels desplaçaments que tenen lloc per l’interior del municipi. A partir de la
diferenciació en funció de les xarxes (en aquest cas analitzat segons la velocitat de
circulació) s’observa com a nivell intern, on les velocitats mitjanes dels vehicles són
reduïdes, el consum es redueix fins el 13%.
Objectiu 6. Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic (CO2)
L’escenari objectiu preveu una reducció de les emissions de CO2 respecte les emissions
dels escenaris actual i tendencial. Com en el cas anterior, si es realitza la desagregació per
xarxes resulta que la reducció pot assolir un -13%.
Objectiu 7. Reduir l’impacte atmosfèric i sobre la salut
L’escenari objectiu preveu una reducció de les emissions de NO2, NOx, PM10 i PM2,5 respecte
les emissions dels escenaris actual i tendencial. A nivell urbà la reducció d’emissions
assoleix valors esperables propers als objectius ambientals definits al pdM 13-18, tot i que
en alguns casos lleugerament inferiors.
Objectiu 11. Reduir la contaminació acústica
Cal tenir present que per l’aglomeració del Baix Llobregat, constituïda pels municipis de
L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern existeix un Pla d’Acció amb data Gener
2013 que promou acció per a la gestió del soroll i millorar i recuperar la qualitat acústica.
A partir de l’AMBIMOB 2.0 s’estima una reducció mitjana de la contaminació acústica.
Objectiu 12. Reduir l’ocupació de l’espai públic destinat als vehicles
El PMU es planteja reduir l’espai públic destinat als vehicles privats motoritzats amb
actuacions d’eixamplament de voreres, la reducció de l’aparcament o la senyalització de
trams de carril-bici en calçada. En tot cas aquestes accions tenen una influència baixa
respecte el conjunt del municipi.
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5.2. Avaluació del grau d’assoliment dels objectius de referència
del pdM
A continuació es recullen els resultats per a tots els objectius de referència, incloent els que
no són estrictament ambientals.
Objectiu pdM
Objectiu

2012

2018

Objectiu PMU

Variació

Variació
Aplicable
PMU PMQA

2012

2020

Variació PMU
Esplugues de
Llobregat
6,9%

1. Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles
Quota de modes no motoritzats (% desp.)

46,7%

47,5%

1,6%

2,5%

51,0%

54,5%

Quota de transport públic (% desp.)

19,2%

21,3%

10,7%

12,0%

22,0%

22,7%

3,1%

Quota de vehicle privat motoritzat (% desp.)

31,8%

28,9%

-8,9%

-12,0%

8,4%

6,5%

-22,4%

Mobilitat en vehicle privat total (M veh-km/any)

25.050

24.198

-3,4%

-8,2%

40,91

36,33

-11,2%

14,94

16,05

7,4%

7,40%

16,97

16,97

0%

-

-

-

-

0,87

0,87

0%

18,00

-0,6%

-0,6%

3,75

3,75

0%

3.829

-6,10%

-6,1%

11,62

10,43

-10,3%

2. Incrementar l'eficiència del sistema de transport
Ocupació autobús (pers./veh)
Productivitat autobús (viatgers anuals/km útils)
3. Minimitzar la distància dels desplaçaments
Distància mitjana intermunicipal en vehicle privat
18,1
(km)
4. Reduir les externalitats del sistema de transports
Costos externs del transport (M€)

4.079

5. Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport *
Consum d'energia (milers tep/any)

1.878

1.713

-8,8%

-11,5%

14,39

14,02

-2,6%

474

373

-21,2%

-25,0%

-

-

-

5.304

4.603

-13,0%

-15,0%

45,49

44,30

-2,6%

Emissions de PM10 (tones/any)

1.669

1.285

-23,0%

-23,5%

9,90

8,64

-12,7%

Emissions de PM2.5 (tones/any)

-

-

-

-

7,91

6,66

-15,8%

Emissions de NO2 (tones/any)

5.558

4.780

-14,0%

-16,0%

29,79

27,88

-6,4%

Emissions de NOx (tones/any)

