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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1. ANTECEDENTS 

1.1.1. Urbanístics i de gestió 

La modificació de diversos àmbits i el Programa d’actuació urbanístic municipal de 
Cornellà de Llobregat, aprovats definitivament a inicis de 2015, han establert les línies 
generals del desenvolupament urbanístic de la ciutat  en base a l’anàlisi del model 
urbà i les necessitats sobre habitatge protegit. 
En desenvolupament del planejament general, els serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat han analitzat la major part dels sectors urbanístics i dels 
polígons d’actuació delimitats. De la gestió endegada en la gairebé totalitat dels àmbits 
delimitats pel PAUM, s’ha pogut concretar certs problemes que afecten a la viabilitat 
econòmica i  social de les propostes, de manera que cal reconsiderar certs aspectes a 
fi de garantir el desenvolupament de les propostes definides pel planejament vigent. 
El present document preveu resoldre un d’aquests problemes detectats sobre la 
viabilitat econòmica dels polígons delimitats, tot mantenint els aprofitaments assignats i 
les reserves d’habitatge protegit previstes pel PAUM.   
 
L’àmbit de modificació abasta dos polígons d’actuació urbanística (PA4 Priorat i PA2 
Grup Llobregat) de difícil desenvolupament per l’estat de consolidació, preexistències i 
activitats en funcionament. Mentre el PA4 Priorat abasta els terrenys ocupats per 
l’empresa CIDAC, “Impermeabilizacions y Laminados” actualment en funcionament, 
però amb una funcionalitat incòmode per la proximitat amb les àrees residencials del 
barri de Fonsanta, el PA2 Grup Llobregat abasta terrenys destinats a completar la 
volumetria consolidada mitjançant una solució que integra el volum consolidat dins del 
projecte edificatori. 
Ambdós casos tenen una elevada complexitat de desenvolupament i calen propostes 
que facilitin la gestió i la viabilitat de l’operació, tot mantenint els aprofitaments 
assignats pel planejament vigent i ampliant les reserves d’habitatge social. 
 
1.1.2. Tramitació 

En data 24 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va 
aprovar l’avanç de la Modificació de PGM-76 als àmbits PA4 Priorat-Grup Llobregat i 
es va publicar al BOP en data 10 de setembre de 2019. 

Durant el període d’informació al públic s’ha presentat una única al·legació en data 3 
d’octubre de 2019 núm. 35004, de forma conjunta per part de la propietat del sòl i de 
l’empresa que desenvolupa l’activitat industrial de l’àmbit del carrer del Priorat.  
Per bé que ambdues parts donen conformitat a la present modificació, sol·liciten 
l’adequació d’aspectes normatius del planejament vigent a les necessitats actuals, com 
són l’establiment d’una estàndard de 80m²st/habitatge per a l’habitatge de règim lliure, 
l’aparcament i aspectes tècnic-arquitectònics vinculats a la tipologia dels habitatges 
com dimensió de les terrasses, possibles vols, etc. 
En relació als aspectes assenyalats a l’al·legació cal dir el següent:  

o Estàndard sostre per habitatge de règim lliure,.- l’al·legació exposa que aquest 
mòdul està implantat de forma generalitzada  a l’àmbit metropolità de 
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Barcelona, al considerar el document de “Modificació de les normes 
urbanístiques del PGM en relació al nombre màxim d’habitatges per parcel·la, 
dins del terme municipal de Barcelona”, (exp. 2004/12783) aprovada 
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Urbanisme el 20 d’octubre 
de 2004 que afecta exclusivament el municipi de Barcelona. 
 
No obstant, l’ajuntament de Cornellà ha aprovat darrerament diversos 
expedients de planejament derivat que estableixen estàndards al voltant de 
110m2/habitatge per a la renda lliure admetent, però, estàndards més baixos 
per a l’habitatge de lloguer. Així mateix, el planejament aprovat en altres àmbits  
preveuen  estàndards més baixos per a l’habitatge protegit tant de venda com 
de lloguer. A tal efecte, i tenint en compte que l’estàndard del planejament 
vigent a l’àmbit del carrer Priorat és de 100m2/habitatge i que aquest sostre és 
manté sense cap variació es considera adequat mantenir el mòdul per a 
l’habitatge lliure de venda i incorporar la resta d’estàndards fixats en altres 
plans per a la resta de tipologies d’habitatge i règims de propietat. 
En concret, es fixa els  estàndards següents: 
- Habitatge règim lliure de venda  100m2/habitatge. 
- Habitatge règim lliure de lloguer      90m2/habitatge. 
- Habitatge règim protegit de venda   90m2/habitatge. 
- Habitatge règim protegit de lloguer   70m2/habitatge. 

Òbviament, aquests estàndards venen delimitats pel nombre d’habitatges 
màxim de renda lliure en funció dels estàndards de sistema d’espais lliures i 
equipaments que fixa la legislació urbanística vigent. 

Per tant, es desestima l’al·legació, concretant però la densitat en base a les 
tipologies d’habitatge,  règim de propietat i els estàndards de sistemes que fixa 
la legislació urbanística vigent. 
 

o Reserva d’aparcament.- pel que fa a l’aparcament, cal dir que la MPGM vigent 
en l’àmbit del PAU Priorat fixava una reserva molt superior als estàndards 
previstos per les NNUU del PGM.  
De l’anàlisi de les reserves d’aparcament realitzades darrerament tant 
públiques com privades es constata que l’àmbit territorial disposa de reserves 
suficients per a poder mantenir els estàndards definits pel PGM76. Per tant, es 
considera adient reajustar aquest paràmetre en tant que, de mantenir-se la 
reserva fixada pel pla, caldria la construcció d’un gran nombre de plantes 
soterrani que podria suposar la inviabilitat econòmica de la transformació 
urbana. 
Així mateix, cal tenir en compte les millores del transport públic que faciliten la 
mobilitat del ciutadà sense tanta dependència del vehicle privat, cosa que fa 
plantejar canvis en els models normatius sobre reserves d’aparcament. 
 
Per tant, s’estima l’al·legació en el sentit de fixar les reserves d’aparcament 
d’acord amb els estàndards previstos pel PGM-76. 
 

o Aspectes tècnic-arquitectòniques dels habitatges.-  en relació al planejament 
vigent, la proposta d’aquest document incorpora major alçada de les plantes en 
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coherència amb les determinacions del codi tècnic, tal com s’ha fet en altres 
planejaments aprovats en posterioritat a l’esmentat codi.  
Així mateix, a l’igual que els diversos plans redactats, tramitats i aprovats 
darrerament es dona major flexibilitat alhora de definir les condicions 
volumètriques tot fixant els elements bàsics de l’ordenació de l’edificació. 
 
Per tant, s’estima l’al·legació incorporant actualitzacions normatives d’aspectes 
tècnic-arquitectònics vinculats a la tipologia dels habitatges. 
 

En conseqüència, s’estima parcialment  l’al·legació i, per tant, tenint en compte que la 
seva incorporació no suposa canvis substancials en l’avanç aprovat, la present 
modificació compleix els requeriments necessaris per tal de poder continuar la 
tramitació administrativa. 
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1.2. ÀMBIT DE MODIFICACIÓ 

La modificació de Pla General Metropolità abasta dos àmbits de remodelació urbana 
situats en dues àrees urbanes diferents del municipi. En concret abasta: 

a) Àmbit PA4 Priorat. 

L’àmbit abasta els terrenys on s’implanta l’empresa CIDAC, “Impermeabilizacions y 
Laminados” a l’extrem nord-oest del terme municipal de Cornellà de Llobregat. 
L’àmbit està limitat per el carrer de Sant Joan Despí a llevant, el carrer Priorat al 
sud, espais destinats a usos públics a ponent, i les cotxeres i tallers  del Trambaix 
al nord. El límit nord coincideix amb el límit del terme municipal.  

 

Encaix territorial de l’àmbit 

 

Vista cruïlla sud-est. 

L’àmbit se situa entre les instal·lacions de les cotxeres i tallers del tramvia i el teixit 
de blocs aïllats del barri de la Fontsanta. Els terrenys són força plans i es troben 
ocupats per edificacions industrials.  
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b) PA2 Grup Llobregat. 

L’àmbit abasta l’entorn d’una edificació del conjunt del Grup Llobregat. Si bé l’àmbit 
abasta terrenys ja urbanitzats com a sistemes, també inclou terrenys vacants a 
integrar amb l’entorn urbà. En concret, resta delimitat pels carrers Joan Fernàndez 
i Comas a Llevant, Josep Feliu i Codina al sud, part dels blocs del Grup Llobregat a 
ponent i el carrer Luis Domènech i Muntaner al nord.  

 

Encaix territorial de l’àmbit 

 

Vista cruïlla sud-est 

L’àmbit és planer en sentit transversal, però en sentit longitudinal té un pendent del 
3,75% (cotes 62,64m - 59,64m, longitud 80m). Seguint aquest pendent longitudinal se 
situa soterrada una canonada d’aigua d’alta pressió. Aquesta canonada discorre 
l’àmbit a ponent de l’edificació en diversos ramals que travessen el barri fins a les 
instal·lacions d’Aigües de Barcelona. 
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1.3. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

En el quadre següent es descriuen les propietats incloses dins l’àmbit de la present 
modificació de PGM.  

 

Si bé, la modificació no estableix cap increment d’aprofitament en l’àmbit de la 
modificació tal com es justifica en l’annex d’Avaluació econòmica i financera, la 
modificació modifica el sostre i la densitat assignada per aquesta raó s’incorpora a  
l’Annex 1. Estructura de la propietat, els  certificats dels darrers 5 anys de les finques 
on s’ha produït una modificació dels aprofitaments (sostre i/o densitat) i usos globals 
per a la present modificació de pla.  

 

1.4. OBJECTIUS 

Els objectius de la proposta de modificació són: 

1) Garantir el desenvolupament del PA4 C/ Priorat mitjançant uns aprofitaments 
que possibilitin la transformació de l’activitat industrial existent. 
 
 

2) Preveure una distribució de l’habitatge dotacional de manera homogènia en el 
territori, evitant l’agrupació en àrees concretes millorant, d’aquesta manera, la 
integració d’aquest model d’habitatge en les àrees centrals de la ciutat 
metropolitana. 

3) Ordenar els àmbits inclosos en la modificació a fi d’adequar les tipologies 
edificatòries a les condicions de l’entorn. 

  

Titular  Finca 
registral Referència cadastral Adreça cadastral Adreça 

Fiscal/Notificacions Municipi 

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 2599603DF2729H0001UZ    C/ Domenech i Muntaner, 25 Plaça de l'Església, 1 08940-Cornellà de Llobregat

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 2599604DF2729H0001HZ    C/ Feliu i Codina, 22 Plaça de l'Església, 1 08940-Cornellà de Llobregat

Titular  Finca 
registral Referència cadastral Adreça cadastral Adreça 

Fiscal/Notificacions Municipi 

IMMOBILIARIA CADIC SL 5257 1395701DF2719E0001XD Ctra. Sant Joan Despí, 39 Ctra. Sant Joan Despí, 101 08940-Cornellà de Llobregat

ÀMBIT PRIORAT

ÀMBIT GRUP LLOBREGAT
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1.5. PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament vigent en els àmbits que abasta la present modificació de PGM correspon 
a les figures següents: 
 

1) Modificació PGM76 Suris-Fontsanta-ITV. 
2) Modificació i transcripció a escala 1:1000 del PGM al barri Padró. 
3) Modificació Pla General Metropolità 1976 per la regulació de la reserva 

d’aparcament en el sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic. 
4) Pla de millora urbana de regulació volumètrica de la zona 18d21/7 confrontant a 

la plaça Pallars de la Modificació i transcripció a escala 1:1000 del PGM al barri 
Padró. 

 
Així mateix cal tenir en compte que en relació a la programació dels PAU cal tenir en 
compte el Programa d’Actuació Urbanística Municipal. 

 
El planejament vigent en cadascun dels àmbits de modificació és el següent: 
 

1.5.1. Àmbit PA4 Priorat  

 
Modificació PGM76 Suris-Fotsanta-ITV aprovat definitivament en data 2 de desembre de 
2009, de caràcter plurimunicipal incorpora la delimitació d’un seguit de polígons 
d’actuació de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat.  
L’esmentada modificació delimita el PA 4 Priorat de transformació de l’activitat industrial 
consolidada a usos d’habitatge. 
 
P4-Priorat                                    Compensació bàsica 

                      Sól(m2s)    Edificabilitat(m2st)  
P4-Priorat                      7.638                        9.106    
SISTEMES                      6.298        
(5) Vials                     -            
(6) Verd                2.680          
(10Hp) HP-dot.                3.618          
          
ZONES                      1.340                          9.106    
18b-OVH        P5                1.340          
 
a) El sòl privat amb drets materialitzables al polígon és: 7.588 m2s  

b) El 20 % del sostre corresponent a 18b-OVH es destinarà a habitatge de protecció pública 

c) El 10 % del sostre corresponent a 18b-OVH es destinarà a habitatge de preu concertat. 

d) Densitat admissible: 1 hab. per cada 100 m2 construïts amb destí a habitatge lliure i  1 hab. 

per cada 70 m2 construïts amb destí a habitatge protegit 

e) Cessions d’aprofitament: 10 % de l’aprofitament del polígon 

f) Altres cessions obligatòries: els sòls reservats per a vialitat, zones verdes i equipaments  

g) El desenvolupament del present PAU es realitzarà en el primer quadrienni al igual que 

l’habitatge protegit inclòs en ell. Així mateix, s’acompliran les determinacions de l’article 68 del 
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Decret 305/2006, de manera que el termini màxim d’execució de l’habitatge protegit serà de 2 

anys per a l’inici i 3 anys per a la seva conclusió.  
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D’altra banda, l’esmentada modificació incorpora el PA5 C/ Barcelonés i PA7 Cotxeres 
que ordena els terrenys situats al nord del PA4. 
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P7-Cotxeres                              Ja està executat 

 P7-Cotxeres       25808 
SISTEMES   25808     
4 Serveis tècnics metropolitans        

25808 
9. Protecció de sistemes 0    
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1.5.2. Àmbit Grup Llobregat 

 
- Modificació i transcripció a escala 1:1000 del PGM al barri Padró aprovat definitivament 

en data 13 d’abril de 2007. 
L’esmentada modificació preveu la delimitació d’un seguit d’àmbits d’actuació, entre les 
quals es proposa el PA 2 Grup Llobregat amb l’objectiu de preveure un nou edifici 
residencial que englobi l’edifici d’habitatges existent i l’edifici destinat a equipament 
existent al nord. 
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Les determinacions de la zona 18 són les següents: 
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- En data de data 27 de març de 2008, la Comissió d’Urbanisme de l’àmbit metropolità va 
aprovar el Pla de millora urbana de regulació volumètrica de la zona 18d21/7. Aquest 
document concretà la volumetria en base a les afectacions concretes de les xarxes de 
serveis d’alta capacitat que creuen l’àmbit.  
 

              
 
 
 
Finalment, cal tenir present la Modificació Pla General Metropolità 1976 per la regulació 
de la reserva d’aparcament en el sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic, 
aprovada en data de data 24 d’octubre de 2019 pel Conseller de Territori i Sostenibilitat, 
que fixa que la reserva d’aparcaments per a l’habitatge dotacional (clau 10hp) vindrà en 
funció de les necessitats programàtiques de cadascuna de les zones, no establint-se cap 
estàndard mínim de places. 
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1.5.3. Quadre resum. Planejament vigent 

 
 
 
D’acord amb les fitxes dels àmbits PA4 Priorat i PA2 Grup Llobregat, el número màxim 
d’habitatge fixats pel planejament vigent és de 160, 102 a l’àmbit PA4 Priorat i 58 a 
l’àmbit PA2 Grup Llobregat, tal i com es detalla en el quadre següent: 
 

 
  

Planejament Vigent
PA4 Priorat PA2 TOTAL

Qualificacions Urbanístiques 

Sistemes 6.298,00 m2 2.130,00 m2 8.428,00 m2

Vialitat (clau 5) 0,00 m2 1.090,00 m2 1.090,00 m2

Zona Verda (clau 6) 2.680,00 m2 1.040,00 m2 3.720,00 m2

Sistema d'Equipaments (clau 7b) 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

Habitatge Dotacional (clau 10hp) 3.618,00 m2 0,00 m2 3.618,00 m2

Zones 1.340,00 m2 1.630,00 m2 2.970,00 m2

Zona 18b-OVH 1.340,00 m2 0,00 m2 1.340,00 m2

Zona  18d21/7 0,00 m2 1.630,00 m2 1.630,00 m2

Àmbit 7.638,00 m2 3.760,00 m2 11.398,00 m2

Sostres
Zones

Habitatge lliure 6.374,20 m2st 1.032,00 m2st 7.406,20 m2st

Habitage protegit 1.821,20 m2st 825,00 m2st 2.646,20 m2st

Habitatge concertat 910,60 m2st 2.270,00 m2st 3.180,60 m2st

Comerç 0,00 m2st 0,00 m2st 0,00 m2st

Zona 18 existent 0,00 m2st

total Zones 9.106,00 m2st 4.127,00 m2st 13.233,00 m2st

Sistemes
Habitatge dotacional (clau 10hp) 0,00 m2st sense concretar
Sistema d'equipament (clau 7b) 0,00 m2st 648,00 m2st 648,00 m2st

total Sistemes sense concretar 648,00 m2st ---

existent existent 

sense concretar

Nº habitatges Planejament Vigent
PA4 Priorat PA2 

usos mòdul subtotal mòdul subtotal total
Habitatge lliure 6.374,20 m2st 1/100 63 1.032,00 m2st 1/70 14 77
Habitage protegit 1.821,20 m2st 1/70 26 825,00 m2st 1/70 12 38
Habitatge concertat 910,60 m2st 1/70 13 2.270,00 m2st 1/70 32 45

total 102 58 160
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1.6. DESCRIPCIÓ  DE LA PROPOSTA 

 
A fi de desenvolupar els objectius de la present modificació, es proposa com a directrius 
del planejament les línies d’actuació següents: 
 

a) Garantir la viabilitat econòmica i social de les operacions urbanístiques definides 
pel planejament general, tot fixant una paràmetres urbanístics que garanteixin la 
implantació dels aprofitaments assignats. 

b) Distribuir els sistema d’habitatge dotacional d’una forma homogènia en el territori. 
c) Potenciar la reserva de sistemes d’equipament en placa, de manera que 

l’equipament s’implanti en la planta baixa d’edificis destinats a habitatge protegit.  
d) Ampliar les reserves d’habitatge protecció.  

 
En base a les directrius esmentades es proposa en línies generals assegurar d’una 
banda la transformació urbanística de les  activitats industrials situades al bell mig del 
teixit residencial consolidat i d’altra banda establir tipologies edificatòries destinades a 
habitatge protegit que siguin viables econòmicament i funcional.  
 
A tal efecte, els àmbits delimitats en la present modificació disposen de reserves de sòl i 
sostre destinats a polítiques d’habitatge que són complementàries. Efectivament, si a 
l’àmbit del carrer Priorat es disposa d’un excés de concentració d’habitatge dotacional, a 
l’àmbit de la Plaça Pallars no es disposa d’aquesta reserva. Per contra, el sostre assignat 
a la Plaça Pallars és de difícil implantació, per raó del bloc ja consolidat, mentre que a 
l’àmbit del carrer Priorat és disposa de sòl suficient per a la implantació de major sostre 
que possibiliti d’una banda la viabilitat econòmica del polígon i d’altra banda la 
implantació d’un volum destinat exclusivament a habitatge protegit. 
 
1.6.1. Àmbit Carrer Priorat 

De l’anàlisi de les determinacions del planejament vigent a l’àmbit del polígon d’actuació 
del carrer Priorat es desprèn que els aprofitaments assignats no garanteixen el 
desenvolupament urbanístic del sector. Efectivament, si bé les càrregues d’urbanització 
són força baixes, les càrregues d’indemnització i trasllat de l’activitat implantada 
impossibiliten el desenvolupament urbanístic de l’àmbit. 
Així mateix, els paràmetres volumètrics definits pel planejament com el gàlib edificable o 
reserva d’aparcaments impossibiliten el desenvolupament del sostre assignat. 
 
D’altra banda, l’establiment d’una reserva molt important d’habitatge dotacional en aquest 
àmbit suposa una elevada concentració d’aquest tipus de sistema. A tal efecte, les 
polítiques d’habitatge protegit plantejades en la resta del municipi participen d’esquemes 
de distribució homogènia on l’habitatge dotacional s’insereix en els teixits urbans més 
consolidats. 
 
A tal efecte, la proposta de modificació planteja en aquest àmbit el següent: 
 

- Incrementar el sostre edificable del PAU Priorat en 2.000m2 de sostre en destí a 
usos comercials i oficines que garanteixin la viabilitat econòmica de la 
transformació urbanística. 

- Implantar un sostre de 6.403,50m2 destinat a habitatge protegit de propietat 
pública capaç d’assegurar la implantació d’un bloc destinat exclusivament a 
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polítiques d’habitatge social. El sostre assignat de titularitat pública té la 
consideració de sòl urbà consolidat en tant les obres del PA2 de reurbanització ja 
estan executades i per tant no té més càrregues que l’adscripció del 10% a 
PMSiH. La proposta de modificació proposa l’assignació de la totalitat del sostre 
de la zona algun tipus de modalitat d’habitatge protegit, atès que les finalitats per 
les quals es va assignar sostre de renda lliure han desaparegut. 

- Aquest sostre té la condició de sòl urbà consolidat i prové de la reserva assignada 
en el PA de Plaça Pallars. 

- Ordenar l’àmbit mitjançant tres zones edificables on es puguin implantar fins a 
tres volums. Un destinat majoritàriament a habitatge de règim lliure i on s’implanti 
el nou sostre comercial, un destinat a habitatge protegit i un altra destinat a 
habitatge dotacional. 

- Preveure la qualificació en placa (18hp/7b) on s’implanti sostre destinat a 
habitatge protegit sobre sòls reservats per a equipament en planta baixa.  

- Mantenir part de sistema d’habitatge dotacional, tot definint una volumetria  que 
s’integri amb la resta de l’ordenació. 

- Reservar els sòls destinats a sistemes d’espais lliures i equipaments previstos 
globalment en l’àmbit de modificació i els sistemes locals en cadascun dels 
àmbits. En concret es preveu incrementar la reserva de sistema d’espais lliures 
en base a l’increment de sostre comercial i l’acompliment de la reserva de 
sistemes locals del sostre residencial a implantar. En concret, la proposta preveu 
2.980m2, dels quals 100m2 corresponen a l’increment de sostre comercial 
(2.000x5m2/100) i una reserva global de 21,76m2zona verda/100m2 de sostre 
destinat a habitatge ( 2.880m2 zv / 13.233m2). 

- Ajustar la reserva d’aparcament de la zona residencial a l’establert a les NNUU 
del PGM. 

- Ordenar els volums edificables de manera que es resolgui els espais confrontants 
amb la tanca de les cotxeres mitjançant murs vegetals i àrees arbòries. 

- Ordenar els volum edificables a fi i efecte de configurar un front de final de ciutat 
que s’integri amb el teixit de l’entorn, en concret: 

o establir una unitat edificatòria que permeti ordenar conjuntament l’edificació 
resultant de les zones 18hp/7b i 10hp i la integració de l’equipament de la 
planta baixa amb les zones verdes que l’envolten. 
 

 
façana carrer del Priorat 

 
o establir les condicions d’ordenació de la zona 18b-OVH, fixant l’alineació 

obligatòria a la ctra. de Sant Joan Despí i el punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora (0.0.0.) en el punt situat a la cantonada dels carrers del Priorat i 
de la Terra Alta, paral·lel a la ctra. de Sant Joan Despí, d’acord amb la 
rasant de l’edifici confrontant de manera que permeti resoldre la diverses 
rasants de la vitalitat de l’entorn. En concret, el c/ de la Terra Alta se situa 
paral·lel i topogràficament més elevat en relació a la ctra. de Sant Joan 
Despí. Aquest recorregut cívic qualificat de vial i zones verdes relaciona els 
espais lliures a l’entorn del CityLab i els previstos en aquest àmbit. 
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1.6.2. Àmbit Grup Llobregat.  
 
La proposta del planejament vigent preveia completar la volumetria consolidada  
mitjançant un nou volum edificable capaç de garantir una millora qualitativa de l’edifici 
existent. A tal efecte, el pla preveia l’assignació de 1.032m2st destinats a habitatge lliure 
per resoldre possibles ampliacions del programa d’habitatges existents.  
Davant de la impossibilitat de poder desenvolupar el projecte, per negativa expressa del 
veïnat, s’ha reconsiderat resoldre la integració del barri mitjançant polítiques de 
rehabilitació i ressituar el sostre en altres àmbits on sigui possible la implantació de 
polítiques d’habitatge protegit.  
 
En canvi els terrenys situats en la cruïlla entre la Plaça Pallars i el carrer Joan Fernàndez 
és un àmbit adient per a la implantació d’un bloc aïllat de dimensions similars al del 
veïnat on situar habitatge dotacional poc representat en el barri. 
 
A tal efecte, la modificació qualifica la totalitat del sòl amb excepció de l’edifici existent 
com a sistemes públics destinats a zona verda, equipament i habitatge dotacional. 

 
Així mateix, es proposa eliminar la delimitació del polígon d’actuació al ser innecessari en 
tant tots els sòls ja són públics i estan urbanitzats. 
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1.6.3. Quadres resum. Planejament proposat 

 

 
 
 
En el PAU Priorat s’assignen els sostres seguents: 
 
 

 
 
 
 
 

Modificació PGM
PA4 Priorat PA2 TOTAL

Qualificacions Urbanístiques 

Sistemes 3.794,00 m2 3.483,00 m2 7.277,00 m2

Vialitat (clau 5) 0,00 m2 1.090,00 m2 1.090,00 m2

Zona Verda (clau 6) 2.980,00 m2 1.703,00 m2 4.683,00 m2

Sistema d'Equipaments (clau 7b) 0,00 m2 250,00 m2 250,00 m2

Habitatge Dotacional (clau 10Hp) 814,00 m2 440,00 m2 1.254,00 m2

Zones 3.844,00 m2 277,00 m2 4.121,00 m2

Zona 18b-OVH 2.000,00 m2 0,00 m2 2.000,00 m2

Zona  18hp/7b 1.844,00 m2 (*) 0,00 m2 1.844,00 m2

Zona  18 0,00 m2 277,00 m2 277,00 m2

Àmbit 7.638,00 m2 3.760,00 m2 11.398,00 m2

(*): destinant a 7b l'àmbit tramat de 1.151,00 m2

Sostre
Habitatge lliure 6.374,20 m2st 0,00 m2st 6.374,20 m2st

Habitage protegit 4.948,20 m2st 0,00 m2st 4.948,20 m2st

Habitatge concertat 1.910,60 m2st 0,00 m2st 1.910,60 m2st

Comerç 2.000,00 m2st 0,00 m2st 2.000,00 m2st

Zona 18 existent 0,00 m2st

total Zones 15.233,00 m2st 0,00 m2st 15.233,00 m2st

Sistemes edificables

Sostre
Habitatge dotacional (clau 10hp) 3.225,00 m2st 2.200,00 m2st 5.425,00 m2st

Sistema d'equipament (clau 7b) 300,00 m2st existent 300+exist.
total Sist. 3.525,00 m2st 2.200+exist. 5.725+exist.

existent existent 

SUnC
Habitatge lliure: 6.374,20 m2st
Habitatge protegit règim general: 1.821,20 m2st
Habitatge protegit règim concertat: 910,60 m2st
Habitatge comercial: 2.000,00 m2st
Total 11.106,00 m2st

SUC

Habitatge protegit règim general: 3.127,00 m2st
Habitatge protegit 1.000,00 m2st
Total 4.127,00 m2st
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Cal constatar també que la reserva de sòls destinats a sistemes tant en sòl de domini 
públic com en qualificació en placa (zona /sistema) es mantenen, tal i com es pot 
comprovar al quadre següent: 
 

 
 

Comparatiu
P.Vigent Modif PGM ±Δ

Qualificacions Urbanístiques 

Sistemes 8.428,00 m2 7.277,00 m2 1.151,00 m2

Vialitat (clau 5) 1.090,00 m2 1.090,00 m2 0,00 m2

Zona Verda (clau 6) 3.720,00 m2 4.683,00 m2 963,00 m2

Sistema d'Equipaments (clau 7b) 0,00 m2 250,00 m2 250,00 m2

Habitatge Dotacional (clau 10Hp) 3.618,00 m2 1.254,00 m2 -2.364,00 m2

Zones 2.970,00 m2 4.121,00 m2 -1.151,00 m2

Zona 18b-OVH 1.340,00 m2 2.000,00 m2 660,00 m2

Zona 18d21/7 1.630,00 m2 0,00 m2 -1.630,00 m2

Zona  18hp/7b 0,00 m2 1.844,00 m2 1.844,00 m2

Zona  18 0,00 m2 277,00 m2 277,00 m2

Àmbit 11.398,00 m2 11.398,00 m2 0,00 m2

Sostre
Habitatge lliure 7.406,20 m2st 6.374,20 m2st -1.032,00 m2st

Habitage protegit 2.646,20 m2st 4.948,20 m2st 2.302,00 m2st

Habitatge concertat 3.180,60 m2st 1.910,60 m2st -1.270,00 m2st

Comerç 0,00 m2st 2.000,00 m2st 2.000,00 m2st

Zona 18 existent
total Zones 13.233,00 m2st 15.233,00 m2st 2.000,00 m2st

Sistemes edificables

Sostre
Habitatge dotacional (clau 10hp) 5.425,00 m2st 5.425,00 m2st

Sistema d'equipament (clau 7b) 648,00 m2st 300+exist. ---

existent existent existent 

sense concretar 

Comparatiu ZV+10hp+EQ
P.Vigent Modif PGM TOTAL

Zona Verda 3.720,00 m2 4.683,00 m2 963,00 m2

Priorat (clau 6) 2.680,00 2.980,00

Pal lars (clau 6) 1.040,00 1.703,00

Habitatge Dotacional 3.618,00 m2 1.254,00 m2 -2.364,00 m2

Priorat (clau 10Hp) 3.618,00 814,00

Pal lars (clau 10Hp) 0,00 440,00

Equipaments 0,00 m2 250,00 m2 250,00 m2

Pal lars (clau 7b) 0,00 250,00

total sistemes 7.338,00 m² 6.187,00 m² -1.151,00 m2

Equipaments en placa 0,00 m2 1.151,00 m2 1.151,00 m2

Priorat (clau 18hp/7b) 0,00 1.151,00

total sistemes placa 0,00 m² 1.151,00 m² 1.151,00 m2

Comparatiu ZV+10hp+EQ 7.338,00 m2 7.338,00 m2 0,00 m2
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Pel que fa al nombre d’habitatge de règim lliure el pla proposa: 
 
 1hab/100m2 pels habitatges en venda 
 1hab/  90m2 pels habitatges de lloguer 
 
Això suposa un nombre màxim de 63 en el primer supòsit i 70 en el segon, que en 
relació amb el planejament vigent representa una reducció de 7 habitatges. 
 
Per tant no es produiex cap increment de zona verda per raó d’increment del nombre 
d’habitatges en règim lliure. 
 
Pel que fa a l’habittage protegit es fixa el nombre d’habitatges en base al règim de 
tinença. 
 1hab/90m2 pels habitatges protegit o concertat en venda  
 1hab/70m2 pels habitatges protegit o concertat en lloguer 
 
En virtut de l’article 100.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
l’increment de nombre d’habitatges protegits no suposa cap increment de sistemes 
atès que no ultrapassa el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70m2 
al sostre amb aquesta destinació. 
 
A tal efecte, en el supòsit que tot el sector es destinés a habittage protegit de 
lloguer(incloent el sostre destinat a règim lliure) el nombre d’habitatges seria de 189 
que representarien 29 més dels previstos pel planejmanet vigent. 
 
 
1.6.4. Justificació quantitativa i qualitativa d’espais lliures i equipaments 

La proposta de modificació suposa una reordenació del sòls destinats a sistema 
d’espais lliures a l’àmbit del PA4 Priorat i l’ampliació de la reserva de sistemes del PA 
de l’àmbit de la Plaça Pallars. 
 
Pel que fa a l’àmbit del PA4 C/ Priorat el pla manté la reserva de zones verdes en front 
de la carretera de Sant Joan Despí i la prolongació dels espais lliures al voltant del 
carrer Penedès al sud de l’àmbit, en canvi resitua la zona verda existent entre el bloc i 
el mur de separació amb les instal·lacions del tramvia en tant corresponen a espais de 
difícil manteniment i seguretat. Aquests sòls es situen a l’extrem oest de l’àmbit com a 
transició amb la resta de sòls destinats a equipaments dins del terme municipal de 
Sant Joan Despí. 
 

 
 

planejament vigent 
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planejament proposat 
 
La proposta suposa un increment de sòl destinat a zones verdes de 963m2 
corresponent d’una banda a l’increment de sostre comercial a raó de 5m2/100m2st i 
863m2 corresponents a la reducció de sistema dotacional. 
 
La reserva prevista a l’àmbit del PAU Priorat de 2.980m2 és superior a l’estàndard de 
20m2 zv/100m2st que es xifra en 2.647m2 zv. 
   
Pel que fa a la reserva global de sistema d’equipaments i sistema d’habitatge 
dotacional, la modificació manté globalment la suma d’ambdós sistemes, bé des de la 
qualificació de sistema, bé des de la qualificació en placa (zona/sistema), tal i com es 
pot comprovar al quadre següent:  

 

 
 
 
Per tant, l’assignació de sostre dotacional i localització es realitza en base als criteris 
exposats en la memòria social del present document i els sòls no necessaris per a la 
implantació de l’esmentada reserva es destinen a la qualificació en placa amb 
l’objectiu d’ampliar les reserves d’habitatge protegit i equipaments en el barri. 

 
Tenint en compte que el planejament vigent no concretava cap edificabilitat per aquest 
ús, l’àmbit qualificat s’ajusta a fi de donar cabuda a unes volumetries coherents amb el 
teixit de l’entorn, establint un sostre de 5.425m²st distribuïts en 3.225m²st a Priorat i 
2.200m²st a Pedró.  
 

Comparatiu ZV+10hp+EQ
P.Vigent Modif PGM TOTAL

Zona Verda 3.720,00 m2 4.683,00 m2 963,00 m2

Priorat (clau 6) 2.680,00 2.980,00

Pal lars (clau 6) 1.040,00 1.703,00

Habitatge Dotacional 3.618,00 m2 1.254,00 m2 -2.364,00 m2

Priorat (clau 10Hp) 3.618,00 814,00

Pal lars (clau 10Hp) 0,00 440,00

Equipaments 0,00 m2 250,00 m2 250,00 m2

Pal lars (clau 7b) 0,00 250,00

total sistemes 7.338,00 m² 6.187,00 m² -1.151,00 m2

Equipaments en placa 0,00 m2 1.151,00 m2 1.151,00 m2

Priorat (clau 18hp/7b) 0,00 1.151,00

total sistemes placa 0,00 m² 1.151,00 m² 1.151,00 m2

Comparatiu ZV+10hp+EQ 7.338,00 m2 7.338,00 m2 0,00 m2
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Per tant, numèricament, tenint en compte que a l’àmbit Priorat es preveuen 
2.980m²sZV i la reserva necessària per llei és de 2.747m²sZV (100m²sZv/per 
Comercial+2.647m²sZV/per Residencial), suposa un escreix en aquest l’àmbit de 
233m²sZV. Globalment, la modificació proposa un escreix de 1.213m²s de zones 
verdes i equipaments. 
 
Qualitativament, els sistemes d’espais lliures i equipaments que s’incrementen tant a 
l’àmbit Priorat com al PA2 Grup Llobregat suposen una millor integració dins el teixit de la 
ciutat, millorant recorreguts cívics i completant els espais lliures existents a l’entorn. 
 

o Pel que fa a l’àmbit del PA2 Grup Llobregat, amplia la zona verda d’estada amb 
una plaça de 20x20m situada entre la nova reserva destinada a habitatge 
dotacional i als habitatges existents, obrint la zona verda existent al carrer de 
Joan Fernández de manera que es facilita també la permeabilitat i continuïtat dels 
espais lliures. 
Completant els espais lliures es qualifica una peça de 15x20m destinada a 
equipaments que reconeix una edificació existent destinada a l’Associació de 
Veïns del Pedró. 

o Pel que fa a l’àmbit Priorat, es resitua una reserva verda de molt mala qualitat 
situada en un passadís estret i llarg entre la tanca de les cotxeres i l’edifici 
residencial a l’extrem oest entre reserves de sòl destinades a sistemes. La 
proposta també preveu un equipament en placa, de manera que permeten 
ordenar un front equipat que afavoreix les activitats socials conjuntament amb els 
espais lliures de l’entorn. 

 
En resum la distribució d’espais lliures afavoreix la continuïtat de les zones verdes 
previstes en cada àmbit, tot articulant-se amb els equipaments i sistemes previstos. 
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1.7. JUSTIFICACIÓ JURIDICA 

La Modificació s’empara en la potestat de planejament que té atribuïda l’Ajuntament, té 
per objecte el disseny d’un model de ciutat adaptat a les noves necessitats i reptes de 
futur i a l’interès general que, en el cas de la Modificació proposada, no s’entén sense 
tenir en compte el model de ciutat consolidada i en la necessitat de garantir àrees per 
a la implantació de nous equipaments. 

La present Modificació pretén la transformació urbana  per a garantir la implantació  
d’un nou teixit residencial, el que, com dèiem, és competència d’aquest Ajuntament 
dins la potestat de planejament que té atribuïda i en la que se li reconeix el “ius 
variandi” per tal de poder realitzar les transformacions necessàries que donin resposta 
a les noves realitats, servint així a l’interès públic. En aquest sentit, es pronuncia el 
Tribunal Suprem de manera reiterada ja en Sentència de data 18 de març de 1992 
estableix: 

“SEGUNDO.- El plan, elemento fundamental de nuestro ordenamiento urbanístico, dibuja el modelo 
territorial que se entiende, dentro de lo hacedero, más adecuado para el desarrollo de la personalidad y la 
convivencia. Corresponde a la Administración, con una intensa participación ciudadana para asegurar su 
legitimación democrática, el trazado de dicho modelo atendiendo a las exigencias del interés público: la 
ciudad es de todos y por tanto es el interés de la comunidad y no el de unos pocos, los propietarios de 
suelo, el que ha de determinar su configuración. 

Y es claro que la potestad administrativa de planeamiento se extiende a la reforma de éste: la naturaleza 
normativa de los planes, por un lado, y la necesidad de adaptarlos a las exigencias cambiantes del interès 
público, por otro, justifican plenamente el ius variandi que en este ámbito se reconoce a la Administración 
-arts. 45 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo (RCL 1976\ 1192 y ApNDL 13889)-. 

Existe en este sentido una frondosa jurisprudencia -SS. 12-5-1987 (RJ 1987\ 5255), 7-11-1988 (RJ 1988\ 
8783), 17-6-1989 (RJ 1989\ 4732), 4-5-1990 (RJ 1990\ 3799), 11-2-1991 (RJ 1991\ 784), 20-1-1992 (RJ 
1992\ 715) etc.-, que destaca que frente a la actuación del ius variandi, los derechos de los propietarios 
no son un obstáculo impediente (...).” 

Així, i com diu aquesta Sentència, a l’empara de la potestat de planejament que és 
competència de l’Administració per a donar resposta a les exigències canviants de 
l’interès públic i que justifiquen el “ius variandi” que es reconeix a l’Administració en 
aquest àmbit, és com s’ha d’entendre la Modificació proposada, establint la delimitació 
d'un àmbit de gestió.   

Des de la perspectiva de l’interès públic, la Modificació de planejament general 
persegueix la implantació de polítiques d’habitatge protegit públic i garantir la 
transformació urbana dels teixits reservats a tal efecte. 

En data 24 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va 
aprovar l’avanç de la Modificació de PGM-76 àmbits PA4 Priorat - Grup Llobregat de 
Cornellà de Llobregat. 

A fi de garantir la màxima informació a la ciutadania i als afectats per operacions 
urbanístiques, la tramitació de la present modificació va tenir una informació pública 
prèvia a l’aprovació inicial, definida per a la legislació vigent. En concret, l’aprovació de 
l’avanç va suposar la informació al públic al BOPB en data 10 de setembre de 2019 
dels criteris generals que es preveuen desenvolupar en el territori objecte de 
Modificació. 
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Durant el període d’informació al públic s’ha presentat una única al·legació en data 3 
d’octubre de 2019 núm. 35004, de forma conjunta per part de la propietat del sòl i de 
l’empresa que desenvolupa l’activitat industrial de l’àmbit del carrer del Priorat.  
 
Els suggeriments produïts durant l’esmentat període d’informació al públic un cop 
estudiats, i tal i com s’ha exposat en l’apartat d’antecedents d’aquesta memòria, s’han 
incorporat en el document per a la tramitació d’aprovació inicial. 
Per tant, tenint en compte que la seva incorporació no suposa canvis substancials en 
l’avanç aprovat, la present modificació compleix els requeriments necessaris per tal de 
poder continuar la tramitació administrativa. 
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1.8. INFORME MEDIAMBIENTAL 

Els àmbits territorials que formen part de la present modificació de Pla General 
Metropolità abasten terrenys en sòl urbà:  

• l’àmbit nord PA2 Grup Llobregat abasta l’entorn d’una edificació del conjunt del 
Grup Llobregat amb terrenys ja urbanitzats com a sistemes, si bé també inclou 
terrenys vacants a integrar amb l’entorn urbà.  