24.541

18.321

-25,3%

-26,0%

174,17

150,95

-13,3%

-

0,6

-

0,6

0,0

0,0

-

-

-

-

-

320,8

74,8

-76,7%

92,0%

-

92,0%

100%

100%

0%

75,0%

-

75,0%

95%

100%

5,0%

24%

100%

-

100%

100%

100%

-

607

↑

↑

↑

4

9

125,0%

Població exposada a nivells sonors > límits legals

-

-

↓

↓

Nivell de reducció qualitativa *

-

-

-

-

-

↓

↓

51%

Consum de combustibles fòssils (milers tep/any)

6. Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic *
Emissions de CO2 (milers tones/any)
7. Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat *

8. Reduir l'accidentalitat
Morts anuals en z.urbana / Morts en z.urbana any
2010 *
8

Accidents amb víctimes / 10 veh-km i any
9. Garantir l'accessibilitat al sistema de mobilitat

Estacions ferroviàries accessibles (metro, RENFE,
64%
FGC, Tram)
Parades d'autobús accessibles dins la zona
65%
urbana (%)
10. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat
Operadors amb informació en temps real (%)
Nombre de plafons amb informació sobre la
previsió d’arribada de l’autobús a la parada en
temps real
11. Reduir la contaminació acústica

↓
Mitjana

12. Reduir l'ocupació de l'espai públic destinat als vehicles privats motoritzats
Proporció de calçada respecte la superfície total de
via pública (%)

-

-

51%

0%

* Dades obtingudes a partir del programari AMBIMOB 2.0 versió generl 2016.

S’ha de tenir en compte que els valors d’emissions que figuren a la taula anterior
corresponen al conjunt dels desplaçaments que tenen lloc pel terme municipal d’Esplugues
de Llobregat. La segregació d’aquests valors en funció de la xarxa i de la velocitat a la que
circulen els vehicles posa de manifest com les reduccions d’emissions a nivell municipal són
superiors apropant-se més als objectius establerts pel pdM.
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5.3. Repercussió socioambiental del PMU
Un cop analitzat el grau d’assoliment dels objectius socioambientals per part del PMU,
s’observa que el pla no només compleix satisfactòriament amb tots els objectius establerts
sinó que realitza una proposta de canvi molt ambiciosa a nivell urbà.
Cal destacar que el PMU dibuixa un escenari de mobilitat per a l’any 2020 en què es
produeix un canvi modal molt significatiu cap als modes més sostenibles en termes de
desplaçaments, i en termes de vehicles-km. Per aquest fet, no hi ha dubte que si
s’acompleixen aquestes xifres, la repercussió serà molt positiva en termes ambientals, de
salut i de seguretat viària.
Cal remarcar que aquestes dades també permeten assolir els objectius de referència tant
del Pla Director de Mobilitat 2013-2018 com del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire.
En tot cas, serà necessari que les administracions amb competències intermunicipals
desenvolupin accions per tal de disminuir els desplaçaments de connexió fora del terme
municipal i els desplaçaments de pas que tenen lloc per l’interior del municipi (vies d’alta
capacitat: B-23 i B-20) que són els principals trams amb unes emissions més elevades degut
a l’alta intensitat de trànsit.

5.4. Dificultats
ambiental

trobades

durant

la

realització

de

l’avaluació

A continuació es detallen les principals dificultats trobades en l’avaluació ambiental:


Dilatació del procés de redacció: més de 5 anys des de l’inici dels treballs han
provocat que moltes fonts d’informació hagin anat caducant o canviant de criteri, fet que
ha generat una barreja de dades sovint difícil de gestionar, i ha dificultat mantenir la
coherència amb els missatges resultants de cada una de les parts dels procés de
redacció i de comunicació amb la ciutadania.