• l’àmbit nord-oest PA4 Priorat abasta els terrenys on s’implanta l’empresa CIDAC, 
“Impermeabilizacions y Laminados”. L’empresa està en funcionament i consta de 
diversos edificis destinats a producció i emmagatzematge situats a l’entorn d’un 
pati pavimentat que fa les funcions de distribuïdor i aparcament. En aquest pati hi 
ha arbrat i arbustives sense cap valor ambiental significatiu que donen ombra a 
l’aparcament i edificacions. 

 
La determinació de la necessitat o no d’informe mediambiental es regula a partir de lleis i 
reglaments sectorials que s’exposen a continuació. 
El “Text refós de la Llei d’Urbanisme, 1/2010, de 3 d’agost”, determina a l’article 59 la 
documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal. Concretament, especifica a 
l’apartat 3.b) la justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic 
sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic. En tractar-se d’una modificació 
de PGM, la documentació requerida correspon amb la del planejament general. 
El “Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme” estableix a l’article 118.4) Determinacions i documentació de les 
modificacions dels instruments de planejament urbanístic que: 

 
“Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada a la 
finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, has d’incorporar l’informe ambiental corresponent 
les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que 
tinguin una repercussió ambiental....” 
 

Per tant, només en el cas d’avaluació ambiental o possibles repercussions ambientals 
comporten la necessitat de l’informe ambiental. En aquest sentit, la “LIei 6/2009, del 28 
d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes” fixa el diversos àmbits d’aplicació als 
efectes d’avaluació mediambiental. A tal efecte, l’article 7.1.c) Modificacions de plans i 
programes sotmeses a avaluació ambiental estableix: 

 
“Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no urbanitzable o 
que n'alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions comporten l'admissió de 
nous usos o de més intensitats d'ús respecte a l'ordenació que es modifica.” 
 

La “Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental” va revisar el marc 
d’avaluació de plans, programes i projectes amb la intenció de simplificar i agilitar els 
tràmits i processos. 
 
Globalment, la present modificació se situa en sòl urbà i no comporta cap augment 
d’aprofitament, per bé que assigna sostre comercial en detriment de sostre d’habitatge 
lliure de manera que es manté l’aprofitament. 
 
Per tant, la present modificació de Pla General Metropolità no comporta cap increment 
significatiu d’emissions, abocaments, residus,... ni trobem cap element de protecció 
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ambiental o territorial, ni tant sols es disposa en continuïtat de cap element que tingui 
aquetes consideracions. 
 
En conseqüència, la present modificació no requereix tràmit ambiental i, per tant, en 
aquest cas no és preceptiu informe mediambiental. 
 
No obstant i això, a fi de millorar les condicions mediambientals dels àmbits de la 
modificació s’estableixen un seguit de criteris i pautes d’actuació a considerar en el 
desenvolupament del planejament. 
 
Criteris i pautes mediambientals 
 
A nivell mediambiental aquesta modificació comporta millores en els diferents àmbits 
previstos. Tot i això, a continuació s’estableixen criteris i pautes mediambientals a 
considerar en el desenvolupament i gestió del planejament, en funció dels factors 
mediambientals que intervenen. 

 
a) Espais verds 

- els espais lliures s’han d’establir de manera que s'integrin en el conjunt dels altres 
espais del barri i amb espècies vegetals pròpies de l’entorn.  

- reservar superfície permeables. 
- utilitzar paviments exteriors preferentment amb materials drenants. 

 
La transformació industrial de l’àmbit Priorat comporta l’eliminació del paviment 
existent de formigó amb escassa o nul·la capacitat drenant i la substitució per espais 
lliures, els quals facilitaran la permeabilitat dels sòls.  
Per tant, la present modificació de Pla general metropolità i el seva gestió 
comportaran una millora en el tractament dels espais verds. 
El desenvolupament del sector comportarà l’anàlisi dels materials del subsòl i la seva 
descontaminació si s’escau d’acord amb la legislació sectorial vigent. 

 
b) Cicle de l’aigua 

L’aigua és un recurs natural limitat i renovable, que esdevé un element indispensable 
per a qualsevol desenvolupament urbanístic. En un clima mediterrani amb 
escassetat d’aigua, cal promoure el seu ús sostenible, amb un visió temporal de mig-
llarg termini, que ajudi a racionalitzar la seva demanda així com adequar les fonts de 
subministrament als nivells de qualitat necessaris per al seu ús. 

 
- l’ús residencial residencial és un gran consumidor d’aigua, per bé que en aquest 

cas l’augment d’habitatge protegit en detriment de l’habitatge lliure repercuteix 
favorablement en la disminució del consum d’aigua. 

 
 

 
relació de consum d’aigua en usos urbans 
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- incorporar sistemes d’estalvi d’aigua com són reducció de cabals, airejadors, 

descàrregues reduïdes, sistema de reg per degoteig, etc. per reduir al màxim el 
consum d’aigua potable.  

 
- ambientalment és millor intentar diversificar els tipus d’aigua en funció de la seva 

utilització i minimitzar el consum d’aigua potable de xarxa. Pel que fa al consum 
d’aigua associat al reg dels espais verds caldria analitzar la viabilitat de realitzar 
aquest reg amb recursos alternatius, com per exemple amb recursos freàtics.  
En aquest sentit, el freàtic és molt superficial a les parts baixes de la ciutat com a 
Priorat i, per tant, se’n recomana l’explotació, sempre i quan compleixi les 
condicions de salubritat adequades per al reg. 
 

Per tant, la present modificació de Pla general metropolità i el seva gestió 
comportaran una millora en el cicle de l’aigua. 

 
c) Eficiència Energètica 

El desenvolupament urbanístic ha de tenir en consideració els següents criteris per 
minimitzar el consum de recursos: garantia dels serveis i seguretat en el 
subministrament, eficiència energètica i optimització de la gestió, i aprofitament dels 
recursos renovables i fonts residuals. En aquest sentit el pla preveu establir 
tipologies on es prioritzi l’orientació, assolellament, la ventilació natural, i una 
volumetria i factor de forma que afavoreixi la inèrcia tèrmica.  Així mateix es 
prioritzaran elements constructius amb cost energètic reduït i fàcilment reciclables o 
reutilitzables.   
Per tot l’exposat, la present modificació de Pla general metropolità i el seva gestió 
comportaran una millora pel que fa a l’eficiència energètica. 

 
d) Gestió de Residus 

Caldrà dotar la zona dels contenidors de recollida corresponents d’acord amb les 
ràtios que s’estableixen habitualment per al conjunt de la ciutat, i preveure la seva  

 
e) Qualitat de l’Aire 

La Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig, relativa a la qualitat ambiental de l’aire i a 
una atmosfera més neta, en el seu article 23, transposada a l’article 24 del Reial 
decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, estableix 
que s’han de definir plans i programes per restablir els nivells de qualitat de l’aire en 
aquelles zones on es superin els valors límits de referència, amb l’objectiu de 
preservar la salut de les persones i el medi. 
Posteriorment, diverses reglamentacions han completat aquesta directiva en l’àmbit 
nacional i local a fi de poder disminuir la contaminació atmosfèrica actuant sobre els 
focus emissors. El capítol V del Pla fa referència a les actuacions dels ens locals per 
a la millora de la qualitat de l’aire, se subdivideixen en diferents àmbits, entre els 
quals les obres públiques. 
 

f) Protecció acústica 
La situació del PA4 propera a les cotxeres del tramvia obliga a la introducció d’un 
seguit d’aspectes normatius limitadors de sorolls en relació a l’ús destinat a 
habitatges, a tal efecte les NNUU de la present MPGM estableixen l’obligació 
d’utilitzar materials que assegurin nivells de protecció sonora elevats. 
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1.9. INFORME DE MOBILITAT 

La present modificació se situa en un context de sòl urbà i preveu un augment del sostre 
comercial de 2.000m²st a l’àmbit Priorat. 
Així mateix, la modificació preveu una redistribució dels usos residencials des de l’àmbit 
Pallars a Priorat sense que comporti cap augment de sostre residencial global. En aquest 
sentit, cal tenir en compte que es produeix un redistribució dels usos (lliure, protegit i 
dotacional), per bé que sense cap increment, en tant l’habitatge dotacional previst a 
Priorat compensa l’habitatge protegit que prové de Pallars.  

 
La determinació de la necessitat o no d’informe de mobilitat es regula a partir de lleis i 
reglaments sectorials que s’exposen a continuació. 
El “Text refós de la Llei d’Urbanisme, 1/2010, de 3 d’agost”, determina a l’article 59 la 
documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal. Concretament especifica a 
l’apartat 3.c) les mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en 
el municipi. En tractar-se d’una modificació de PGM, la documentació requerida 
correspon amb la del planejament general. 
El “Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada” regula els supòsits d’aplicació a l’article 3.b) Àmbits d’aplicació 
establert pel planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que 
comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.  
 
Per tant, tenint en compte que la modificació preveu l’augment de 2.000m²st destinat ús 
comercial que el planejament vigent no contemplava, s’emmarca en els supòsits de 
modificacions de planejament general que requereixen estudi de mobilitat. 
 
A tal efecte s’ha redactat l’estudi de mobilitat que s’incorpora com a documentació 
annexa.  
L’estudi distingeix l’àmbit Priorat de l’àmbit Pallars atès que se situen allunyats 
territorialment. Els càlculs de mobilitat realitzats a Pallars comporten un decrement de 
mobilitat lògic, en tant que minva el sostre previst que es trasllada a Priorat on es 
produeix l’increment de mobilitat vinculat sobretot al nou ús comercial que s’implanta, en 
concret:  
 

 
 

 
 

Com es desprèn dels quadres anteriors, per bé que globalment es preveu un increment 
de 1.149 de viatges generats, territorialitzats a l’àmbit de Priorat són 1.306 viatges 
generats, vinculats, bàsicament a l’augment de sostre comercial que representa el 77% 
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de la mobilitat generada i, en menor mesura, al residencial i als equipament i zones 
verdes. 
 
D’altra banda, l’estudi analitza les xarxes existents on destaca la concentració de bus i 
tramvia als dos àmbits, de manera que l’àmbit es troba envoltat per una bona xarxa de 
transport públic. 
 
Les mesures previstes per l’estudi de mobilitat se centren sobre l’àmbit Priorat, en tant 
s’hi produeix l’augment de moviments, descartant cap intervenció a Pallars on preveu 
una disminució de moviments.  
El document de mobilitat avalua les necessitats de garantir la connexió de les xarxes de 
vianants, bicicletes, vehicles i transport públic i les reserves en base al nou ús comercial. 
En aquest sentit, la xarxa de transport públic existent cobreix la demanda generada pels 
nous usos i la xarxa d’itineraris principals per a vianants, bicicletes i vehicles privats 
garanteix la continuïtat amb la xarxa existent.  
Pel que fa a l’increment de sostre comercial, el document estableix la necessitat de 
reservar 200m² destinat a magatzem en sòl privat i dues places per a vehicles destinades 
a càrrega i descàrrega. 
Pel que fa als desplaçaments en bicicleta, per bé que detalla la reserva de 63 places 
d’aparcament de bicicletes fora de la via pública, el document recomana una implantació 
gradual, en tant considera que la ràtio prevista pel decret pot estar sobredimensionada.  
 
En definitiva, l’estudi conclou que no cal considerar cap cost d’implantació de transport 
públic, atès que la xarxa de transport públic cobreix la demanda de la nova mobilitat 
generada per els nous usos. 
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1.10. MEMÒRIA SOCIAL 

El Programa d’Actuació Urbanística Municipal incorpora el Pla Local d’habitatges aprovat 
amb anterioritat a l’any 2015. En posterioritat aquesta data i en base a l’experiència de 
gestió de l’OLH de Cornellà de Llobregat i de  les reserves d’habitatge protegit, 
dotacional i les borses d’habitatge social s’han realitzat diversos estudis de la situació de 
l’habitatge social. 

Aquests estudis conclouen la necessitat de potenciar polítiques d’habitatge protegit amb 
un ampli espectre de possibilitat. El estudis confirmen que l’establiment d’una única 
tipologia d’habitatge de forma massiva no resol el problema de l’habitatge, al contrari pot 
cronificar la situació social d’un barri.  A tal efecte, els plans i programes han de reservar 
sòl per diverses tipologies d’habitatge i règim de tinença. 

- Programes de borsa d’habitatge per a polítiques de benestar socials per a 
famílies al llindar de l’exclusió. 

- Reserves d’habitatge dotacional per a segments de la població que requereixen 
un habitatge temporal a un cost que faciliti l’estalvi. 

- Sostre destinat a habitatge protegit de lloguer a un preu assequible que permeti la 
resituació d’unitats de convivència procedents d’altres tipus. 

- Parc d’habitatge protegit amb règim indefinit  que possibiliti un mercat consolidat 
de primera i segona mà. 

Per tant les polítiques d’habitatge i el planejament han de ser sensibles a aquest reptes a 
fi de propiciar el major nombre possible d’alternatives al problema de l’habitatge, 

Al marge d’aquest anàlisi general que estableix un full de ruta per als plans i programes a 
tramitar, cal estudiar l’estructura demogràfica i social dels barris que abasta la present 
MPGM. 

L’evolució de ciutat en aquest territori fa entendre, en certa mesura, l’evolució de la ciutat 
metropolitana i dels creixements de forma migració en la comarca del Baix Llobregat. En 
aquest sentit, el context de les implantacions dels polígons de la ciutat de mitjans del 
darrer segle corresponen a la perifèria urbana el seu temps, tant per l’actuació de creació 
d’habitatge com per aquelles operacions públiques d’urgència on la gestió i el valor 
econòmic que facilitaren les actuacions.  

Aquesta necessitat d’habitatge normalment s’ha vinculat a les successives onades 
migratòries, malgrat que també s’ha esdevingut per fenòmens naturals sobrevinguts.  

Finalment, abans d’entrar en el detall de cada barri, cal destacar tres operacions 
urbanístiques d’envergadura que han marcat i marcaran el futur immediat de l’estructura 
d’aquests barris. La “Modificació de PGM-76 al sector Suris-Fontsanta- ITV” a Fontsanta i 
els sectors proposats a la “Modificació puntual del PGM-76 a les illes Bagaria i Alstom” 
“Modificació de PGM a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat” al barri del Pedró. 
En aquest sentit, l’anàlisi següent, basada en fonts estadístiques de 2018, ja reflexa els 
efectes d’aquestes modificacions, sobre tot pel que fa a l’àmbit de la Fontsanta que ha 
tingut un recorregut més llarg, on podem constatar entre d’altres, un augment de població 
important. 
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BARRI DE LA FONTASANTA 

En el moment de la construcció del polígon de Fontsanta, l’entorn corresponia a sòls 
rústecs destinats al conreu agrícola propi de la zona predeltaica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’enclavament urbà definit es planteja com a una illa compacta allunyada de la ciutat, i 
relacionada amb els camp rústecs de l’entorn. Davant d’aquesta situació d’isolament i 
llunyania el teixit urbà de Fontsanta s’ha perpetuat aliena a l’entorn. 

Les polítiques d’habitatges i espais públic de l’ajuntament de Cornellà han estat en la 
línia de millorar la reserva de sistemes tat quantitativament com qualitativament, en 
aquest sentit les transformacions urbanes de l’entorn propiciades pel creixement de la 
ciutat dels anys 90, han pogut canviar, en la mesura del possible, aquest isolament après 
durant tants anys. 

En concret, la transformació urbana de Can Suris, propicià al barri la possibilitat d’ampliar 
la reserva d’espais lliures urbanitzats i la construcció d’equipaments al servei del barri i 
de la ciutadania general del municipi, afavorint per tant resoldre l’aïllament històric del 
sector. En aquest àmbit únicament els terrenys situats a l’extrem sud mantenen el 
caràcter tradicional i social de gaire bé 50 anys. 

Com ja s’ha dit l’esforç d’integració del barri de la Fontsanta ha estat força important des 
del desenvolupament de diverses millores internes i externes. 

Des d’un punt de vista social, cal remarcar un seguit de dades del sector històric que 
justifiquen les propostes d’habitatge a realitzar a l’entorn de l’esmentat barri. 

Fontsanta és un territori on se situen 6.524 habitants ( 7,31% ) – que no representen un 
volum important de població respecta al total del municipi tenint en compte les 
dimensions del barri, però que ha crescut força en els darrers anys. La població s’ha 
triplicat pràcticament des de l’any 2008 quan només estaven censats 2.304 habitants, 
fruït de la transformació produïda en el barri que ha afavorit la integració en el conjunt del 
teixit ciutadà. 



Modificació PGM-76 àmbits PA4 Priorat-Grup Llobregat de Cornellà de Llobregat 
37 

 

Segons es reflexa en les dades del quadre contigu, hi ha més dones que homes, si bé 
quan parlen dels estrangers aquesta tendència s’inverteix. No obstant, això no és molt 
rellevant, donat el baix índex d’immigració que es dona, el 5,3%.  

 
 

 

o Població per edat: Fontsanta  

 

 

 
 
 

Pel que fa a l’edat, la població presenta 
un salt entre la població jove/adult (franja 
30-64) i la jove/infant (0-29). La primera 
és el 53,6%: s’explica en part per la 
importància del boom de natalitat del 
tombant dels 70 i és superior a la mitjana 
catalana, mentre que la segona és del 
33,6%. Hi ha, doncs, aparentment, un 
problema de renovació generacional. 
Tanmateix el fet immigratori, malgrat no 
sigui molt rellevant, pot ajudar una mica a 
una correcta interpretació de dades en 
tant que és important considerar que gran 
part de la població immigrada es troba 
precisament dins de la franja d’edat de 
30-44. 

 

o Procedència de la població  
 

 

Els habitants espanyols són 6.039, és a 
dir el 92,6%. D’aquests, la majoria són 
nascuts a Catalunya (76,6%), a gran 
distància se situen els nascuts a 
Andalusia (13,1%) i Extremadura (2,9%) i 
la resta de comunitats amb un 
percentatges molt inferiors. Aquest barri 
va ser construït per acollir població de 
fora de Catalunya pràcticament en la seva 
totalitat, el que passa és que, per efectes 
de renovació generacional i la 
transformació urbana dels darrers anys, 
són majoritaris els habitants espanyols 
que ja han nascut aquí. 

 

BARRI Homes % Dones % Total % 

       

       

       

       

       

       

        

       
 

       

       

       

Fontsanta 3193 48,9% 3331 51,1% 6524 7,31% 

       

       

       

        

       
 

Grup edat       
 
 

 

 

 
0-15         

16-29         
30-44         
45-64         

Mes de 65         
Total         

 

    Fontsanta    
 
 

 

 

 
   1277      
   917      
   1384      
   2111      

     835      
   6524      

 

Lloc de 
naixement          
Estranger         
Andalusia         
Aragó         
Astúries         
Balears         
Canàries         
Cantabria         
Castella Lleó         
Catalunya         
Ceuta         
Extremadura         
Galícia         
La Mancha         
La Rioja         
Madrid         
Melilla         
Murcia         
Navarra         
País Basc         
València         

         
 

  
   Fontsanta       

   485      
   790      

   53      
   3      

   4      
   6      

   3      
    79      

   4626      
   13      

   176      
   53      

    97      
    4      

   31      
   9      
   26      
   6      

    16      
   44      
   6524      
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o Procedència de la població estrangera 

  

 

Malgrat el baix nivell d’immigració, el dos 
grups majoritaris població d’Europa (98 
immigrants) i de l’Amèrica Llatina (95 
immigrants). No obstant i això, el país que 
aporta més immigració és el Marroc amb 
27 immigrants i després Itàlia amb 21 
immigrants. 

Aquestes dades mostren un canvi en la 
tendència d’immigració majoritària de 
l’Amèrica llatina que detallaven les 
estadístiques del 2008, quan el contingent 
d’immigració de l’Amèrica llatina (78) més 
que doblava el provinent d’Europa (30) i, 
per tant s’ha equilibrat la immigració amb 
procedències diverses. 

 

o Superfície de parcs i zones verdes 

La superfície destinada a zona verda i parcs al barri de la Fontsanta és de 32,42m2zv/h, 
molt superior a la mitjana de tot al municipi que és de 10,58m2zv/h, triplicant aquest 
valor. La reserva històrica a l’entorn de les instal·lacions d’Aigües de Barcelona han fet 
desviar per damunt de la mitjana aquesta reserva. 

 

Conclusions 

De l’anàlisi de les dades anteriors podem extreure que el barri de la Fonsanta és un dels 
barris menys densos i menor població i, en canvi majors reserves d’espais lliures i parcs 
del municipi. D’altra banda, la construcció de les cotxeres del Trambaix, ha significat la 
prolongació de la línia del tramvia pel barri i consegüentment  la millora en l’accessibilitat 
a la resta de Cornellà i a la ciutat metropolitana. 
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BARRIS 
m2 de  

zona verda m2 total 
% de  

zona verda 
m2 zona verda/ 

habitants 

     

     

     

     

     

     

      

     
 

 
   

    
   

  
   

 

     

     

Fontsanta-Fatjo 211.544 879.828 24,00%     32,43 

     

     

     

      

     
 

 
   

    
   

  
   

 

     

     

         

     

     

     

      

TOTAL 944.046 6.900.000 13,70% 10,58 
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Les transformacions urbanes derivades del planejament aprovat i les millores sobre 
rehabilitació dels blocs residencials ha suposat una millor integració del barri a la ciutat.  
Les noves reserves d’espais lliures completen al nord i a ponent els recorreguts cívics 
actuals i l’accessibilitat a peu a la ciutat metropolitana.  
No obstant, la reserva d’habitatge protegit de nova creació és pràcticament inexistent en 
tant resten pocs solars buits i la reserva és únicament del 30% en petites operacions 
d’edificació. 
 
La proposta de modificació suposa la creació de 99 habitatges destinats a habitatge 
protegit i 46 habitatges destinats a habitatge dotacional, dels quals 138 habitatges 
corresponen a la iniciativa pública. Cosa que suposa un increment de 99 habitatges 
protegits al barri. 
 
Així mateix, la implantació de comerç completa l’existent tenint en compte l’elevada 
intensitat residencial proposada. D’aquesta manera es pretén que la modificació en 
aquest àmbit revitalitzi l’entorn, actuant com a pol d’activitat i subministrament per als 
nous residents. 

BARRI DEL PEDRÓ 

La implantació de grans indústries al barri com van ser Bagaria, Elsa i Siemens va 
propiciar un ràpid desenvolupament del teixit residencial que va consolidar una estructura 
de ciutat ja als anys 60 del segle XX ocupant bona part d’aquest territori. Limítrof amb el 
terme de Sant Joan Despí on encara es mantenien els camps de conreu a l’entorn del 
barri del Pedró, els terrenys que en el futur ocupà el Grup Llobregat als anys 70 eren els 
únics sòls erms del barri. Una petjada que permetia visualitzar la forta pressió 
urbanitzadora necessària per donar cabuda a les onades migratòries atretes pel fort 
procés industrial de Catalunya. 
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Mig segle després d’aquesta expansió, els canvis de model de ciutat i les crisis han 
desplaçat del centre de la ciutat metropolitana una part de les indústries que van afavorir 
aquell creixement, a la recerca de sòls més idonis per a la seva activitat.  

En aquest sentit, el barri abasta tant el sòl urbà residencial com les antigues illes 
industrials a l’entorn de Siemens a llevant de la residència com els situats a l’entorn de 
Can Bagaria a llevant. Aquesta situació mixta en quan a usos representa una definició de 
densitats enganyosa ja que, si bé en aplicació de tota el barri la densitat és força baixa, 
en aplicació de l’àmbit residencial la densitat augmenta, malgrat que es manté també en 
valors molt per sota del barris més poblats de la ciutat com és el cas de Gavarra o Sant 
Ildefons.  

La política municipal s’ha orientat a aprofitar aquestes circumstàncies per estructurar 
barris i la ciutat en general. De manera que aquests buits deixats per la indústria a la 
ciutat consolidada han permès la seva transformació per dotar dels serveis necessaris 
als ciutadans que el ràpid creixement va deixar desatesos.  
La recuperació per la ciutat d’un edifici de valor patrimonial com Bagaria amb tots els 
espais lliures que l’envolten a través de la modificació del planejament d’aquest àmbit o, 
operacions més recents que transformen l’entorn de Siemens amb els diversos sectors 
previstos en la modificació d’aquest àmbit, relligant-la amb l’estructura urbana amb 
carrers i places i la implantació d’habitatges amb una elevada intensitat de protecció, han 
millorat les condicions de vida dels ciutadans.  

Des d’un punt de vista social, cal remarcar un seguit de dades del barri que justifiquen les 
propostes a realitzar a l’entorn de l’esmentat barri. 

El Pedró és un territori on se situen 7.427 habitants que representen el 8,32% de la 
població de Cornellà de Llobregat i es manté equilibrat entre dones i homes. 

 

 

Si bé el barri ha tingut un lleuger augment de població els darrers anys (6.289 habitatges 
l’any 2005), les estimacions pels propers anys, tenint en compte els sectors de 
planejament en desenvolupament, és que es produeixi un fort increment de població. Per 
tant, la transformació endegada de les antigues indústries a sectors residencials i 
d’activitat prioritàriament, no fa si no homogeneïtzar la densitat al conjunt del barri. 

En concret, i tenint en compte el total de població (87.173 habitants) i el número 
d’habitatges (36.662 habitatges), la repercussió al municipi de Cornellà de Llobregat és 
de 2,38 habitants/habitatge. D’acord amb les tendències actuals, amb major nombre de 
famílies monoparentals i pocs fills, arrodonim a 2,25 habitants/habitatge per a un 
escenari conservador. Per tant, el potencial d’habitants en desenvolupament planejament 
és 2.462 habitants, tenint en compte els 1.094 habitatges previstos i una ràtio mínima de 
2,25 habitants per cada habitatge nou.  
 

PMU1 Siemens-Elsa:     420 habitatges 
PMU2:Plàsmica:             387 habitatges 
MPGM Bagaria-Alstom:  287 habitatges 

     Total.............................1.094 habitatges 
 

BARRI Homes % Dones % Total % 

       

       

       

       

       

       

        

       
 

       

       

       

       

  ,   ,   ,  

Pedró 3605 48,5% 3822 51,5% 7427 8,32% 
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De manera que amb aquesta tendència cap als 10.000 habitants, la densitat s’assimila al 
barri Centre-Riera amb una densitat que suposa el 103,83hab/Ha, malgrat que la gran 
quantitat de reserves d’equipaments i zones verdes de Riera emmascara la densitat del 
teixit exclusivament residencial. Lluny encara de les elevades intensitats de Gavarra i 
Sant Ildefons que superen respectivament els 350 i 425hab/Ha. 
 
o Població per edat: El Pedró 

 

 
 
 
 

Pel que fa a l’edat, la població presenta 
un salt entre la població jove/adult (franja 
30-64) i la jove/infant (0-29). La primera 
és el 52,95%: s’explica en part per la 
importància del boom de natalitat del 
tombant dels 70 i és superior a la mitjana 
catalana, mentre que la segona és del 
30,60%. Hi ha, doncs, aparentment, un 
problema de renovació generacional. 
Tanmateix el fet immigratori pot ajudar a 
una correcta interpretació de dades en 
tant que és important considerar que gran 
part de la població immigrada es troba 
precisament dins de la franja d’edat de 
30-44. 

 
 

o Procedència de la població  
 

 

Els habitants espanyols són 6.274, és a 
dir el 84,48%. D’aquests, la majoria són 
nascuts a Catalunya (71,95%), a gran 
distància se situen els nascuts a 
Andalusia (15,10%) i Extremadura 
(3,65%) i la resta de comunitats amb un 
percentatges molt inferiors. Aquest 
barri va créixer per acollir població de 
fora de Catalunya pràcticament en la 
seva totalitat, el que passa és que, per 
efectes de renovació generacional i la 
transformació urbana dels darrers anys, 
són majoritaris els habitants espanyols 
que ja han nascut aquí. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Grup edat       
 
 

 

 

 
0-15         

16-29         
30-44         
45-64         

Mes de 65         
Total         

 

      Pedro  
 
 

 

 

 
     1237    
     1036    
     1879    
     2054    

       1221    
     7427    

 

Lloc de 
naixement          
Estranger         
Andalusia         
Aragó         
Astúries         
Balears         
Canàries         
Cantabria         
Castella Lleó         
Catalunya         
Ceuta         
Extremadura         
Galícia         
La Mancha         
La Rioja         
Madrid         
Melilla         
Murcia         
Navarra         
País Basc         
València         

         
 

  
     Pedró     

     1153    
     948    

     71    
     4    

     15    
     6    

     4    
      150    

     4514    
     5    

     229    
     50    

      132    
      5    

     33    
     9    
     32    
     9    

      14    
     44    
     7427    

 



Modificació PGM-76 àmbits PA4 Priorat-Grup Llobregat de Cornellà de Llobregat 
42 

 

o Procedència de la població estrangera 

  

Per bé que el nivell d’immigració se situa 
lluny dels valors de Sant Ildefons, dobla el 
barri de la Fontsanta i representa més 
d’un 15% de la població. Els grups 
majoritaris de població són de l’Àfrica 
(298 immigrants), l’Amèrica Llatina (301 
immigrants), i d’Europa (200 immigrants), 
essent el país que aporta més immigració 
el Marroc amb 264 immigrants i després 
la Xina i Perú amb 51 immigrants 
cadascú. 

Aquestes dades mostren un origen 
bastant heterogeni de la immigració, 
només  alterat per la gran població 
d’origen del Marroc. 

o Superfície de parcs i zones verdes 

La superfície destinada a zona verda i parcs al barri de la Fontsanta és de 6,89m2zv/h, 
per sota a la mitjana de tot al municipi que és de 10,58m2zv/h. 

 
 

 
 
Conclusions 

De l’anàlisi de les dades anteriors es desprèn que les darreres operacions urbanístiques 
endegades al barri del Pedró tendeixen a homogeneïtzar la densitat interna del barri i 
equilibrar-la en relació a la resta de barris residencials. Així mateix la reserva d’habitatge 
protegit és molt rellevant. Efectivament tant els plans PMU 1, PMU2 com Can Bagaria 
preveuen reserves importants destinades a habitatge protegit. 
Pel que fa a la reserva d’habitatge dotacional és reduïda, únicament el bloc UE8 previst 
al sector de Can Bagaria suposa una reserva d’aquesta tipologia d’habitatge. 
 
La proposta de modificació suposa la creació de 32 habitatges destinats a habitatge 
dotacional, que completen les reserves d’aquesta tipologia al barri. 
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Pedró 51.235 566.585 9,00% 6,89 

     

      

     
 

 
   

    
   

  
   

 

     

     

         

     

     

     

      

TOTAL 944.046 6.900.000 13,70% 10,58 
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2. NORMATIVA 

Títol I Normes de caràcter general 

Art.1 (NB)  

El present document de modificació incorpora el rang de precisió suficient que 
estableix el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005 (TRLUC) per la qual cosa no és 
necessari la redacció de plantejament de desenvolupament (Pla Millora Urbana). 
 

Art.2 (NB)  

La present normativa distingeix entre aquelles determinacions bàsiques (NB) d’aquelles 
que són reajustos a concretar  mitjançant planejament derivat. 

Art.3 (NB)  

La interpretació d’aquesta normativa s’efectuarà d’acord amb allò que estableix la 
legislació vigent i les normes urbanístiques del pla general metropolità en aquells 
preceptes que aquesta normativa no concreta. 

Art.4 (NB)  

El sòl i sostre comprès a l’àmbit del pla es classifica com a sòl urbà consolidat i no 
consolidat d’acord amb la legislació vigent. En concret es reconeix la classificació de sòl 
urbà consolidat dels sòls i sostres que han desenvolupat les càrregues urbanístiques o 
aquells que mantenen l’ús i les condicions edificatòries consolidades com la clau 18 a 
l’àmbit del Grup Llobregat. 
 

Títol II Condicions d’ordenació de caràcter general 

Art.5   (NB) Edificabilitat  

  El sostre assignat a cada zona és el següent: 

 

 

 

 comercial Residencial Residencial 
+ comercial 

  Hab. 
Protegit  
General 

Hab. 
Protegit . 
Concertat  
 

Hab 
Lliure 

Total 
Sup. Hab. 

Total Sup. 

18hp/7b ---- 4.948,20 1.455,30 ----- 6.403,50 6.403,50 

18b-OVH 2.000,00 ----- 455,30 6.374,20 6.829,50 8.829,50 

18 ----- ----- ---- ----   existent existent 

Total 2.000,00 4.948,20 1.910,60 6.374,20 13.233+ex. 15.233+ex 
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Títol III Sistemes 

Art.6 Sistema viari (clau 5) 

La xarxa viària prevista en aquesta modificació es conforma com a xarxa 
local. 
 

Art.7 Sistema d’espais lliures (clau 6b) 

  L’estructura dels espais lliures s’articula sobre els itineraris i recorreguts de 
vianants del sector tant sobre sòls públics com privats d’ús públic. 

L’ús d’aparcament del subsòl és compatible amb la funcionalitat de l’espai lliure 
tant per la seva estructura com xarxa local com per les característiques físiques 
del territori. A tal efecte, en el subsòl de l’espai destinat a zona verda s’admet l’ús 
d’aparcament a desenvolupar mitjançant alguns dels sistemes de gestió previstos 
per la legislació vigent. 
 

Art.8  Sistema d’Equipament (clau 7b) 

8.1. Equipament c/Lluis Domènec i Montaner (clau 7b) 
• Ordenació:  Volumetria definida, d’acord amb el volum existent. 
• Sostre: l’existent dins de la qualificació 7b 
• Propietat:     Pública 
• Ús: Administratiu, cultural i associatiu 

 
8.2. Equipament en placa (clau 18-7b) 

• Ordenació: Volumetria definida, d’acord amb l’article 11 d’aquesta 
normativa 

• Sostre: el sostre mínim construït en planta baixa serà de 300m²st. El sòl 
restant es podrà destinar a accés de l’interior d’illa, mantenint-se la 
qualificació d’equipament públic 

• Propietat:  Pública. 
• Ús: docent, sanitari-assistencial, cultural, esportiu, recreatiu, 

subministraments, administratiu d’acord amb l’article 212 de les NNUU del 
PGM-76. 

 

Art.9 Sistema d’Habitatge Dotacional Públic (10 hp) 

- Definició: El sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics comprèn les 
actuacions públiques d’habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals 
de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació 
justificades en polítiques socials definides, d’acord amb la Modificació de PGM 
per a la implantació del sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic. 
 

- Titularitat: Pública, s’admet la gestió privada en cas de concessió administrativa o 
similar. 
 
9.1. Sistema d’Habitatge Dotacional Públic 10hp Plaça Pallars 

 
- Sistema d’Ordenació: el tipus d’ordenació és el d’alineació a vial 

 
- Sostre edificable màxim Zona 10hp: el sostre màxim a concretar sobre el 

gàlib definit en els plànols normatius és de 2.200m2st. 
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- Nº  d’habitatges: 1 hab/70 m2st 

 
- Nombre màxim de plantes/altura reguladora màxima: l’alçada màxima 

reguladora màxima segons el número de plantes és de: 
 
PB+4PP......16,70m 

 
- Cossos volats: corresponen a les parts ocupables de l’edificació que 

sobresurten de l’alineació o gàlib. 
Aquests cossos podran ser tancats, oberts o semitancats. Els cossos 
volats sobre els sistemes s’estaran a les determinacions sobre el vol 
màxim de l’article 230 de les NNUU del PGM-76. En el cas de què aquests 
espais s’ampliïn cap a l’interior del volum edificable podran tenir una 
dimensió màxima (inclosos els cossos volats) de 3,50m. dels quals els 
primers 0,50m no computaran en l’edificabilitat total i, a partir d’aquests 
fins a la dimensió màxima sí que computaran. 
 
Els cossos d’una longitud mínima de 4 metres i que disposin d’una 
dimensió igual o superior a 5 vegades l’ample es consideraran oberts, per 
sota d’aquesta dimensió es consideraran semitancats d’acord amb les 
proporcions assenyalades als esquemes següents (fig.1 i fig. 2) 

               

 

fig. 1 

     
 

                                                                          fig. 2 

- Els volums edificables per a elements tècnics a la coberta, elements 
tècnics que, per raons d’optimització de les instal·lacions, es pugin 
distribuir entre les zones d’aprofitament privat i les vies d’evacuació i 
emergència cobertes, no podran ser inclosos en els àmbit edificables ni en 
el sostre màxim fixat. 
 

- Ús: habitatge plurifamiliar dotacional, sanitari-assistencial, cultural, 
administratiu i docent. Així com usos vinculats a la funcionalitat dels 
habitatges com bugaderies, trasters, etc. 

 
 

9.2. Sistema d’Habitatge Dotacional Públic 10hp Priorat 
 

- Sistema d’Ordenació: el tipus d’ordenació és el de Volumètrica especifica 
amb alineació definida sobre el carrer del Priorat. 
 

- Sostre edificable màxim Zona 10hp el sostre màxim a concretar sobre el 
gàlib definit en els plànols normatius és de 3.225m2st. 

 
- Nº  d’habitatges: 1 hab/70 m2st 
 
- Nombre màxim de plantes/altura reguladora màxima: l’alçada màxima 

reguladora màxima segons el número de plantes és de: 
 
PB................ 5,00m 
PB+5PP......22,00m 
 

  



Modificació PGM-76 àmbits PA4 Priorat-Grup Llobregat de Cornellà de Llobregat 
46 

 

- Condicions de la unitat edificatòria (UE1): atesa la configuració de la zona 
10hp i 18hp/7b es defineix la necessitat de redactar un estudi global de la 
volumetria de la UE definida en el plànol O2, previ o simultani a la primera 
llicència d’edificació que fixarà la composició de façanes i les condicions 
estètiques de l’edifici i com a mínim haurà de concretar:  
 

• pla de referència: determinarà la seva posició en alçada a fi de 
garantir un coronament continu de la PB+5PP amb la zona 
18hp/7b. 

• façanes: tots els fronts de la parcel·la que confrontin a espais 
públics tenen la consideració de façana i hauran de tenir acabat 
superficial a tal efecte, i no podran tractar-se com a mitgeres. 
La partió que separa les dues zones tindrà la consideració de 
façana per damunt de la PB+5PP, podent obrir finestres en aquest 
front. Aquest aspecte s’haurà d’incloure en el corresponent 
projecte de reparcel·lació. 

• aparcament: en el cas de ser necessari, la UE podrà concretar 
l’aparcament i els accessos de forma global amb la zona 18hp/7b, 
garantint l’acompliment dels estàndards normatius per parcel·la.  
Així mateix, concretarà la possibilitat d’ampliació de l’aparcament 
en el subsòl de les zones verdes (clau 6b) en règim de concessió. 

 
- Cossos volats: corresponen a les parts ocupables de l’edificació que 

sobresurten de l’alineació o gàlib. 
Aquests cossos podran ser tancats, oberts o semitancats. Els cossos 
volats sobre els espais privats i els destinats a sistemes seran com a 
màxim de 1,50m. En el cas de què aquests espais s’ampliïn cap a l’interior 
del volum edificable podran tenir una dimensió màxima (inclosos els 
cossos volats) de 3,50m. dels quals els primers 0,50m no computaran en 
l’edificabilitat total i, a partir d’aquests fins a la dimensió màxima sí que 
computaran. 
 
Els cossos d’una longitud mínima de 4 metres i que disposin d’una 
dimensió igual o superior a 5 vegades l’ample es consideraran oberts, per 
sota d’aquesta dimensió es consideraran semitancats d’acord amb les 
proporcions assenyalades als esquemes següents (fig.1 i fig. 2): 

 

 

                             fig. 1 

       
 

 

 
                                                                                                       fig. 2 

- Els volums edificables per a elements tècnics a la coberta, elements 
tècnics que, per raons d’optimització de les instal·lacions, es pugin 
distribuir entre les zones d’aprofitament privat i les vies d’evacuació i 
emergència cobertes, no podran ser inclosos en els àmbit edificables ni en 
el sostre màxim fixat. 
 

- Ús: habitatge plurifamiliar dotacional, sanitari-assistencial, cultural, 
administratiu i docent. Així com usos vinculats a la funcionalitat dels 
habitatges com bugaderies, trasters, etc. 
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Títol IV. Zones          

Art. 10 Zona Subjecte a ordenació volumètrica. Alineació definida (clau 18b-OVH) 

- Sistema d’Ordenació: Volumetria específica amb alineació definida sobre el carrer 
del Priorat 

 
- Parcel·la mínima: La unitat de zona 

 
- Sostre edificable màxim Zona 18b-OVH: 8.829,50m²st  

 
• Habitatge: 6.829,50m²st 
 

o 455,30m²st d’Habitatge Protegit règim Concertat. 
o 6.374,20m²st d’Habitatge Lliure 

 
• Comercial i Oficines: 2.000,00m²st  
 

- Nombre d’habitatges: l’assignació per a cada d’ús vindrà per l’aplicació en base a 
l’estàndard de 100m² per habitatge de renda lliure i 90m² habitatges de renda 
protegida. 
En habitatges destinats al règim de lloguer es podrà reduir l’estàndard a 90m² per 
habitatge per a la renda lliure i 70m² per habitatge per l’habitatge protegit. En 
aquest cas, cal inscriure la indivisibilitat de la finca o procediment similar que 
obligui jurídicament al promotor a destinar la parcel·la a habitatge de lloguer en el 
moment de l’obtenció de la corresponent llicència. Consegüentment, el nombre 
màxim d’habitatges de regim lliures és de 70. 
 