AMBIMOB 2.0: la utilització de la versió de gener 2016 d’aquesta nova eina ha permès
identificar les emissions de contaminants dels diferents escenaris i ha estat de gran
utilitat.
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6. PRIORITZACIÓ AMBIENTAL DE LES ACTUACIONS
Per tal que, des del punt de vista ambiental, es pugui realitzar una gestió de la mobilitat, a continuació s’exposen diverses taules en
les que, de forma clara i senzilla, es prioritzen les actuacions tant des del punt de vista del PMU com des del punt de vista ambiental.
En realitat, el que mostren aquestes taules és que el PMU d’Esplugues de Llobregat, és un pla de mobilitat sostenible, perquè no
només té en compte les actuacions que milloren els aspectes socials del municipi i la capacitat de l’Ajuntament Esplugues de
Llobregat per portar-lo a terme, sinó que també s’ha plantejat des d’un enfocament ambiental.
Les taules estan realitzades tenint en compte la proposta i el canvi modal, és a dir, si la proposta està vinculada als fluxos interns o de
connexió i també en funció de les zones perquè l’anàlisi pugui fer-se tenint en compte el context exposat en el PMU.
En aquest sentit, cal destacar que el fet d’elaborar conjuntament els PMU dels 4 municipis (Sant Joan Despí, Esplugues, Cornellà i
Sant Boi de Llobregat) ha ajudat molt alhora de consensuar i coordinar les propostes de continuïtat de les xarxes de mobilitat amb
aquest municipis limítrofs, especialment les de vianants i ciclistes.
Proposta

Canvi modal

Prioritat
PMUS

Prioritat
ambiental

OBJECTIU 1. Afavorir les condicions per a la mobilitat dels vianants
1

Eixamplament de voreres

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Alta

2

Millora dels guals de vianants

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Alta

3

Millora de la semaforització a la xarxa
principal de vianants

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Mitjana

4

Millora del temps de verd als passos de
vianants que creuen l'eix del tramvia

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Mitjana

5

Millora de l'accessibilitat i el confort dels
vianants als passos inferiors de l'autovia B23

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Mitjana

Alta

6

Camins escolars

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Alta
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Canvi modal

Prioritat
PMUS

Prioritat
ambiental

OBJECTIU 2. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús habitual
7

Directrius per al disseny de vies ciclistes en
Fluxos interns zones 1, 2 i 3
els nous desenvolupaments urbanístics

Alta

Baixa

8

Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa
Fluxos interns zones 1, 2 i 3
de vies ciclistes

Alta

Alta

9

Millora de la seguretat de la xarxa ciclista

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Alta

10

Aforament de bicicletes

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Baixa

11

Creació d'una xarxa interurbana de vies
ciclistes

Fluxos de connexió amb els municipis de la rodalia.

Alta

Alta

12

Campanyes de promoció i difusió de la
xarxa de vies ciclistes (tant a nivell urbà
com interurbà)

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Mitjana

Mitjana

13

Dissenyar programes de formació sobre l’ús
urbà de la bicicleta i sobre la normativa
Fluxos interns zones 1, 2 i 3
vigent

Mitjana

Mitjana

14

Garantir les infraestructures necessàries
per a l’accés en bicicleta als principals
Fluxos interns zones 1, 2 i 3
centres generadors i/o atractors de mobilitat
del municipi

Mitjana

Alta
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Proposta

Canvi modal

Prioritat
PMUS

Prioritat
ambiental

OBJECTIU 3. Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat
15

Millora dels punts negres de la xarxa de
transport públic

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Alta

16

Millora dels passos elevats per a vianants

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Baixa

17

Millora de les vorades de la plataforma per
a les vies del tramvia

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Baixa

Baixa

18

Substitució del pal de parada existent per
una marquesina en algunes parades

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Mitjana

Mitjana

19

Millora de l’accessibilitat de les parades

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Alta

Alta

20

Instal·lació de plataformes d’embarcament
en algunes parades

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Alta

Alta

21

Instal·lació de pantalles d’informació
dinàmica a les parades

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Alta

Mitjana

22

Instal·lació de pantalles d’informació
dinàmica en alguns punts neuràlgics de la
ciutat