- Nombre màxim de plantes/altura reguladora màxima: l’alçada màxima reguladora 
màxima segons el número de plantes és de: 

 
PB................ 5,00m 
PB+8PP......32,20m 

 
- Cota de referència de la planta baixa: s’estableix el punt d’aplicació de l’alçada 

reguladora (O,O,O), el punt situat a la cantonada dels carrer del Priorat i de la 
Terra Alta, paral·lel a la ctra. de Sant Joan Despí, d’acord amb la rasant de 
l’edifici confrontant.  
 

- Façanes: tots els fronts de la parcel·la que confrontin a espais públics tenen la 
consideració de façana i hauran de tenir acabat superficial a tal efecte, i no 
podran tractar-se com a mitgeres. 
En el tram d’alineació obligatòria assenyalat al plànol “O2-Ordenació de 
l’edificació”, la façana tindrà un tram alineat mínim d’1/3 de la longitud edificada.  
 

- Cossos volats: corresponen a les parts ocupables de l’edificació que sobresurten 
de l’alineació o gàlib. 
Aquests cossos podran ser tancats, oberts o semitancats. Els cossos volats 
sobre els espais privats i els destinats a sistemes seran com a màxim de 
1,50m. En el cas de què aquests espais s’ampliïn cap a l’interior del volum 
edificable podran tenir una dimensió màxima (inclosos els cossos volats) de 
3,50m. dels quals els primers 0,50m no computaran en l’edificabilitat total i, a 
partir d’aquests fins a la dimensió màxima sí que computaran. 
 
Els cossos d’una longitud mínima de 4 metres i que disposin d’una dimensió 
igual o superior a 5 vegades l’ample es consideraran oberts, per sota d’aquesta 
dimensió es consideraran semitancats d’acord amb les proporcions 
assenyalades als esquemes següents (fig.1 i fig. 2): 
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                             fig. 1 

       
 

 

 
                                                                                                       fig. 2 

- Els volums edificables per a elements tècnics a la coberta, elements tècnics que, 
per raons d’optimització de les instal·lacions, es pugin distribuir entre les zones 
d’aprofitament privat i les vies d’evacuació i emergència cobertes, no podran ser 
inclosos en els àmbit edificables ni en el sostre màxim fixat. 

 
- Ús: els usos establerts en base el sostre assignat són: 

• Residencial: l’ús principal és l’habitatge plurifamiliar. S’admeten com a 
usos complementaris aquells fixats a l’article 306 de les NNUU del PGM, 
en tant corresponen al teixit de l’entorn. 
• Comercial i Oficines: ús principal comercial i oficines S’admeten com a 

usos complementaris aquells fixats a l’article 306 de les NNUU del PGM, 
en tant corresponen al teixit de l’entorn. 

 
- Aparcament: la reserva mínima de l’aparcament serà el resultat d’aplicar l’article 

298 de les NNUU del PGM que haurà de complir el següent: 
 

o previsió mínima de places d’aparcament: les dimensions mínimes de les 
places d’aparcament són de 2,40 metres per 4,80 metres, com a mínim 
en el 75% del número de places determinat per la previsió mínima de 
l’article anterior. 
La resta de places hauran de tenir com a mínim les dimensions de 2,20 
metres per 4,50 metres. 
o s’admeten places de motos amb una dimensió mínima de 2,20 metres 
per 1,50 metres. 
 
 

Art. 11 Zona Subjecte a ordenació volumètrica. Alineació definida (clau 18hp/7b) 

La zona preveu una qualificació en placa on l’equipament se situa en planta baixa 
i el sostre d’habitatge protegit en part i per damunt de la planta baixa. 
 

- Sistema d’Ordenació: Volumetria específica amb alineació definida sobre el carrer 
del Priorat. 
 

- Parcel·la mínima: La unitat de zona 
 

- Sostre edificable màxim Zona 18hp/7b: 6.403,50m²st  
 

• Habitatge: 6.403,50m²st 
 

o 1.455,30m²st d’Habitatge Protegit règim Concertat 
o 4.948,20m²st d’Habitatge Protegit règim General 

 
- Nombre d’habitatges: l’assignació per a cada d’ús vindrà per l’aplicació en base a 

l’estàndard de 100m² per habitatge de renda lliure i 90m² habitatges de renda 
protegida. 
En habitatges destinats al règim de lloguer es podrà reduir l’estàndard a 90m² per 
habitatge per a la renda lliure i 70m² per habitatge per l’habitatge protegit. En 
aquest cas, cal inscriure la indivisibilitat de la finca o procediment similar que 
obligui jurídicament al promotor a destinar la parcel·la a habitatge de lloguer en el 
moment de l’obtenció de la corresponent llicència.  
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- Nombre màxim de plantes/altura reguladora màxima: l’alçada màxima reguladora 
màxima segons el número de plantes és de: 

 
PB................ 5,00m 
PB+5PP......22,00m 
PB+6PP......25,40m 

 
- Condicions de la unitat edificatòria (UE1): atesa la configuració de la zona 

18hp/7b i 10hp es defineix la necessitat de redactar un estudi global de la 
volumetria de la UE definida en el plànol O2, previ o simultani a la primera 
llicència d’edificació que fixarà la composició de façanes i les condicions 
estètiques de l’edifici i com a mínim haurà de concretar:  

 
• pla de referència: determinarà la seva posició en alçada a fi de garantir un 

coronament continu de la PB+5PP amb la zona 10hp. 
• façanes: tots els fronts de la parcel·la que confrontin a espais públics 

tenen la consideració de façana i hauran de tenir acabat superficial a tal 
efecte, i no podran tractar-se com a mitgeres. 
La partió que separa les dues zones tindrà la consideració de façana per 
damunt de la PB+5PP, podent obrir finestres en aquest front. Aquest 
aspecte s’haurà d’incloure en el corresponent projecte de reparcel·lació. 

• aparcament: la UE podrà concretar l’aparcament i els accessos de forma 
global amb la zona 10hp garantint l’acompliment dels estàndards 
normatius per parcel·la.  
Així mateix, concretarà la possibilitat d’ampliació de l’aparcament en el 
subsòl de les zones verdes (clau 6b) en règim de concessió. 

• equipament: el sostre destinat a equipament detallat amb el tramat 
orientatiu del plànol O-1 se situarà preferentment en front del carrer del 
Priorat i en base de les necessitats funcionals de l’equipament i de la 
disposició del sostre d’habitatge en planta baixa que no podrà superar els 
693m²st. 
 

- Cossos volats: corresponen a les parts ocupables de l’edificació que sobresurten 
de l’alineació o gàlib. 
Aquests cossos podran ser tancats, oberts o semitancats. Els cossos volats 
sobre els espais privats i els destinats a sistemes seran com a màxim de 
1,50m. En el cas de què aquests espais s’ampliïn cap a l’interior del volum 
edificable podran tenir una dimensió màxima (inclosos els cossos volats) de 
3,50m. dels quals els primers 0,50m no computaran en l’edificabilitat total i, a 
partir d’aquests fins a la dimensió màxima sí que computaran. 
 
Els cossos d’una longitud mínima de 4 metres i que disposin d’una dimensió 
igual o superior a 5 vegades l’ample es consideraran oberts, per sota d’aquesta 
dimensió es consideraran semitancats d’acord amb les proporcions 
assenyalades als esquemes següents (fig.1 i fig. 2):            

 

                             fig. 1 

       
 

 
 

 fig. 2 
 

- Els volums edificables per a elements tècnics a la coberta, elements tècnics que, 
per raons d’optimització de les instal·lacions, es pugin distribuir entre les zones 
d’aprofitament privat i les vies d’evacuació i emergència cobertes, no podran ser 
inclosos en els àmbit edificables ni en el sostre màxim fixat. 
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- Ús: els usos establerts en base el sostre assignat són:  
• Habitatge: l’ús principal és l’habitatge plurifamiliar protegit. 

S’admeten com a usos complementaris aquells fixats a l’article 306 
de les NNUU del PGM, en tant corresponen al teixit de l’entorn. 
 

- Aparcament: la reserva mínima de l’aparcament serà el resultat d’aplicar l’article 
298 de les NNUU del PGM que haurà de complir el següent: 
 

o previsió mínima de places d’aparcament: les dimensions mínimes de les 
places d’aparcament són de 2,40 metres per 4,80 metres, com a mínim 
en el 75% del número de places determinat per la previsió mínima de 
l’article anterior. 
La resta de places hauran de tenir com a mínim les dimensions de 2,20 
metres per 4,50 metres. 
o s’admeten places de motos amb una dimensió mínima de 2,20 metres 
per 1,50 metres. 
 
Les dimensions mínimes de les places d’aparcament detallades són 
lliures d’estructura. 
 

Art.12 Zona Subjecte a ordenació volumètrica. Alineació definida (clau 18) 

Correspon a l’edifici existent destinat a habitatge plurifamiliar on prevalen les 
determinacions volumètriques de la llicència concedida. Consegüentment, el 
present document  no suposa cap canvi en les normes urbanístiques vigents. 
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Títol V. Gestió 

Art. 13 Polígon d’Actuació Sòl Urbà No consolidat PAU Priorat 

Correspon a l’àmbit dibuixat en el plànol següent: 

 
 

El sòl i sostre per usos i zones és el següent: 
  

 

 
Sostre Zones 

  
 
 

Sistemes 3.794,00 m2

Zona Verda (clau 6) 2.980,00 m2

Habitatge Dotacional (clau 10Hp) 814,00 m2

Zones 3.844,00 m2

Zona 18b-OVH 2.000,00 m2

Zona  18hp/7b 1.844,00 m2

Àmbit 7.638,00 m2

(*): destinant a 7b l'àmbit tramat de 1.151,00 m2

Residencial
+ comercial

Hab. Hab. Hab Total
Protegit Protegit . Lliure Sup. Hab.
General Concertat 

18hp/7b ---- 4.948,20 1.455,30 ----- 6.403,50 6.403,50
18b-OVH 2.000,00 ----- 455,3 6.374,20 6.829,50 8.829,50
Total 2.000,00 4.948,20 1.910,60 6.374,20 13.233,00 15.233,00

Total Sup.

comercial Residencial
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o Objectiu: Estableix un teixit residencial destinat a augmentar els 
habitatges de protecció del barri i completar els espais públics de la ciutat 
en el límit de terme. 
o Sistema d’actuació: El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació 
en la modalitat de compensació bàsica. 
o Cessió: 10% apu +15% de l’apu de l’increment de 2.000m²st comercial 

 
El projecte de reparcel·lació definirà drets de vista entre parcel·les quan es 
produeixi un canvi en el nombre de plantes. En concret, s’establirà servitud de 
vista al volum de més alçada sobre el de menor alçada en la part que disposa de 
major alçada, a fi de garantir una adequada composició arquitectònica de l’edifici. 
 
 
 
El desenvolupament del present PAU es realitzarà en el primer sexenni. 
Així mateix, s’acompliran les determinacions de l’article 68 del Decret 305/2006, 
de manera que el termini màxim d’execució de l’habitatge protegit serà de 2 anys 
per a l’inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui la condició de 
solar, i 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la 
llicència d’obres. 

 

 

Sgt. Sr. Ricard A. Casademont i Altimira 

        Arquitecte 

 

 

 

 

Cornellà de Llobregat, gener 2020 

 

SUnC
Habitatge lliure: 6.374,20 m2st
Habitatge protegit règim general: 1.821,20 m2st
Habitatge protegit règim concertat: 910,60 m2st
Habitatge comercial: 2.000,00 m2st
Total 11.106,00 m2st

SUC

Habitatge protegit règim general: 3.127,00 m2st
Habitatge protegit 1.000,00 m2st
Total 4.127,00 m2st

Sistemes edificables

Sostre
Habitatge dotacional (clau 10hp) 3.225,00 m2st

Sistema d'equipament (clau 7b) 300,00 m2st

total Sist. 3.525,00 m2st
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3. ANNEX 1. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
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4. ANNEX 2. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
4.1. VIABILITAT ECONÒMICA 
4.2. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DE L’OPERACIÓ ( art. 

99.1.c TRLUC)  
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4.1 Viabilitat econòmica 
 

El present estudi pretén avaluar la viabilitat econòmica de l’àmbit objecte de 
transformació urbanística PAU Priorat de 7.638m2 de superfície de sòl. 

Tenint en compte que: 

- l’assignació de productes immobiliaris com el comercial on l’edificació està 
vinculada amb l’operador finalista de la inversió comporta generar un sòl 
urbanitzat competitiu amb altres àrees o municipis metropolitans. En tant que, 
si el valor no entra en el compte d’explotació de l’operació, les activitats no 
s’implanten. 

- els àmbits que es transformen urbanísticament es consideren viables 
econòmicament per comparació al valor residual del sòl d’altres operacions 
urbanístiques de l’entorn. 
 

Per tant, cal establir preus de parcel·la competitius capaços de garantir la urbanització, 
l’equilibri social i el desenvolupament de les noves ordenacions. A tal efecte, l’estudi 
de viabilitat econòmica té una doble vessant, una estrictament de viabilitat i, alhora, 
una altra que garanteixi la competitivitat del sector i del producte immobiliari que 
ofereix. A tal efecte, la metodologia de l’estudi de viabilitat econòmica es realitza en 
base que el producte en venda és el sòl urbanitzat. 
 
En definitiva, un sector es considera viable si el producte immobiliari resultant és 
competitiu en el mercat i el valor del sòl sense urbanitzar admet les càrregues 
assignades. En cap cas la viabilitat de les propostes han de cobrir compres de sòls 
efectuades per sobre el mercat. 
 
En el present document de modificació de PGM cal garantir la viabilitat econòmica del 
PAU Priorat, en tant la resta de sòls es destinen a sistemes deixant la iniciativa per a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
A fi i efecte de desenvolupar l’avaluació econòmica del polígon PAU Priorat cal 
constatar els paràmetres de SUnC: 
 

 
 
 
 

4.1.1 Metodologia de càlcul del valor del sòl  
 

De conformitat a l’article 22.2 del Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament de valoracions de la llei del sòl, la repercussió del sòl urbanitzat 
per a cadascun dels usos existents en aquest PMU s’obté aplicant la següent fórmula: 

VRS = Vv _ Vc 
  K 

SUnC
Habitatge lliure: 6.374,20 m2st
Habitatge protegit règim general: 1.821,20 m2st
Habitatge protegit règim concertat: 910,60 m2st
Habitatge comercial: 2.000,00 m2st
Total 11.106,00 m2st
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El mateix Reglament estableix els valors i paràmetres emprats per aquest càlcul: 

VRS:  Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de 
l’ús considerat. 
Vv:  Valor en venda del metre quadrat d’edificació de l’ús considerat del 
producte immobiliari acabat, calculat sobre la base d’un estudi de mercat 
estadísticament significatiu, en euros per metre quadrat edificable. 
K:   Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses 
les de finançament, gestió i promoció immobiliària necessària per a la 
materialització de l’edificabilitat. Aquest coeficient  tindrà com a caràcter 
general un valor de 1,40, podrà ser reduït o augmentat d’acord amb els criteris 
següents: 
 
a) Podrà reduir-se fins un mínim de 1,20  el supòsit de terrenys en situació 

d’urbanitzat destinats a habitatges unifamiliars en municipis amb escassa 
dinàmica immobiliària, habitatges subjectes a habitatge protegit que fixi 
valors màxims de venda que s’apartin de manera substancial dels valors 
mitjans del mercat residencial, naus industrials o altres edificacions 
vinculades a explotacions econòmiques, a raó de factors objectius que 
justifiquin la reducció del component de despeses generals com són la 
qualitat i la tipologia edificatòria, així com una menor dinàmica del mercat 
immobiliari de la zona. 

b) Podrà augmentar se fins un màxim de 1,5 en el supòsit de terrenys en 
situació de sòl urbanitzat  destinats a promocions que per raó de factors 
objectius com puguin ser, l’extraordinària localització, la forta dinàmica 
immobiliària, l’alta qualitat de la tipologia edificatòria, el termini de 
comercialització, el risc previsible, o altres característiques de la promoció, 
justifiquin l’aplicació d’un major component de despeses generals. 
 

Vc: Valor de construcció en euros per metre quadrat edificable de l’ús 
considerat. Serà el resultat de sumar els costos d’execució material de l’obra, 
les despeses generals  i el benefici industrial del constructor, l’import dels 
tributs que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes i 
direcció de les obres necessàries per a la construcció de l’immoble. 
 
Tots els valors hauran d’estar referenciats a la data que correspongui segons 
l’objecte  de la valoració en els termes establerts a l’apartat 2 de l’article 21 del 
Text refós de la Llei del Sòl estatal. 
 
 

4.1.2 Valoració de mercat del producte immobiliari 
 

Considerant la normativa d’aplicació exposada a l’apartat anterior, els valors utilitzats 
en aquesta modificació provenen dels estudis efectuats en el mercat immobiliari de 
Cornellà de Llobregat, en concret: 

 

VRs
Habitatge lliure 847,01 €/m2st

Habitage protegit 298,94 €/m2st

Habitatge concertat 448,42 €/m2st

Comerç 438,45 €/m2st
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4.1.3 Costos d’urbanització i indemnitzacions previstes 
 

La urbanització preveu bàsicament les obres dels espais lliures atès que se situa a un 
entorn urbà i la vialitat existent garanteix la connexió de l’àmbit. En concret, s’ha 
calculat a raó d’estàndard unitari de zona verda. 
 
D’altra banda, pel que fa a les indemnitzacions es té en compte l’establert a l’article 
120 del Text refós de la Llei d’Urbanisme que fixa a l’apartat 1.c) les indemnitzacions 
procedents pel trasllat forçós d’activitats com a despesa d’urbanització. En base a la 
legislació vigent, els titulars d’activitats econòmiques afectades i, per tant 
incompatibles amb el planejament que s’executa, tenen dret a ser indemnitzats pel 
trasllat de l’activitat, tenint en compte els criteris següents: 

a) desmuntatge, trasllat i muntatge dels elements traslladables; 
b) valor dels elements no traslladables; 
c) obres de condicionament del nou local; i  
d) honoraris, taxes i altres despeses per trasllat.  

En base a aquests criteris, l’estudi de costos vinculats al trasllat de l’activitat fixa que el 
valor total de la indemnització és de 3.633.389,66€ inclosos honoraris i taxes, 
destinant a l’adequació de les noves instal·lacions 2.334.378,66€ i  a la reposició de la 
maquinària 1.299.011€, de manera que dues terceres parts de la indemnització es 
destinen a la nova nau i una tercera part a maquinària que s’adquireix per la 
impossibilitat de trasllat de l’existent.  

Per tant, tenint en compte els valors indicats, el resum de costos d’urbanització i 
indemnitzacions previstes és: 
 

 

 

1.1.1 Valor residual del sòl 
 

L’obtenció del valor del sòl ens permet determinar la viabilitat econòmica de la 
operació urbanística en comparació amb altres operacions de l’entorn. Aquest valor de 
repercussió s’obté en base a la relació entre el valor del sòl sense urbanitzar (valor sòl 
urbanitzat-despeses) i el sòl de l’àmbit de repartiment. 

TOTAL DESPESES I INDEMNITZACIONS

PEC PEC+IVA

Obres dins àmbit 420.750,00 509.107,50
Enjardinament 63.112,50 76.366,13
Connexions externes 120.000,00 145.200,00

Urbanització 603.862,50 730.673,63

Enderrocs 400.000,00 484.000,00
IVA 21,00% 210.811,13

subtotal (Urb+End) 1.214.673,63

Indemnitzacions 3.633.389,66de t ac o s
Despeses de Gestió 60.000,00

Total 4.908.063,29
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Tenint en compte el sostre i valor residual per usos i les despeses detallats 
anteriorment, el valor de repercussió es concreta en el quadre següent: 

 

El valor residual del sòl és de 203,44€/m2sòl (1.553.896,44€ / 7.638m2sòl del polígon).  

Per tant, tenint en compte el valor residual d’altres operacions urbanístiques de l’entorn 
es considera que el sector és viable econòmicament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUnC

Hab Lliure HprG HprC comerç

100% sostre (m2c) 6.374,20 1.821,20 910,60 2.000,00 11.106,00
Repercussió (€/m2st) 847,01 298,94 448,42 438,45
Valor de mercat (VM ) 5.399.011,14 544.429,53 408.331,25 876.900,00 7.228.671,92

Càlcul cessió Aprofitament urbanístic
90% Vs 4.859.110,03 489.986,58 367.498,13 5.716.594,73
85% Vs 745.365,00 745.365,00
Valor del sòl urbanitzat 6.461.959,73

Urbanització 1.274.673,63
Indemnitzacions 3.633.389,66

Valor del sòl sense urbanitzar 1.553.896,44

Repercussió (€/m2sòl) 203,44

Total 
repartiment 

PAU

PAU Priorat
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4.2 Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació (art. 99.1.c TRLUC) 
 
L'article 99.1.c del DL 1/2010 de 3 d'agost, Text Refós de LUC  estableix que les 
modificacions de les figures de planejament urbanístic general que comporten un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat de 
l'ús industrial, o la transformació dels usos anteriorment establerts, han d'incloure, 
entre d'altres, una avaluació econòmica de la rendibilitat de l'operació, en la qual s'ha 
de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l'ordenació 
vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s'ha d'incloure en el 
document de l'avaluació econòmica i financera, com a separata. 
 
La proposta de modificació planteja una reducció de sostre destinat a habitatge lliure i 
concertat al barri del Pedró on hi ha alta densitat edificatòria d’aquests usos i, en canvi 
augmenta el sostre destinat a usos d’habitatge protegit de règim general i el comercial 
a l’àmbit Priorat on l’habitatge protegit de règim general és escàs, circumscrit a unes 
poques operacions urbanístiques. 
 
Per tal de justificar el rendiment econòmic comparativament entre l’ordenació vigent i 
la proposta fixem el sostre (m2st) i el valor de repercussió (€/m2st) per a cadascun 
dels usos. A partir del producte (VRs x st) podrem verificar que es produeix un lleuger 
augment del rendiment econòmic derivat de la nova ordenació.  
 
Els quadre següent de planejament vigent i proposat detalla el sostre per a cadascun 
dels usos: 
 

 
 

  
D’acord amb l’exposat en l’apartat anterior, els valors de repercussió (VRs) per a cada 
ús es detallen al quadre següent: 
  

     

A partir d’aquests valors es pot determinar l’aprofitament urbanístic assignat pel 
planejament vigent i el que es genera en la nova ordenació de la modificació i, en 
conseqüència, establint la rendibilitat econòmica que se’n deriva. 

En aquest sentit, es desenvolupa a continuació una taula comparativa entre el 
planejament vigent i la modificació dels valors de repercussió per als diferents usos a fi 
quantificar econòmicament els aprofitaments. 
  
 

P.Vigent Modif PGM
Sostre

Habitatge lliure 7.406,20 m2st 6.374,20 m2st

Habitage protegit 2.646,20 m2st 4.948,20 m2st

Habitatge concertat 3.180,60 m2st 1.910,60 m2st

Comerç 0,00 m2st 2.000,00 m2st

total Zones 13.233,00 m2st 15.233,00 m2st

VRs
Habitatge lliure 847,01 €/m2st

Habitage protegit 298,94 €/m2st

Habitatge concertat 448,42 €/m2st

Comerç 438,45 €/m2st
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A partir d’aquests valors es pot determinar l’aprofitament urbanístic assignat pel 
planejament vigent i el que es genera en la nova ordenació de la modificació i, en 
conseqüència, establint la rendibilitat econòmica que se’n deriva. 

En aquest sentit, es desenvolupa a continuació una taula comparativa entre el 
planejament vigent i la modificació dels valors de repercussió per als diferents usos a fi 
quantificar econòmicament els aprofitaments. 
  
 

1) Rendiment econòmic al PGM  

 

2) Rendiment econòmic a la MPGM 

  

 
 
La diferència de valor de l’aprofitament urbanístic és de 65.461,94€ (7.706.844,57€ - 
7.641.382,63€) cosa que suposa un augment de valor del 0,86% (=65.461,94€/ 
7.641.382,63€ x 100). 

Per tant, la proposta garanteix pràcticament el mateix valor d’aprofitament amb un 
lleuger augment amb la nova ordenació. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGM vigent
Ús Sostre VRs Valor total

Habitatge lliure 7.406,20 m2st 847,01 €/m2st 6.273.125,46 €
Habitage protegit 2.646,20 m2st 298,94 €/m2st 791.055,03 €
Habitatge concertat 3.180,60 m2st 448,42 €/m2st 1.426.244,65 €
Comerç 0,00 m2st

13.233,00 m2st 8.490.425,14 €

Aprofitament privat 90% 7.641.382,63 €

MPGM
Ús Sostre VRs Valor total

Habitatge lliure 6.374,20 m2st 847,01 €/m2st 5.399.011,14 €
Habitage protegit 4.948,20 m2st 298,94 €/m2st 1.479.214,91 €
Habitatge concertat 1.910,60 m2st 448,42 €/m2st 856.751,25 €
Comerç 2.000,00 m2st 438,45 €/m2st 876.900,00 €

15.233,00 m2st 8.611.877,30 €

Aprofitament privat 90% + 85% 7.706.844,57 €
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5. ANNEX 3. ESTUDI DE MOBILITAT 
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I. INTRODUCCIÓ 

1. Antecedents 

En aquest document es presenta l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la 

modificació del PGM-76 àmbits PA4 Priorat – PA2 Grup Llobregat, al municipi de 

Cornellà de Llobregat, que l’empresa Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, S.L. 

realitza per encàrrec de l’empresa Procornellà. 

Aquests estudis d’avaluació de la mobilitat generada, conforme el que estableix l’article 

18.1 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, avaluen l’increment potencial de desplaçament 

provocat per una nova planificació i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels 

sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com 

els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 

Cal acompanyar la documentació del la modificació del PGM-76 àmbits PA4 Priorat – 

PA2 Grup Llobregat d’un estudi de mobilitat que avali la idoneïtat del desenvolupament 

urbanístic per garantir una mobilitat segura i sostenible. Els continguts d’aquest 

estudi, així com la seva tramitació, es concreten en el Decret 344/2006, de 19 de 

setembre, de Regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada, publicat al 

DOGC núm. 4723, de 21 de setembre de 2006. Aquest és el procediment que ha estat 

seguit per a la realització d’aquest estudi. 

El concepte de desenvolupament urbanístic sostenible (article 3 del Decret 1/2005) 

comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori 

(...) i consolidin un model de territori globalment eficient. En aquest sentit, l’Estudi 

d’Avaluació de la Mobilitat Generada ha de determinar un model de comunicacions 

coherent amb aquest principi. 
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2. Objectius i estructura del document 

Els objectius concrets als que dóna resposta el present treball són avaluar l’increment 

potencial de desplaçaments provocat pels nous desenvolupaments, assegurar la 

connexió entre el sector i les diferents zones del territori i proposar les xarxes per on 

s’haurà de distribuir la nova mobilitat per a gestionar de manera sostenible aquesta nova 

mobilitat. 

Aquest document desenvolupa l’estudi en els següents capítols: 

El capítol II explica la Metodologia de treball que s’ha seguit. 

En el capítol III es descriu el Marc general pel que fa a situació i l’estructura urbana. 

En el capítol IV es presenta l’Anàlisi de la mobilitat actual, a partir de les dades 

obtingudes del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona. 

A continuació, en el capítol V es presenta l’Anàlisi de la mobilitat generada, on 

s’avalua l’increment potencial de desplaçaments provocat pel planejament. 

El capítol següent, VI, mostra l’Anàlisi de la xarxa existent, on es descriuen les 

principals infraestructures de transport a l’àrea més propera del desenvolupament 

urbanístic, és a dir, la xarxa viària bàsica i la xarxa de transport públic existents. 

En el capítol VII, es concreten les Xarxes proposades per modes de transport.  És 

en aquest apartat on s’avalua la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes 

de transport per a gestionar de manera sostenible la nova mobilitat generada. 

El capítol VIII avalua la Contaminació atmosfèrica que provoca la mobilitat generada 

pel planejament.  

El capítol IX mostra un Resum de les determinacions a incorporar en el document de 

planejament. 

Per finalitzar, els capítols X i XI detallen els aspectes relacionats amb el Finançament 

de les actuacions proposades, així com la Tramitació necessària per tal d’aprovar 

aquest estudi. 
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II. METODOLOGIA DE TREBALL 

 

Per a la realització del present estudi s’ha treballat en vàries fases utilitzant les fonts i 

instruments descrits en l’esquema següent. 

Cartografia 

Ajuntament 

Generalitat de Catalunya 
IDESCAT 

Treball de camp 

Diagnosi i propostes per   
modes de transport 

Conclusions 

FONTS / INSTRUMENTS FASES 

Anàlisi de la mobilitat 
actual i futura 

Anàlisi de la xarxa 
existent i planificada 

Marc general 

Memòria i Plànols 

del Planejament 

Estadístiques oficials 
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III. MARC GENERAL 

1. Situació 

Cornellà de Llobregat, municipi de la comarca del Baix Llobregat, té una extensió d’uns 

7km2. Es troba a uns 10 km del centre de Barcelona. A l’est limita amb el terme municipal 

de Sant Joan Despí, al nord amb el municipi d’Esplugues de Llobregat, a l’Oest amb el 

l’Hospitalet de Llobregat i al sud amb el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. 

La següent figura mostra la localització geogràfica de Cornellà de Llobregat respecte els 

nuclis urbans del voltant. 

 

Figura 1.  Situació de Cornellà de Llobregat. Font: ICGC 

A continuació es troba un ortofotomapa de Cornellà de Llobregat, que mostra com el 

terme municipal es troba compres entre dues importants vies de comunicació: l’A-2 i la 

B-20 (Ronda de Dalt). 
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Figura 2.  Terme municipal de Cornellà de Llobregat. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de les dades de 
l’ICGC 

L’àmbit de modificació abasta dos polígons d’actuació urbanística: 

1. PA4 Priorat 

 

L’àmbit es troba als terrenys on hi ha actualment l’empresa CIDAC, 

“Impermeabilizacions y Laminados” a l’extrem nord-oest del terme municipal de 

Cornellà de Llobregat. Està limitat per el carrer de Sant Joan Despí a llevant, el carrer 

Priorat al sud, espais destinats a usos públics a ponent i les cotxeres i tallers del 

Trambaix al nord. El límit nord coincideix amb el límit del terme municipal. 
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Figura 3.  Situació i de l’àmbit PA4 Priorat. Font: Procornellà. 

 

2. PA2 Grup Llobregat 

 

L’àmbit abasta l’entorn d’una edificació del conjunt del Grup Llobregat. Si bé l’àmbit 

conté terrenys ja urbanitzats com a sistemes, també inclou terrenys vacants a integrar 

amb l’entorn urbà. En concret, està delimitat pels carrers Joan Fernàndez i Comas a 

llevant, Josep Feliu i Codina al sud, part dels blocs del Grup Llobregat a ponent i el 

carrer Lluís Domènech i Muntaner al nord. 

 

Figura 4.  Situació i de l’àmbit PA2 Grup Llobregat. Font: Procornellà. 
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IV. ANÀLISI DE LA MOBILITAT ACTUAL 

Les estadístiques utilitzades en aquest apartat corresponen al Quadern de la Mobilitat 

del municipi de Cornellà de Llobregat, fet a partir de l’Enquesta de Mobilitat 2011. 

L’Enquesta de Mobilitat 2011 realitzada als municipis de la primera Corona 

metropolitana, excepte Barcelona ciutat, és una estadística promoguda per la Diputació 

de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’objectiu 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. 

1. Anàlisi global de desplaçaments 

Segons les dades de l’Enquesta de Mobilitat 2011 emprades també per a la Diagnosi 

del PMUS de Cornellà 2015 - 2020, el volum de desplaçaments diaris de la població 

major de 4 anys a Cornellà de Llobregat és de un total de 273.676 desplaçaments diaris, 

representant un total de 3,26 desplaçaments per persona al dia.  

- 60% de desplaçaments són interns, és a dir, tenen com a origen i destinació la 

mateixa ciutat de Cornellà de Llobregat. 

- 37,6% de desplaçaments de connexió, és a dir, l’origen o la destinació es troba 

fora de Cornellà de Llobregat 

- 2,4% de desplaçaments externs, és a dir són desplaçaments realitzats pels 

residents de Cornellà de Llobregat fora del municipi.  
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Figura 5.  Tipus des desplaçaments diaris dels residents a Cornellà de Llobregat. Font: Quadern de la 
Mobilitat – Cornellà de Llobregat 

2. Repartiment modal dels desplaçaments 

Segons la informació continguda en el Quadern de la Mobilitat de Cornellà de Llobregat 

el 57,1% dels desplaçaments diaris dels residents es fan en modes no motoritzats, el 

21,5% en transport privat i el 21,3% en transport públic.  
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REPARTIMENT MODAL 

Mode Desplaçaments % 

A peu 154.953 56,6% 

Bicicleta 1.435 0,5% 

Transport 
Públic 

58.418 21,3% 

Transport 
privat 

58.871 21,5% 

Taula 1. Desplaçaments per modes de transport. Font: Quaderns de la Mobilitat – Cornellà de 

Llobregat 

 

 

Taula 2. Distribució dels desplaçaments segons el mode de transport. Font: Quaderns de la 

Mobilitat – Cornellà de Llobregat 

En els desplaçaments interns, la quota de desplaçaments a peu augmenta fins al 46% i 

els desplaçaments en vehicle privat disminueixen fins al 17% de la quota modal, deixant 

al transport públic un 34% de la mobilitat. 

Un altre paràmetre que es desprèn del Quadern de la Mobilitat de Cornellà de Llobregat 

és el factor d’ocupació mitjana del vehicle privat (cotxe), que es situa en 1,32 

persones/vehicle en dies feiners. 
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V. ANÀLISI DE LA MOBILITAT GENERADA 

1. Introducció 

Els nous desenvolupaments del sector d’estudi generaran i atrauran una mobilitat 

determinada, en funció de la tipologia d’ús i les seves característiques. 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada relaciona els nous usos urbans amb una generació i atracció de 

desplaçaments. L’article 8.1 determina com ha de ser l’estimació del nombre de 

desplaçaments generats pels diferents àmbits del pla, en funció de les superfícies, els 

usos permesos o l’índex d’edificabilitat, i remet a l’annex I per detallar ratis concrets 

mínims de generació de desplaçaments. També s’explicita, en l’article 8.2, que els 

viatges generats s’han de grafiar en un plànol a escala adient, on s’identifiquin clarament 

els focus de major generació de viatges. 

2. Paràmetres establerts en els annexos del Decret 344/2006 

2.1. Annex I del Decret: Viatges generats / dia 

En l’annex I del Decret 344/2006 s’especifica que en els estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada s’estimarà el nombre de desplaçaments que generin les diferents 

activitats i usos del sòl amb els següents ràtios mínims de viatges generats/dia, llevat 

d’aquells supòsits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors: 

Viatges generats/dia 

Ús d’habitatge el valor més gran dels dos següents:  7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Ús residencial       10 viatges/100 m2 de sostre 

Ús comercial       50 viatges/100 m2 de sostre 

Ús d’oficines       15 viatges/100 m2 de sostre 

Ús industrial       5 viatges/100 m2 de sostre 

Equipaments       20 viatges/100 m2 de sostre 

Zones verdes       5 viatges/100 m2 de sòl 

Franja costanera      5 viatges/ml de platja 
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2.2. Annex II del Decret: aparcament de bicicletes 

Tanmateix, quant a aparcament de bicicletes, l’annex II especifica les reserves mínimes 

d’aparcament fora de la via pública, en funció de les activitats i usos del sòl (a excepció 

d’aquells supòsits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors: 

Places mínimes d’aparcament per a bicicletes 

Ús d’habitatge  màx. de   2 places/habitatge 

2 places/100m2 sostre o fracció 

Ús comercial       1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Ús d’oficines       1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Ús industrial       1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Equipaments docents      5 places /100 m2 sostre o fracció 

Equipaments esportius, culturals i recreatius  5 places/100 places d’aforament 

de l’equipament 

Altres equipaments públics     1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Zones verdes       1 plaça/100 m2 sòl 

Franja costanera      1 plaça/10 ml de platja 

Estacions de ferrocarril      1 plaça/ 30 places ofertes de circulació 

Estacions d’autobusos interurbans  0,5 places/30 places ofertes de 
circulació 

 

2.3. Annex III del Decret: aparcament de vehicles  

Per últim, en l’annex III s’estableixen les reserves mínimes d’aparcament de vehicles 

fora de la via pública: 

Places mínimes d’aparcament 

Turismes (places mín 4,75 x 2,4m) 

Motocicletes (places min 2,20x1,00m) 

 

Ús d’habitatge (turisme) màx. de    1 plaça/habitatge 

1 plaça/100m2 sostre o fracció 

Ús d’habitatge (motocicleta) màx. de   0,5 places/habitatge 

1 plaça/200m2 sostre o fracció 

Estacions de Ferrocarril i d’autobusos interurbans (tur) 5 places/30 places ofertes de circulació 

(moto) 5 places/30 places ofertes de circulació 
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3. Càlcul de la mobilitat generada 

3.1. Mobilitat generada segons ràtios del decret 344/2006 

Seguint les indicacions del Decret 344/2006, es procedeix al càlcul de la mobilitat diària 

generada i atreta segons les ràtios establertes en l’annex I del Decret 344/2006 que es 

basen en quantificar la mobilitat a partir de les superfícies dels diferents usos del 

planejament. 

Es calcula la mobilitat generada neta com la diferència entre els desplaçaments generats 

segons el planejament proposat i els desplaçaments generats segons el planejament 

vigent.  

En el nou planejament la superfície es destina a ús residencial, ús comercial, 

equipaments i zones d’espais lliures. La superfície total d’ús residencial entre els 

dos àmbit d’estudi es manté, si bé aquesta canvia de localització. En conseqüència, 

la mobilitat neta total dels dos àmbits generada per ús residencial es manté igual que 

l’actual.  

Al planejament vigent no es quantifica la superfície de sostre de la zona 18 i aquesta 

s’identifica com a “existent”. Amb la modificació en tràmit del planejament aquesta 

superfície es manté tant en superfície com en localització i per tant no té efectes sobre 

l’increment de la mobilitat nova generada pels nous usos del sòl.  

En referència a l’habitatge dotacional (10hp), el planejament vigent no en concreta la 

superfície. En aquest sentit, la memòria de la Modificació del PGM-76 àmbits PA4 Priorat 

– Grup Llobregat de Cornellà de Llobregat exposa que “preveu mantenir i ampliar les 

reserves d’habitatge protegit previstes pel PAUM i la memòria social, amb una distribució 

diferent que d’una banda garanteixi l’executivitat del pla, i d’altra banda propicií una 

distribució el més homogènia possible de l’habitatge dotacional.” A tals efectes es 

considera que la superfície de sostre d’habitatge dotacional es manté i que en el 

planejament vigent es troba localitzada íntegrament a l’àmbit PA4 Priorat (5.440m2st) 

mentre que al planejament proposat aquesta superfície es distribueix en 2.940m2st a 

l’àmbit PA4 Priorat i 2.500m2st a l’àmbit PA2 Grup Llobregat.  

La següent taula mostra el repartiment de les superfícies utilitzades pels càlculs dels 

diferents usos, ja siguin superfície de sòl o de sostre en m2:  
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Àmbit d'estudi 
Superfície 
sostre d'ús 
residencial 

Sostre edif. 
Comercial 

Superfície 
equipaments 

Sòl espais 
lliures 

PA4 Priorat 1.627 2.000 648 300 

PA2 Grup Llobregat -1.627 0 -148 663 

     

 0 2.000 500 963 

Taula 3. Increments de superfície entre la proposta de nou planejament i el planejament vigent. 

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de les dades del redactor del planejament. 

A partir dels increments en les superfícies es pot extreure la mobilitat generada neta que 

es produirà degut al nou planejament.  

Àmbit d'estudi 

VIATGES 
GENERATS 

ÚS 
RESIDENCIAL 

VIATGES 
GENERATS 

ÚS 
COMERCIAL 

VIATGES 
GENERATS ÚS 
EQUIPAMENTS 

VIATGES 
GENERATS 
ÚS ESPAIS 
LLIURES 

TOTAL 
VIATGES 

GENERATS 

PA4 Priorat 163 1.000 130 15 1.308 

PA2 Grup Llobregat -163 0 -30 34 -159 

            

  0 1.000 100 49 1.149 

Taula 4. Càlcul de la mobilitat generada neta. Font: AIM, elaboració pròpia a partir del Decret 

344/2006 

Tenint en compte aquest plantejament, la mobilitat total generada neta pel planejament 

proposat és de 1.149 desplaçaments/dia.  

Els dos àmbits d’estudi es troben separats dins el terme municipal de Cornellà de 

Llobregat i per tant l’afectació de la demana generada ha de ser analitzada de 

manera separada. Així doncs, arran de la proposta de nou planejament el sector 

PA4 Priorat generarà un increment de 1.308 desplaçaments/dia mentre que el 

sector PA2 Grup Llobregat generarà un increment negatiu de -159 

desplaçaments/dia.   

El valor de la mobilitat total actual del municipi de Cornellà de Llobregat (calculat en 

base a una extrapolació lineal de la mobilitat 2011 en base a l’evolució de la població), 

considerant els desplaçaments interns, els generats a Cornellà i els atrets, és d’uns 

273.456 desplaçaments/dia (comptant viatges de tornada a casa, recurrents per anar a 

dinar i altres desplaçaments quotidians – compres, metges, portar fills a escola, etc.–). 