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Baixa

Mitjana

23

Nova línia ferroviària Castelldefels Cornellà - Zona Universitària

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Mitjana

Alta

24

Perllongament de la línia L3 des de Zona
Universitària fins a Sant Feliu de Llobregat

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Alta

Alta

25

Perllongament de la línia L6 entre Reina
Elisenda i Sant Joan de Déu amb nova
parada al Pont d'Esplugues

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Mitjana

Alta
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26

Connexió de les dues xarxes actuals del
tramvia: Trambaix i Trambesòs

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Alta

Alta

27

Nova configuració urbanística del carrer
Laureà Miró entre la Plaça Santa
Magdalena i Sant Just Desvern

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Mitjana

Alta

28

Implantació d’un carril bus a l’avinguda dels
Països Catalans

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Alta

29

Millora dels itineraris de les línies d’autobús
al barri de Finestrelles

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Mitjana

30

Millores en el servei de les línies urbanes
d'autobús (Esplubús)

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Alta

31

Millora de la connexió amb l’aeroport del
Prat

Millora de la connexió amb l’aeroport del Prat

Alta

Mitjana

32

Estudi per a la creació d’un intercanviador
de baix cost al Pont d’Esplugues

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Alta

Alta

33

Estudi de millora de la connectivitat en
autobús amb Barcelona i la resta de l’AMB

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
Barcelona i la resta de l’AMB

Alta

Alta

Prioritat
PMUS

Prioritat
ambiental

Proposta

Canvi modal

OBJECTIU 4. Fomentar un ús racional del cotxe
Proposta de nova jerarquia viària

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Mitjana

Alta

35

Estendre la xarxa de carrers de zona 30,
carrers de prioritat invertida i carrers
exclusius per a vianants

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Mitjana

Alta

36

Creació de "superilles" de Zona 30

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Mitjana

Alta

37

Millora de la mobilitat al nus viari que
conformen la plaça Ramon Trias Fargas i la

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb

Alta

Alta

34
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plaça Josep Català i Soler, a l’avinguda dels
Països Catalans

els municipis de la rodalia.

38

Reordenació del trànsit als carrers Molí i
Pere Pelegrí

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Mitjana

39

Reordenació del trànsit al barri de Can
Clota

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Alta

Mitjana

40

Actualització del Pla Director de
Senyalització

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Mitjana

Mitjana

41

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

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Mitjana

Alta

42

Creació d’una rotonda a la cruïlla dels
carrers Àngel Guimerà i Mestre Manuel de
Falla

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Baixa

43

Reordenació de la mobilitat en vehicle privat
al barri de Finestrelles

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Baixa

44

Promocionar les iniciatives de mobilitat
col·laborativa com a alternativa a l’ús i la
propietat de vehicles privats

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Baixa

Mitjana
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Canvi modal

Prioritat
PMUS

Prioritat
ambiental

OBJECTIU 5. Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb la demanda de rotació i de residents, el dinamisme econòmic de la
ciutat i les bones condicions d’accés i mobilitat per als mitjans més sostenibles

45

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

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Alta

46

Definir polítiques d’aparcament i actuacions
concretes orientades a certs grups
destinataris

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Baixa

Alta

47

Reordenació de l’aparcament de
motocicletes al carrer Sant Mateu

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Baixa

48

Reordenació de l’aparcament a la via
pública al barri de La Mallola

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Baixa

49

Creació d’una base de dades d’aparcament

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Baixa

Prioritat
PMUS

Prioritat
ambiental

Proposta

Canvi modal

OBJECTIU 6. Garantir una distribució de mercaderies, de manera àgil, ordenada, amb el mínim impacte sobre el sistema de
mobilitat de la ciutat
50

Xarxa integrada de vehicles pesants amb
els municipis de la rodalia orientada a
l'accés a Polígons i Zones Industrials

Fluxos interns zones 1, 2 i 3 i de connexió dels
desplaçaments amb els municipis de la rodalia

Mitjana

Alta
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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