La nova mobilitat neta generada i atreta per la modificació del planejament provocarà un 

augment inferior a l’1% de la mobilitat total actual de Cornellà de Llobregat. 
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3.2. Repartiment per modes de desplaçament 

Degut a l’increment negatiu de la mobilitat previst al sector PA2 Grup Llobregat, a partir 

d’aquest apartat es considera exclusivament la mobilitat generada neta del sector PA4 

Priorat, equivalent a 1.308 desplaçaments/dia. 

Amb els valors de mobilitat generada neta es pot calcular el repartiment modal dels 

desplaçaments, emprant com a criteri el repartiment modal de l’escenari objectiu en dia 

feiner dels residents a Cornellà de Llobregat exposat al PMUS de Cornellà de Llobregat 

2015 – 2020.  

Modes de desplaçament 
Quota 
modal 

Desplaçaments 

Mobilitat activa 58,6% 766 

Transport públic 23,9% 313 

Transport privat 17,5% 229 

TOTAL 100% 1.308 

Taula 5. Repartiment modal de la mobilitat. Font: AIM, elaboració pròpia a partir del PMUS 

Cornellà de Llobregat 2015 – 2020. 

El número de vehicles en circulació és funció de l’ocupació, que es considera de 1,32 

persones/cotxe. 

Usos de sòl 
Desplaçaments 
en vehicle privat 

Ocupació 
Vehicles en 
circulació 

Equipaments 229 1,32 173 

Taula 6. Conversió de desplaçaments en vehicle privat a número de vehicles. Font: AIM, 

elaboració pròpia 

3.3. Distribució horària de la mobilitat 

A continuació es realitza una previsió de la mobilitat en hora punta (considerant una 

hipòtesis de mobilitat d’hora punta del 10%).  
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Modes de desplaçament 
Desplaçaments 

hora punta 

Mobilitat activa 77 

Transport públic 31 

Transport privat 23 

TOTAL 131 

*Tenint en compte el factor d’ocupació, equivaldria a 17 
vehicles/hora 

Taula 7. Repartiment modal de la mobilitat en hora punta. Font: AIM, elaboració pròpia 

4. Previsions d’aparcaments 

4.1. Previsions d’aparcaments per a bicicletes 

Les reserves d’aparcament per a bicicletes exigides pel Decret 344/2006 es presenten 

en el següent quadre: 

Àmbit d'estudi 
TOTAL P BICI 

/ ÚS 
RESIDENCIAL 

TOTAL P BICI 
/ ÚS 

COMERCIAL 

TOTAL P BICI 
/ ÚS 

EQUIPAM. 

TOTAL P BICI 
/ ÚS ESPAIS 

LLIURES 

TOTAL P 
BICICLETA 

PA4 Priorat 33 20 7 3 63 

Taula 8. Càlcul de les reserves d’aparcament per a bicicletes. Font: AIM, elaboració pròpia a 

partir del Decret 344/2006 

Per tant, caldria preveure 63 places d’aparcament per a bicicletes ubicades fora de la 

via pública. 

Els aparcaments hauran d’estar en llocs segurs però fàcilment accessibles, de forma 

que s’incentivi el seu ús. La normativa d’edificació haurà de contemplar aquests 

condicionants. 

Es considera que el número de bicicletes obtingut mitjançant les ràtios del decret podria 

estar sobredimensionat. Per aquest motiu es recomana fer una implantació d’aquests 

aparcaments per fases, de manera que per a cada ús de sòl es pugui observar la 

utilització real d’aquests aparcaments i així anar-los incrementant a mesura que sigui 

necessari. En aquest sentit es proposa realitzar un implantació inicial del 20% del 

número total d'aparcaments. En qualsevol cas, es recorda l'obligatorietat de realitzar la 

reserva de sòl necessari per la ocupació de la totalitat de número d'aparcament de 

bicicletes obtinguts a través de les ràtios del Decret 344/2006. 
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Es proposa que aquests aparcaments es conformin mitjançant barres en forma d’”U” 

invertida (que ofereixen 2 places per barra) i es recorda la determinació del Decret 

d’ubicar-los fora de la via pública. 

 

Figura 6.  Exemple d’aparcament amb barres tipus “U invertida. Font: AIM 

4.2. Previsions d’aparcaments per a vehicles motoritzats 

Les reserves d’aparcament fora de la via pública segons els requeriments del Decret 

344/2006 són les següents: 

Àmbit d'estudi 
TOTAL P 

COTXE / ÚS 
HABITATGE 

TOTAL P 
COTXE ÚS 

HABITATGE 
(MÀX.) 

TOTAL P 
MOTO / ÚS 

HABITATGE 

TOTAL P 
MOTO ÚS 

HABITATGE 
(MÀX.) 

PA4 Priorat 16 16 8 8 

Taula 9. Càlcul de les reserves d’aparcament per a vehicles.  Font: AIM, elaboració pròpia a 

partir del Decret 344/2006 

Així doncs, s’haurien de preveure 16 places d’aparcament per a cotxes i 8 places per a 

motos.  

4.3. Places amb recàrrega de vehicle elèctric 

La disposició addicional primera del Reial Decret 1053/2014 (“Dotacions mínimes de 

l’estructura per a la recàrrega del vehicle elèctric en edificis o estacionaments de nova 

construcció en vies públiques”) fixa una dotació mínima per als següents casos: 

1.- En edificis o estacionaments de nova construcció s’ha d’incloure la instal·lació 

elèctrica específica per a la recàrrega dels vehicles elèctrics, executada d’acord 

amb el que estableix l’esmentada (ITC) BT-52, «Instal·lacions amb fins 
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especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», que s’aprova 

mitjançant aquest Reial decret, amb les dotacions mínimes següents: 

a) En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de 

propietat horitzontal, s’haurà d’executar una conducció principal per zones 

comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc. ) de tal manera que es 

possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega 

ubicades a les places d’aparcament, tal i com es descriu a l’apartat 3.2 de la 

(ITC) BT-52, 

b) en aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o 

d’empresa, o els d’oficines, per al seu propi personal o associats, o dipòsits 

municipals de vehicles, les instal·lacions necessàries per subministrar a una 

estació de recàrrega per cada 40 places i  

c) en aparcaments o estacionaments públics permanents, les instal·lacions 

necessàries per subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 places. 

Es considera que un edifici o estacionament és de nova construcció quan el 

projecte constructiu es presenti a l'Administració pública competent per a la seva 

tramitació en data posterior a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret. 

2.- A la via pública, s’hauran d’efectuar les instal·lacions necessàries per a donar 

subministrament a les estacions de recàrrega ubicades en places destinades a 

vehicles elèctrics que estiguin previstes als Plans de Mobilitat Sostenibles 

supramunicipals o municipals.  

Així doncs caldrà preveure la instal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicles elèctrics 

amb una dotació mínim d’una estació de recàrrega per cada 40 places.  

5. Distribució urbana de mercaderies 

Seguint les indicacions de l’article 6 del Decret, cal reservar un 10% dels sostre 

comercial per a usos de magatzem. Donat que en l’àmbit d’estudi la superfície de sostre 

destinada a ús comercial és equivalent a 2.000m2, cal preveure una reserva de 

superfície equivalent a 200m2, a l’interior de l’edifici o a terrenys edificables del mateix 

solar, llevat que es tracti d’activitats comercials que per les seves característiques 

especials justifiquin adequadament la manca de de necessitat de magatzem per als seus 

productes.   
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Al no tractar-se d’un projecte de grans o mitjans establiments comercials, no caldrà 

reservar un moll o espai mínim de descàrrega (3x8 metres). 

Seguint les indicacions del decret 344/2006, per aconseguir una distribució àgil i 

ordenada de les mercaderies a l’interior dels nuclis urbans, cal contemplar reserves de 

places de 3 x 8 metres a la xarxa viària és funció dels m2 de la superfície de sostre: 

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000m2 de superfície de venda o 1 plaça per 

cada 8 establiments. 

b) Ús d’oficines: 1 plaça per cada 2.000m2 de sostre. 

La següent taula mostra la el nombre de places que cal destinar per a càrrega i 

descàrrega segons els usos: 

  
TOTAL P C/D / 

ÚS 
COMERCIAL 

ÀMBIT D'ESTUDI 2 

Taula 10. Càlcul de les reserves de càrrega i descàrrega. Font: AIM, elaboració pròpia a partir del 

Decret 344/2006 
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VI. ANÀLISI DE LA XARXA EXISTENT 

1. Xarxa viària bàsica 

A continuació es presenten tant les principal vies d’accés i de comunicació de l’entorn 

com les vies afectades directament pels nous equipaments. La xarxa viària 

intermunicipal s’analitza conjuntament per als dos àmbits d’estudi i, posteriorment, 

s’analitzen de manera separada per a cada un d’ells els vials més propers seguint la 

jerarquització feta al PMU: 

• Xarxa primària municipal 

• Xarxa secundària municipal 

• Xarxa viària veïnal 

1.1. Xarxa viària intermunicipal 

Cornellà del Llobregat es troba dins del triangle format per tres infraestructures troncals 

com son l’A-2 (Ronda Litoral), la B-20 (Ronda de Dalt) i la B-23. La B-23 no limita amb 

el municipi, si que ho fan en canvi l’A-2 i la B-20, fet de forta influència a l’hora de 

caracteritzar el trànsit de la zona.  

• B-23: és una de les principals vies interurbanes del Baix Llobregat. La seva IMD 

al PK 2,5 és de 106.952 vehicles/dia (Font: Ministerio de Fomento). Consta de 

dues calçades separades amb tres carrils de circulació per calçada. 

• B-20: via interurbana que es converteix en la C-32 a partir del seu pas per El Prat 

de Llobregat. Al seu pas dins del terme municipal de Cornellà de Llobregat 

consta de dues calçades separades i 3 carrils de circulació per cada calçada. La 

seva IMD al PK 0+700 és de 156.807 vehicles diaris (Font: Ministerio de 

Fomento). 

• A-2: via interurbana que comunica Barcelona amb Lleida. Dins del terme 

municipal de Cornellà aquesta via consta de dues calçades separades i 3 carrils 

per cada calçada. En algun tram el vial disposa de 4 carrils per calçada per 

facilitar els accessos dels vehicles a altres vies interurbanes (tram entre la C-245 

i la B-20). La seva IMD al PK 607+520 és de 154.798 vehicles diaris (Font: 

Ministerio de Fomento). 
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Figura 7.  Xarxa viària interurbana dins l’àmbit d’influència del municipi de Cornellà de Llobregat. Font: 
Google Maps 

1.2. Àmbit PA4 Priorat 

1.2.1. Xarxa primària municipal 

• Carrer de Maria Tarrida (BV-2001): vial al sud de l’àmbit d’estudi que connecta 

la zona d’Almeda (a l’est) amb la C-245 (a l’oest) i continua paral·lel a l’A-2 

connectant amb els municipis de Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat fins 

arribar a Molins de Rei. Forma part de la xarxa viària principal del municipi. Al 

seu tram més proper a l’àmbit d’estudi es traca d’un vial de doble sentit amb un 

carril de circulació per cada sentit i un carril bici bidireccional segregat del trànsit 

motoritzat. Disposa d’una vorera al costat est. Aquest carrer, en aquest tram, té 

una configuració de via interurbana.  
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Figura 8.  Carrer de Maria Tarrida. Font: AIM, elaboració pròpia. 

1.2.2. Xarxa secundària municipal 

• Carrer de Sant Joan Despí: es tracta d’una via bidireccional amb un carril de 

circulació per cada sentit. Pel mig de la secció hi circula el Trambaix, de forma 

segregada a la circulació de vehicles. El carrer de Sant Joan Despí comença a 

partir de la carretera d’Esplugues (Cornellà de Llobregat) i es prolonga fins a 

Sant Feliu de Llobregat passant per Sant Joan Despí (carrer Major). Al seu tram 

més proper a l’àmbit d’estudi disposa d’un cordó d’estacionament al costat est.  

 

Figura 9.  Carrer de Sant Joan Despí. Font: AIM, elaboració pròpia. 
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1.2.3. Xarxa viària veïnal 

• Carrer del Priorat: carrer que limita amb l’àmbit d’estudi per la part sud. Es tracta 

d’un vial d’un únic sentit de circulació amb un carril. Al costat nord disposa 

d’estacionament en semibateria en tota la seva longitud mentre que les places 

d’estacionament al costat sud es troben en trams discontinus, també en 

semibateria.   

 

Figura 10.  Carrer Priorat. Font: AIM, elaboració pròpia. 

1.3. PA2 Grup Llobregat 

1.3.1. Xarxa primària municipal 

• Carretera d’Esplugues: es tracta d’una via bidireccional amb dos carrils de 

circulació per cada sentit. Pel mig de la secció hi circula el Trambaix, de forma 

segregada a la circulació de vehicles. La carretera d’Esplugues comença a 

Esplugues de Llobregat, amb el nom d’avinguda de Cornellà, i es prolonga fins 

a Castelldefels convertint-se en una via interurbana (C-245) que connecta també 

els municipis de Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà al seu pas. Al seu tram 

més proper a l’àmbit d’estudi no disposa de places d’estacionament.  
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Figura 11.  Carretera d’Esplugues. Font: AIM, elaboració pròpia.  

1.3.2. Xarxa secundària municipal 

• Carrer Joan Francesc Fernández i Comas: vial que limita amb l’àmbit d’estudi en 

el seu costat est. Es tracta d’un carrer d’un sol sentit de circulació amb un carril 

i un cordó d’estacionament a cada costat.  

 

Figura 12.  Carrer Joan Francesc Fernández i Comas. Font: AIM, elaboració pròpia. 
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• Carrer Josep Feliu i Codina: aquest vial també limita amb la parcel·la objecte 

d’estudi en el seu costat sud. És un carrer d’un sentit de circulació amb un únic 

carril de circulació. Quant a l’estacionament de vehicles, al seu pas per davant 

l’àmbit d’estudi hi ha un cordó al costat nord. En altres trams del carrer disposa 

de un cordó a cada banda.  

 

Figura 13.  Carrer Josep Feliu i Codina. Font: AIM, elaboració pròpia. 

En aquest vial, a les immediacions de l’àmbit d’estudi, la part de la calçada 

destinada a l’estacionament de vehicles presenta un mal estat.  

  

Figura 14.  Cordó d’estacionament en mal 
estat al carrer Josep Feliu i Codina. Font: 

AIM, elaboració pròpia. 

Figura 15.  Cordó d’estacionament en mal 
estat al carrer Josep Feliu i Codina. Font: 

AIM, elaboració pròpia. 
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1.3.3. Xarxa viària veïnal 

• Carrer Lluís Domènech i Muntaner: vial que limita amb l’àmbit d’estudi per la part 

nord. Es tracta d’un vial d’un sol sentit de circulació amb un únic carril. Hi ha 

estacionament de vehicles als dos costats del carrer disposats en cordó en els 

dos casos.  

 

Figura 16.  Carrer Lluís Domènech i Muntaner. Font: AIM, elaboració pròpia. 

1.4. Xarxa de vianants 

Pel que fa les condicions actuals, tant a la l’àmbit PA4 Priorat com a l’àmbit PA2 Grup 

Llobregat, ja es tracta d’una zona urbanitzada, amb voreres, passos de vianants 

abundants (semaforitzats o amb passos de vianants senyalitzats segons el volum del 

trànsit vehicular de la cruïlla). 

1.4.1. Àmbit PA4 Priorat 

Al ser una zona annexa al riu, ens trobem dins una geometria plana del territori, gens 

problemàtica per la circulació dels vianants. La presència del tramvia al carrer de Sant 

Joan Despí obliga a la semafortizació dels passos de vianants d’aquest vial. La vorera 

del carrer Priorat és accessible en tota la seva longitud respectant la secció mínima 

mentre que al carrer de Sant Joan Despí la vorera té estretaments puntuals a la vorera 

del costat oest.   
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Figura 17.  Vorera costat sud del carrer 
Priorat. Font: AIM, elaboració pròpia. 

Figura 18.  Vorera costat nord del carrer 
Priorat. Font: AIM, elaboració pròpia. 

1.4.2. Àmbit PA2 Grup Llobregat 

Aquest àmbit es troba al barri del Pedró, en una zona molt més cèntrica. En 

conseqüència els vials són més estrets i les voreres tenen una secció inferior a 1,80m i 

en estretaments puntuals les voreres l’amplada lliure de pas mínim es troba per sota de 

1,5m estipulat a l’Ordre VIV/561/2010, de l’1 de febrer de 2010, que determina les 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels 

espais públics urbanitzats.  

  

Figura 19.  Vorera costat est del carrer 
Joan fernández i Comas. Font: AIM, 

elaboració pròpia. 

Figura 20.  Vorera costat sud del carrer 
Lluís Domènech i Muntaner. Font: AIM, 

elaboració pròpia. 

De forma general es tracta d’una xarxa mallada en un entorn urbà on el vianant te 

garantits els itineraris per a desplaçar-se.  
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1.5. Itineraris de bicicletes 

1.5.1. Àmbit PA4 Priorat 

A l’entorn de l’àmbit d’estudi existeix un vial amb carril bici bidireccional: el carrer Maria 

Tarrida (BV-2001). Aquest carril bici es troba en vorera, segregat del trànsit vehicular 

motoritzat. Es tracta d’un carril bici que continua posteriorment per l’avinguda del Baix 

Llobregat però que no té continuïtat actualment al seu tram entre el carrer del Rugby i la 

carretera de Sant Boi. 

  

Figura 21.  Carril bici del carrer Tarrida. 
Font: AIM, elaboració pròpia. 

Figura 22.  Carril bici del carrer Tarrida. 
Font: AIM, elaboració pròpia. 

Paral·lelament, en les proximitats de l’àmbit d’estudi, existeixen nombroses vies 

pacificades al trànsit que permeten la circulació segura de bicicletes. Alguns d’aquests 

carrer es troben al municipi de Sant Joan Despí.  



 

 

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada de la modificació del PGM-76 

 àmbits PA4 Priorat – PA2 Grup Llobregat, al municipi de Cornellà de Llobregat 

38 

 

Figura 23.  Zona pacificada al trànsit entre el carrer del Penedès i el carrer de la Terra Alta. Font: 
AIM, elaboració pròpia. 

S’observa una manca de senyalització vertical quant als carrils bici.  

 

Figura 24.  Infraestructura per a la bicicleta en l’entorn PA4 Priorat. Font: AIM, elaboració pròpia a 
partir de http://www.amb.cat/ 

http://www.amb.cat/
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Existeixen 3 aparcaments de consignes individuals (Bicibox) a 500 metres o menys de 

l’àmbit d’estudi.  

 

Figura 25.  Localització d’aparcaments per a bicicletes Bicibox. Font: AIM, elaboració pròpia a partir 
de http://www.amb.cat/ 

A les immediacions de l’àmbit d’estudi PA4 Priorat no s’han localitzat aparcaments per 

a bicicletes amb forma d’”U” invertida ni aparcaments soterrats amb oferta d’aparcament 

per a bicicletes.  

1.5.2. Àmbit PA2 Grup Llobregat 

A les proximitats de l’àmbit PA2 existeixen actualment dos vials amb carril bici 

bidireccional: la carretera d’Esplugues i l’avinguda de Barcelona.  

En el cas del primer es tracta d’un carril bici que recorre tota la carretera d’Esplugues 

fins arribar al municipi d’Esplugues de Llobregat, on el vial pren el nom d’avinguda de 

Cornellà. Es tracta d’un carril bici bidireccional en vorera, on cada carril de circulació es 

troba a la vorera corresponent.  

El carril bici de l’Avinguda de Barcelona també és bidireccional tot i disposar únicament 

d’un carril compartit. Aquest es troba a la vorera est del carrer. Discorre per tota la 

longitud de l’avinguda de Barcelona, començant a l’avinguda del Baix Llobregat i fins al 

passeig del Canal, al municipi de Sant Joan Despí. En seu recorregut per l’avinguda de 

http://www.amb.cat/
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Barcelona està connectat amb altres carrils bici donant continuïtat a la xarxa ciclable 

(principalment a Sant Joan Despí). 

  

Figura 26.  Carril bici de la carretera 
d’Esplugues. Font: AIM, elaboració pròpia. 

Figura 27.  Carril bici de l’avinguda de 
Barcelona. Font: Google street view.. 

En el cas de l’àmbit PA2 Grup Llobregat també existeixen en les proximitats de l’àmbit 

d’estudi, vies pacificades al trànsit que permeten la circulació segura de bicicletes.  

 

Figura 28.  Passatge entre el carrer Josep Feliu i Codina i el carrer Lluís Domènech i Muntaner. 
Font: AIM, elaboració pròpia. 
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En aquest àmbit també s’observa una manca de senyalització vertical dels carrils bici.  

 

Figura 29.  Infraestructura per a la bicicleta en l’entorn PA2 Grup Llobregat. Font: AIM, elaboració 
pròpia a partir de http://www.amb.cat/ 

Existeixen 3 aparcaments de consignes individuals (Bicibox) a 400 metres o menys de 

l’àmbit d’estudi.  