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Mitjana

Mitjana

52

Ubicació de noves zones de càrrega i
descàrrega

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Alta

53

Desenvolupar propostes d’actuació
orientades a redefinir el sistema de
transport urbà de mercaderies

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Baixa

Mitjana

Prioritat
PMUS

Prioritat
ambiental

51

Proposta

Canvi modal

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
54

Creació d'un gran intercanviador modal a la
rodalia del Pont d'Esplugues

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Alta

Alta

OBJECTIU 8. Millorar la seguretat viària mitjançant la reducció de l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada
mitjà de transport
55

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

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Alta

Mitjana

OBJECTIU 9. Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit
56

Carril bus-VAO a l’autopista B-23

Fluxos interns zones 1, 2 i 3; i fluxos de connexió amb
els municipis de la rodalia.

Alta

Alta
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OBJECTIU 10. Aprofitar els avenços tecnològics existents per millorar el sistema de mobilitat i el control del trànsit
57

Impuls de les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (TIC) en la gestió de la
mobilitat

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Mitjana

Mitjana

OBJECTIU 11. Preveure en les futures actuacions una configuració de l’espai públic que tingui en compte les necessitats del
model de mobilitat
58

Estudi per a la reconversió d’algunes de les
bosses d’aparcament existents en
aparcaments de dissuasió (“park & ride”)

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Mitjana

Alta

OBJECTIU 12. Sensibilitzar la ciutadania i conscienciar-la dels valors que contenen els principis i objectius establerts en
aquest pacte econòmic de la ciutat i les bones condicions d’accés i mobilitat per als mitjans més sostenibles
59

Pla de Comunicació sobre el Pla de
Mobilitat

Fluxos interns zones 1, 2 i 3

Taula 23. Vinculació de les propostes, canvi modal i prioritat PMUS i ambiental.
Font: Elaboració pròpia.

Alta

Baixa
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A continuació i tenint en compte la situació actual, s’exposa la priorització ambiental
realitzada anteriorment amb un codi de colors i s’ordenen les actuacions tenint en
compte criteris ambiental i econòmics per fer més realista la implantació del PMUS.
La priorització ambiental pretén aconseguir resultats de forma immediata pel que fa a
l’ús del transport públic i a una disminució del vehicle privat. En aquest sentit s’han
determinat uns criteris (que no són únics) que pretenen donar un sentit a la priorització
des d’un punt de vista qualitatiu per fer més eficient el sistema i promoure que els
ciutadans utilitzin el transport públic tant com sigui possible.


Difusió, conscienciació i comunicació de les propostes del PMUS



Millora de la informació i/o accessibilitat o d’estructures existents



Eficiència energètica



Directrius



Aspectes vinculats al forment de la bicicleta



Altres propostes

Codi colors:
prioritat
alta
Prioritat
ambiental

Número

prioritat
mitjana

prioritat
baixa

Proposta

Alta

1

Eixamplament de voreres

Alta

2

Millora dels guals de vianants

Alta

5

Millora de l'accessibilitat i el confort dels vianants als
passos inferiors de l'autovia B-23

Alta

6

Camins escolars

Alta

8

Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies
ciclistes

Alta

9

Millora de la seguretat de la xarxa ciclista

Alta

11

Creació d'una xarxa interurbana de vies ciclistes

Alta

14

Garantir les infraestructures necessàries per a
l’accés en bicicleta als principals centres generadors
i/o atractors de mobilitat del municipi

Alta

15

Millora dels punts negres de la xarxa de transport
públic

Alta

19

Millora de l’accessibilitat de les parades

Alta

20

Instal·lació de plataformes d’embarcament en
algunes parades

Alta

23

Nova línia ferroviària Castelldefels - Cornellà - Zona
Universitària

Alta

24

Perllongament de la línia L3 des de Zona
Universitària fins a Sant Feliu de Llobregat
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Alta

25

Perllongament de la línia L6 entre Reina Elisenda i
Sant Joan de Déu amb nova parada al Pont
d'Esplugues

Alta

26

Connexió de les dues xarxes actuals del tramvia:
Trambaix i Trambesòs

Alta

27

Nova configuració urbanística del carrer Laureà Miró
entre la Plaça Santa Magdalena i Sant Just Desvern

Alta

28

Implantació d’un carril bus a l’avinguda dels Països
Catalans

Alta

30

Millores en el servei de les línies urbanes d'autobús
(Esplubús)

Alta

32

Estudi per a la creació d’un intercanviador de baix
cost al Pont d’Esplugues

Alta

33

Estudi de millora de la connectivitat en autobús amb
Barcelona i la resta de l’AMB

Alta

34

Proposta de nova jerarquia viària

Alta

35

Estendre la xarxa de carrers de zona 30, carrers de
prioritat invertida i carrers exclusius per a vianants

Alta

36

Creació de "superilles" de Zona 30

Alta

37

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

41

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

Alta

45

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

Alta

46

Definir polítiques d’aparcament i actuacions
concretes orientades a certs grups destinataris

Alta

50

Xarxa integrada de vehicles pesants amb els
municipis de la rodalia orientada a l'accés a Polígons
i Zones Industrials

Alta

52

Ubicació de noves zones de càrrega i descàrrega

Alta

54

Creació d'un gran intercanviador modal a la rodalia
del Pont d'Esplugues

Alta

56

Carril bus-VAO a l’autopista B-23

Alta

58

Estudi per a la reconversió d’algunes de les bosses
d’aparcament existents en aparcaments de dissuasió
(“park & ride”)

Mitjana

3

Millora de la semaforització a la xarxa principal de
vianants

Mitjana

4

Millora del temps de verd als passos de vianants que

Alta
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creuen l'eix del tramvia
Mitjana

12

Campanyes de promoció i difusió de la xarxa de vies
ciclistes (tant a nivell urbà com interurbà)

Mitjana

13

Dissenyar programes de formació sobre l’ús urbà de
la bicicleta i sobre la normativa vigent

Mitjana

18

Substitució del pal de parada existent per una
marquesina en algunes parades

Mitjana

21

Instal·lació de pantalles d’informació dinàmica a les
parades

Mitjana

22

Instal·lació de pantalles d’informació dinàmica en
alguns punts neuràlgics de la ciutat

Mitjana

29

Millora dels itineraris de les línies d’autobús al barri
de Finestrelles

Mitjana

31

Millora de la connexió amb l’aeroport del Prat

Mitjana

38

Reordenació del trànsit als carrers Molí i Pere Pelegrí

Mitjana

39

Reordenació del trànsit al barri de Can Clota

Mitjana

40

Actualització del Pla Director de Senyalització

Mitjana

44

Promocionar les iniciatives de mobilitat col·laborativa
com a alternativa a l’ús i la propietat de vehicles
privats

Mitjana

51

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

Mitjana

53

Desenvolupar propostes d’actuació orientades a
redefinir el sistema de transport urbà de mercaderies

Mitjana

55

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

Mitjana

57

Impuls de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC) en la gestió de la mobilitat

Baixa

7

Directrius per al disseny de vies ciclistes en els nous
desenvolupaments urbanístics

Baixa

10

Aforament de bicicletes

Baixa

16

Millora dels passos elevats per a vianants

Baixa

17

Millora de les vorades de la plataforma per a les vies
del tramvia

Baixa

42

Creació d’una rotonda a la cruïlla dels carrers Àngel
Guimerà i Mestre Manuel de Falla

Baixa

43

Reordenació de la mobilitat en vehicle privat al barri
de Finestrelles

Baixa

47

Reordenació de l’aparcament de motocicletes al
carrer Sant Mateu

Baixa

48

Reordenació de l’aparcament a la via pública al barri
de La Mallola
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Baixa

49

Creació d’una base de dades d’aparcament

Baixa

59

Pla de Comunicació sobre el Pla de Mobilitat
Taula 24. Prioritat ambiental de les propostes
Font: elaboració pròpia.
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7. TIPOLOGIA DE LES PROPOSTES I ENFOCAMENT
DES DEL PUNT DE VISTA AMBIENTAL
Per tal que les propostes presentades tinguin una gestió i un plantejament ambiental,
és molt important saber des d’on s’han d’enfocar i si calen mesures pròpies de
l’Ajuntament o bé mesures vinculades als ajuntaments veïns. Per això a continuació es
realitza una taula on es classifiquen les propostes segons aquesta tipologia i, a partir
d’aquí, la gestió ambiental també caldrà que sigui enfocada segons aquest paràmetre.
Pel que fa la gestió econòmica d’aquestes tipologies cal comentar que local, fa
referència també a un cost directe assumit per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
en canvi supramunicipal, fa referència a actuacions que no només han d’ésser
assumides per l’Ajuntament sinó que si aquestes actuacions es plantegen de forma
conjunta on la despesa ha de ser repartida entre els ajuntaments implicats i altres
entitats o administracions que hi tinguin competències.

PROPOSTA

LOCAL

SUPRA
MUNICIPAL

1

Eixamplament de voreres

Local

2

Millora dels guals de vianants

Local

3

Millora de la semaforització a la xarxa principal de
vianants

Supramunicipal

4

Millora del temps de verd als passos de vianants que
creuen l'eix del tramvia

Supramunicipal

5

Millora de l'accessibilitat i el confort dels vianants als
passos inferiors de l'autovia B-23

Supramunicipal

6

Camins escolars

Local

7

Directrius per al disseny de vies ciclistes en els nous
desenvolupaments urbanístics

Local

8

Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies
ciclistes

Local

9

Millora de la seguretat de la xarxa ciclista

Local

10

Aforament de bicicletes

Supramunicipal

11

Creació d'una xarxa interurbana de vies ciclistes

Supramunicipal

12

Campanyes de promoció i difusió de la xarxa de vies
ciclistes (tant a nivell urbà com interurbà)

Supramunicipal

13

Dissenyar programes de formació sobre l’ús urbà de
la bicicleta i sobre la normativa vigent

Supramunicipal

14

Garantir les infraestructures necessàries per a l’accés
en bicicleta als principals centres generadors i/o
atractors de mobilitat del municipi

Supramunicipal

15

Millora dels punts negres de la xarxa de transport
públic

Local
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16

Millora dels passos elevats per a vianants

Local

17

Millora de les vorades de la plataforma per a les vies
del tramvia

Supramunicipal

18

Substitució del pal de parada existent per una
marquesina en algunes parades

Supramunicipal

19

Millora de l’accessibilitat de les parades

Supramunicipal

20

Instal·lació de plataformes d’embarcament en
algunes parades

Supramunicipal

21

Instal·lació de pantalles d’informació dinàmica a les
parades

Supramunicipal

22

Instal·lació de pantalles d’informació dinàmica en
alguns punts neuràlgics de la ciutat

Supramunicipal

23

Nova línia ferroviària Castelldefels - Cornellà - Zona
Universitària

Supramunicipal

24

Perllongament de la línia L3 des de Zona
Universitària fins a Sant Feliu de Llobregat

Supramunicipal

25

Perllongament de la línia L6 entre Reina Elisenda i
Sant Joan de Déu amb nova parada al Pont
d'Esplugues

Supramunicipal

26

Connexió de les dues xarxes actuals del tramvia:
Trambaix i Trambesòs

Supramunicipal

27

Nova configuració urbanística del carrer Laureà Miró
entre la Plaça Santa Magdalena i Sant Just Desvern

Supramunicipal

28

Implantació d’un carril bus a l’avinguda dels Països
Catalans

Supramunicipal

29

Millora dels itineraris de les línies d’autobús al barri
de Finestrelles

Supramunicipal

30

Millores en el servei de les línies urbanes d'autobús
(Esplubús)

Supramunicipal

31

Millora de la connexió amb l’aeroport del Prat

Supramunicipal

32

Estudi per a la creació d’un intercanviador de baix
cost al Pont d’Esplugues

Supramunicipal

33

Estudi de millora de la connectivitat en autobús amb
Barcelona i la resta de l’AMB

Supramunicipal

34

Proposta de nova jerarquia viària

Supramunicipal

35

Estendre la xarxa de carrers de zona 30, carrers de
prioritat invertida i carrers exclusius per a vianants

Supramunicipal

36

Creació de "superilles" de Zona 30

Supramunicipal

37

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

Supramunicipal
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38

Reordenació del trànsit als carrers Molí i Pere Pelegrí

Local

39

Reordenació del trànsit al barri de Can Clota

Local

40

Actualització del Pla Director de Senyalització

Local

41

Creació d'itineraris alternatius per al pas de vehicles
privats degut a la pacifiació del tram del carrer
Laureà Miró entre la Plaça Santa Magdalena i Sant
Just Desvern

Local

42

Creació d’una rotonda a la cruïlla dels carrers Àngel
Guimerà i Mestre Manuel de Falla

43

Reordenació de la mobilitat en vehicle privat al barri
de Finestrelles

44

Promocionar les iniciatives de mobilitat col·laborativa
com a alternativa a l’ús i la propietat de vehicles
privats

45

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

46

Definir polítiques d’aparcament i actuacions
concretes orientades a certs grups destinataris

47

Reordenació de l’aparcament de motocicletes al
carrer Sant Mateu

Local

48

Reordenació de l’aparcament a la via pública al barri
de La Mallola

Local

49

Creació d’una base de dades d’aparcament

Local

50

Xarxa integrada de vehicles pesants amb els
municipis de la rodalia orientada a l'accés a Polígons
i Zones Industrials

51

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

Local

52

Ubicació de noves zones de càrrega i descàrrega

Local

53

Desenvolupar propostes d’actuació orientades a
redefinir el sistema de transport urbà de mercaderies

Supramunicipal

54

Creació d'un gran intercanviador modal a la rodalia
del Pont d'Esplugues

Supramunicipal

55

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

56

Carril bus-VAO a l’autopista B-23

Supramunicipal
Local
Supramunicipal

Local

Supramunicipal

Supramunicipal

Local
Supramunicipal
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57

Impuls de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC) en la gestió de la mobilitat

58

Estudi per a la reconversió d’algunes de les bosses
d’aparcament existents en aparcaments de dissuasió
(“park & ride”)

Supramunicipal

59

Pla de Comunicació sobre el Pla de Mobilitat

Supramunicipal

Local

Taula 25. Relació de propostes amb el seu àmbit d’influència
Font: elaboració pròpia.

A la taula anterior s’observa que la majoria de propostes es poden realitzar de forma
coordinada amb la resta d’Administracions implicades, fet que evidencia la necessària
concertació de les institucions tant per les actuacions de mobilitat com pel que fa a la
gestió del medi ambient.
Si es realitza una anàlisi per objectius es pot veure que únicament es compliran els
objectius si es planteja una concertació sobre la implantació de determinades
propostes PMUS. També és cert que tal i com està plantejat el PMUS, no tots els
objectius tenen les mateixes accions la qual cosa també és un paràmetre a analitzar
en aquesta aposta local versus supramunicipal.
Des del punt de vista ambiental i per a la implantació del PMUS serà fonamental
reflexionar sobre les prioritats del municipi i les escales de treball. Això fa que el repte
del Pla sigui no només la realització i posada en marxa del Pla des del propi
ajuntament, sinó també la capacitat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de posar
en comú les necessitats, establir una xarxa supramunicipal de treball sobre la mobilitat
i iniciar un procés paral·lel de concertació basat en una governança enfocada
particularment a la gestió de la mobilitat en l’àmbit local.
En aquest nou context que es planteja, l’aspecte ambiental hi surt afavorit, i alhora, el
repte d’interlocució per a la gestió a una escala territorial més àmplia es situa en una
posició favorable davant d’altres entitats i administracions que tenen competències en
la mobilitat.