 

Figura 30.  Localització d’aparcaments per a bicicletes Bicibox. Font: AIM, elaboració pròpia a partir 
de http://www.amb.cat/ 

http://www.amb.cat/
http://www.amb.cat/
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També hi ha presència d’aparcaments en “U” invertida. L’oferta d’aparcaments és en 

general superior a la demanda tal i com es pot veure a les fotografies.  

  

Figura 31.  Aparcaments per a bicicletes 
entre el carrer Josep Feliu i Codina i el carrer 

Lluís Domènech i Muntaner. Font: AIM, 
elaboració pròpia. 

Figura 32.  Aparcaments per a bicicletes a 
la carretera d’Esplugues. Font: AIM, 

elaboració pròpia. 

A les immediacions de l’àmbit d’estudi PA2 Grup Llobregat no s’han localitzat 

aparcaments soterrats amb oferta d’aparcament per a bicicletes.  

2. Xarxa actual de transport públic 

Respecte del transport públic, el municipi de Cornellà de Llobregat compta amb serveis 

d’autobús, de Metro, de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i de Renfe Rodalies. En 

aquest apartat es fa una descripció general de l’oferta de transport públic i es concreta 

posteriorment per cada àmbit d’estudi els serveis que hi tenen parada pròxima. El plànol 

5 mostra la localització de les parades de transport públic a l’àmbit d’estudi. 

2.1. Renfe Rodalies 

Les línies de rodalies R1 (Molins de Rei – Maçanet/Massanes) i R4 (Sant Vicenç de 

Calders – Manresa) tenen parada en el municipi de Cornellà. L’estació es troba situada 

a la confluència entre els barris del Centre, Fontsanta Fatjó i el Pedró. Està integrada 

dins el municipi i forma un intercanviador modal de Renfe, Metro i Trambaix. L’estació 

es troba situada a uns 900m en línia recta dels dos sectors objecte d’estudi. No obstant, 

des de l’àmbit PA2 Grup Llobregat la connexió a peu és directe seguint el carrer Joan 

Fernández i Comas o a través del Trambaix. Per contra l’accés a peu des de l’àmbit PA4 
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Priorat és d’1,2km degut a la trama urbana. En transport públic s’hi pot accedir també a 

través del Trambaix. 

2.1.1. R1 

Servei de 6:44 a 22:03 amb 30 expedicions per sentit. L’interval de pas del servei és de 

1 tren cada mitja hora per cada sentit a excepció de l’última expedició on l’interval de 

pas és superior.   

2.1.2. R4 

Servei de 5:17 a 00:13 amb 73 expedicions en sentit Manresa i 71 expedicions en sentit 

Sant Vicenç de Calders. L’interval de pas del servei és de 1 tren 10 minuts 

aproximadament per cada sentit i 1 tren cada 15 minuts per sentit en les hores vall.  

 

 

Figura 33.  Intercanviador de Renfe, Metro i Trambaix a Cornellà de Llobregat. Font: AIM, 
elaboració pròpia. 

2.2. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

La línia ferroviària de FGC té dues parades al municipi de Cornellà: Almeda i Cornellà – 

Riera. Aquesta última és la més propera als dos sectors objecte d’estudi: 1.500m fins al 

sector PA2 Grup Llobregat i 1.000m fins al sector PA4 Priorat. L’accés des del primer 
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en transport públic es pot fer a través de les línies d’autobús L75 o 95 mentre que des 

del segon àmbit es pot fer a través de la línia d’autobús L52. 

Les línies d’FGC que hi tenen parada són les següents: 

▪ L8 (Barcelona / Plaça Espanya – Molí Nou / Ciutat Cooperativa 

▪ R5 (Barcelona / Plaça Espanya – Manresa Baixador) 

▪ R6 (Barcelona / Plaça Espanya - Igualada) 

▪ R50 (Barcelona / Plaça Espanya - Manresa Baixador) 

▪ R60 (Barcelona / Plaça Espanya - Igualada) 

▪ S3 (Barcelona / Plaça Espanya – Can Ros) 

▪ S4 (Barcelona / Plaça Espanya – Olesa de Montserrat) 

▪ S8 (Barcelona / Plaça Espanya – Martorell Enllaç) 

▪ S9 (Barcelona / Plaça Espanya – Quatre Camins) 

L’interval de pas mitja en hora punta de la tarda (de 18:00 a 19:00) és d’un tren cada 3 

minuts.  

2.3. Metro 

El servei de Metro disposa de tres parades de la línia L5 dins del municipi de Cornellà: 

Cornellà Centre, Gavarra i Sant Ildefons.  

L’estació més propera al sector PA4 Priorat és Cornellà Centre, a uns 900m en línia 

recta i 1,2km aproximadament anant a peu. De la mateixa manera que amb l’estació de 

Renfe, s’hi pot arribar a través del Trambaix. Cornellà Centre és l’ultima parada de la 

línia L5 Cornellà Centre – Vall d’Hebron i tots els combois es dirigeixen cap a Barcelona. 

Quant al sector PA2 Grup Llobregat, tant la parada de Cornellà com la de Sant Ildefons 

es troben a uns 900m aproximadament en línia recta. L’accés a la parada Cornellà 

Centre és el mateix que l’explicat a l’apartat 2.1 mentre que per accedir a la parada de 

Sant Ildefons es pot fer a peu o a través de les línies de bus L85 o 95. 
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Figura 34.  Recorregut de la línia L5 Cornellà Centre – Vall d’Hebron del metro de Barcelona. Font: 
AIM, elaboració pròpia a partir de les dades de tmb.cat 

El servei de metro funciona els dies feiners de dilluns a dijous, i festius, de 5h a 24h, els 

divendres i vigílies de festiu de 5h a 2h i els dissabtes de 5h a 5h (sense interrupció). 

2.4. Trambaix 

El Trambaix és el darrer servei ferroviari que dóna servei a Cornellà de Llobregat 

mitjançant dues línies:  

• T1: Francesc Macià – Bon Viatge 

• T2: Francesc Macià – Llevant-Les Planes 

Dins el terme municipal de Cornellà hi ha cinc parades de tramvia: El Pedró, Ignasi 

Iglesias, Cornellà Centre, Les Aigües i Fontsanta | Fatjó.  

La parada més propera al sector PA4 Priorat són Fontsanta i Bon Viatge, al terme 

municipal de Sant Joan Despí. A l’àmbit PA2 Grup Llobregat la parada més propera és 

El Pedró. 
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Els horaris del servei són de 5:00 a 24:00 hores de diumenge a dijous i de 5:00 a 2:00 

divendres, dissabtes i vigílies de festius.  Els intervals de pas oscil·len entre els 4 i els 

10 minuts la major part del dia (de 7:00 a 22:15 hores).   

L’esquema de parades de les línies de Trambaix, que inclouen la T1 i T2, que passen 

prop de l’àmbit d’estudi és el següent: 

 

Figura 35.  Recorregut del Trambaix a Cornellà de Llobregat. Font: bcn.cat 

2.5. Autobusos 

En el municipi de Cornellà de Llobregat actualment hi ha les següents línies diürnes 

d’autobús en servei: 

Llínies diürnes 

Número Capçalera Horari 
Interval de 
pas mitjà 
(minuts) 

67 Barcelona (Pl. Catalunya) – Cornellà (Est. Autobusos) 5:10 - 23:20 16 

68 
Barcelona (Hospital Clínic) – Cornellà (Est. 

Autobusos) 
5:01 - 23:30 20 

94 
Circular Cornellà 2 (Almeda >> Av. Baix Llobregat >> 
Cornellà-Centre >> Ctra. Esplugues >>St. Ildefons >> 

Pl. Catalunya >> Ctra. Hospitalet >> Almeda) 
4:40 - 23:00 25 

95 
Circular Cornellà 1(Almeda >> Pl. Catalunya >> St. 

Ildefons >> Ctra. Esplugues >> Cornellà-Centre 
>>Fontsanta >> Av. Baix Llobregat >> Almeda) 

4:40 - 23:00 18 

L10 Sant Feliu (Consell Comarcal) – El Prat (Sant Cosme) 5:10 - 23:05 20 
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Llínies diürnes 

Número Capçalera Horari 
Interval de 
pas mitjà 
(minuts) 

L46 
Cornellà (Av. Salvador Allende) – Sant Just Desvern 

(Av. Indústria) 
4:50 - 22:07 15 

L52 
L'Hospitalet (Ciutat de la Justícia) – Sant Feliu (Mas 

Lluhí) 
4:55 - 23:15 20 

L74 
Sant Boi (Pl. Forces Armades) – Cornellà (Sant 

Ildefons) 
6:15 - 22:23 30 

L75 
Cornellà (St. Ildefons) – Sant Boi (Pl. Forces 

Armades) 
6:00 - 22:10 30 

L77 
Sant Joan Despí (Hospital Moisès Broggi) – Aeroport 

(Terminal 1) 
5:15 - 23:40 30 

E79 
Barcelona (L'Illa) - Sant Boi (Parc Sanitari Sant Joan 

de Déu) 
6:00 - 22:00 12 

L82 
L'Hospitalet (Ciutat de la Justícia) – Gavà (Av. Joan 

Carles I) 
4:45 - 22:10 20 

L85 
L'Hospitalet (Ciutat de la Justícia) – Gavà (Av. Joan 

Carles I) 
4:30 - 22:20 20 

M12 
Barcelona (Pl. Reina Maria Cristina) – Cornellà 

(Almeda) 
5:30 - 22:15 6 

Taula 11. Oferta diürna d’autobús a Cornellà de Llobregat. Font: tmb.cat, moovitapp.com, 

ambmobilitat.cat i cornella.cat 

Les línies nocturnes que donen servei al municipi són les següents: 

Llínies nocturnes 

Número Capçalera Horari 
Interval de 
pas mitjà 
(minuts) 

N13 
Barcelona (Pl. Catalunya) – Sant Boi (Ciutat 

Cooperativa) 
22:30 - 5:10 20 

N14 Barcelona (Pl. Catalunya) – Castelldefels (Centre vila) 22:30 - 5:10 20 

N15 
Barcelona (Pl. Portal de la Pau - Pl. Catalunya) – Sant 

Joan Despí (Torreblanca) 
22:45 - 4:45 20 

Taula 12. Oferta nocturna d’autobús a Cornellà de Llobregat. Font: tmb.cat, moovitapp.com, 

ambmobilitat.cat i cornella.cat 

A més de les línies de Cornellà de Llobregat, dues línies de bus del municipi de Sant 

Joan Despí també donen servei a un dels àmbits objecte d’estudi: 

Llínies nocturnes 

Número Capçalera Horari 
Interval de 
pas mitjà 
(minuts) 

78 Estació de Sants – Sant Joan Despí 5:30 – 22:00 22 

E43 Barcelona (L’Illa) – Sant Joan Despí 6:57 – 21:12 15 
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A menys de 300m de l’àmbit PA4 Priorat hi efectuen parada les línies E43, 78, L46, L52, 

L77, 95, N13 i N15. 

 

Figura 36.  Detall del plànol de xarxa de bus al sector PA4 Priorat. Font: AIM, elaboració pròpia a 
partir del plànol de l’AMB.  

Les parades més properes al sector PA4 Priorat es localitzen a: 

- Avinguda de Barcelona amb Rambla Josep Maria Jujol: 109269, 109297, 

002273; 

- Avinguda de Barcelona amb carrer de Sant Joan Despí: 002667, 109044, 

102785; 

- Carrer de Montserrat Roig amb carrer Lleó Fontova: 000064, 109079; 

- Carrer de Sant Joan Despí amb carrer de la Terra Alta: 107143, 003138; 

- Carrer del Penedès: 002203. 
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Figura 37.  Parada d’autobús 002271 a 
l’avinguda de Barcelona. Font: AIM, 

elaboració pròpia. 

Figura 38.  Parada d’autobús 109297 a 
l’avinguda de Barcelona. Font: AIM, 

elaboració pròpia. 

Per la seva banda, a menys de 300m de l’àmbit PA2 Grup Llobregat hi tenen parada les 

línies 68, 94, 95, L75, L85 i N14.  

 

Figura 39.  Detall del plànol de xarxa de bus al sector PA2 Grup Llobregat. Font: AIM, elaboració 
pròpia a partir del plànol de l’AMB.  



 

 

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada de la modificació del PGM-76 

 àmbits PA4 Priorat – PA2 Grup Llobregat, al municipi de Cornellà de Llobregat 

50 

Les parades més properes al sector PA2 Grup Llobregat es localitzen a: 

- Carretera d’Esplugues amb carrer Josep Feliu i Codina: 001653 i 001201. 

 

Figura 40.  Parada d’autobús 001201 a la carretera d’Esplugues. Font: AIM, elaboració pròpia.  
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VII. XARXES PROPOSADES PER MODES DE TRANSPORT 

Abans de començar a descriure les xarxes proposades per als vianants, les bicicletes, 

els vehicles motoritzats i el transport públic es concreta quins són els paràmetres de 

planificació que aconsella el Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’Avaluació de 

la Mobilitat Generada. 

Així doncs, en l’article 4.1, es proposa que: 

a) L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització 
corresponent a zona 30, d’acord amb el que estableix el Reglament general de circulació, ha de 
ser de 10 metres. 

b) L’amplada mínima dels carrers planificats coma xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com dels 
trams de carretera definits com a trams urbans, ha de ser d’11 metres. 

c) L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari 
de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres sempre i quan 
coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà a l’establert als apartats 
anteriors. 

d) Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per al transport 
públic han de tenir una amplada addicional de 5 metres sempre i quan coincideixi amb la xarxa 
bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà a l’establert als apartats anteriors. 

e) El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en 
casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%. En qualsevol cas, el pendent 
del 8% no serà acceptable per a llargades superiors a 300 metres. En cas de que se superi 
aquesta llargada, es construiran espais de descans amb pendent màxim de 2% que continguin, 
com a mínim, un cercle d’1,5 metres de radi. 

La construcció d’escales a la via pública resta condicionada a que hi hagi un itinerari alternatiu 
adaptat a la normativa d’accessibilitat. Quan l’itinerari alternatiu sigui desproporcionat en temps 
i/o recorregut, d’acord amb el que estableix la citada normativa, es construiran ascensors o 
elements elevadors segurs i accessibles. 

f) El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter general, el 5%. 
Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest pendent pot arribar al 8%. 

g) La previsió de places per a aparcament de bicicletes i de vehicles inclosa en els instruments 
de planejament s’ha d’ajustar a les reserves mínimes establertes als annexos II i III d’aquest 
Decret, respectivament. 

L’article 4.2, però, proporciona flexibilitat a aquests paràmetres: 

4.2 En l’elaboració dels estudis es poden proposar, en base a condicionants geomètrics, pel 
conjunt d’un àmbit i en coherència amb els sectors continguts o amb base a les característiques 
de l’entorn, paràmetres diferents als fixats en l’apartat anterior, sempre que es justifiqui que es 
compleixen els objectius de sostenibilitat de la mobilitat i la normativa d’accessibilitat. 
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1. Itineraris de vianants 

1.1. Criteris per a definir la xarxa de vianants 

Abans de definir les xarxes per a vianants, s’introdueix l’article del Decret 344/2006 

referent als vianants: 

Article 15 La xarxa d’itineraris principals per a vianants 

15.1 Els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada han d’establir una xarxa d’itineraris 
principals per a vianants, d’acord amb els criteris i requisits que s’estableixen en aquest article. 
Als efectes d’aquest Decret, s’entén per vianant la persona que es desplaça a peu o amb 
cadira de rodes amb o sense motor. 

15.2 La xarxa d’itineraris principals per a vianants, a la qual s’ha de donar prioritat sobre la 
resta de modes de transport, ha d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un 
nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els següents: 

a) Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

b) Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

c) Mercats, zones i centres comercials. 

d) Instal·lacions recreatives i esportives. 

e) Espais lliures amb una forta freqüentació com zones verdes, parcs urbans, franja costanera 
i vores de rius. 

f) Àrees d’activitat laboral com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

15.3 La xarxa d’itineraris principals per a vianants s’ha de definir en base a criteris que permetin 
evitar els accidents de trànsit. A aquests efectes: 

a) es consideren els carrers d’ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència i els 
carrers de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per a establir els itineraris per a 
les persones vianants. 

b) els eixos en planta d’aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i natural 
possible i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la seva 
concepció han de tenir en compte aquest criteri. 

c) en rambles i passejos centrals destinats a la circulació de les persones vianants, s’han 
d’evitar els canvis de trajectòria deguts a la manca de passos de vianants alineats 
amb l’eix principal de la circulació de les persones vianants. 

15.4 Els itineraris principals per a vianants han de ser continus, formant una xarxa que, de 
forma complementària amb la resta de voreres, doni una total accessibilitat al municipi per a 
les persones vianants. Si s’escau, aquesta xarxa s’ha de coordinar amb la dels municipis veïns. 

15.5 Els itineraris principals per a vianants han d’estar coordinats amb els itineraris per a 
transport públic i col·lectiu. 

15.6 Els itineraris principals per a vianants fora de població s’han de segregar i protegir 
adequadament quan transcorrin pel costat de la xarxa viària. 

15.7 Tots els itineraris per vianants seran adaptats d’acord amb les normes d’accessibilitat 
urbanística previstes al Codi d’Accessibilitat. 
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1.2. Definició de la xarxa de vianants 

Donat que el cas de la modificació del PGM-76 als àmbits PA4 Priorat i PA2 Grup 

Llobregat té com a objecte de planejament un entorn urbà ja consolidat, la xarxa actual 

d’itineraris de vianants ja es troba totalment mallada i garanteix la connectivitat i 

continuïtat d’itineraris pels vials existents. 

  

Figura 41.  Ubicació del sector PA4 Priorat 
dins d’un entorn urbà. Font: AIM, elaboració 

pròpia a partir de dades d l’ICCG. 

Figura 42.  Ubicació del sector PA2 Grup 
Llobregat dins d’un entorn urbà. Font: AIM, 

elaboració pròpia a partir de dades d l’ICCG. 

El planejament no suposa l’obertura de cap vial.  D’acord amb el Decret 344/2006, els 

EAMG que no estiguin vinculats a un projecte de modificació singular no és necessari 

que continguin propostes de millora de la xarxa viària.  

En el plànol 2 es troben representats els itineraris de vianants.  

2. Xarxa de bicicletes 

2.1. Criteris per a definir la xarxa de bicicletes 

Article 17 Xarxa d’itineraris per a bicicletes 

17.2 La xarxa d’itineraris per a bicicletes han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on 
es generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els assenyalats a l’article 
15.2 

17.3 Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa i preferentment 
hauran de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits. 



 

 

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada de la modificació del PGM-76 

 àmbits PA4 Priorat – PA2 Grup Llobregat, al municipi de Cornellà de Llobregat 

54 

17.4 La xarxa d’itineraris per a bicicletes s’ha de preveure connectada amb la xarxa de 
bicicletes de la resta del municipi i, si s’escau, amb la dels municipis veïns i s’ha de coordinar 
amb la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu. 

17.5 Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per 
carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3000 vehicles, llevat 
que es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció. 

17.6 Es poden preveure itineraris de bicicletes per carrers de zona 30 en cohabitació amb la 
resta dels vehicles. 

2.2. Definició de la xarxa de bicicletes 

Tal i com s’ha exposat anteriorment en el document, els dos sectors objecte d’estudi es 

troben a prop de carrils bici o vials pacificats al trànsit, tenint així accés a la xarxa ciclable 

de Cornellà de Llobregat.  Així doncs, no es proposa cap actuació específica per a la 

bicicleta. 

L’aposta municipal per la bicicleta i les característiques orogràfiques són dos 

condicionants que han de potenciar els desplaçaments en bicicleta. 

No obstant, cal tenir en compte que el nou sector ha de preveure unes reserves mínimes 

per a aparcament de bicicletes, fora de la via pública. En total han de ser 175 places, 

seguint les ràtios proposades pel Decret. 

Existeixen diferents solucions per a executar aquests aparcaments, per exemple 

conformar aparcaments mitjançant barres en “U” invertida (que ofereixen 2 places per 

barra). 

En la mesura del possible seria convenient que les places es localitzin en espais coberts 

i especialment segurs però accessibles. En qualsevol cas aquests aparcaments s’han 

d’habilitar fora de la via pública (determinació del Decret).  

La següent imatge mostra un exemple d’execució dels aparcaments, una solució molt 

habitual en ciutats com Barcelona: 
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Figura 43.  Detalls constructius de l’aparcament proposat 

El plànol 3 mostra la proposta d’itineraris de bicicletes. 

3. Xarxa de transport públic 

3.1. Criteris per a definir la xarxa de transport públic 

Article 16 Xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície 

16.2 La xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu de superfície, urbà i interurbà, s’ha de definir 
tenint en compte les línies d’autobús, de tramvies i d’altres sistemes de transport col·lectiu, 
existents i previstos en el moment de redacció del pla urbanístic. La xarxa també ha d’incorporar 
la previsió de carrils bus, la implantació de noves línies, el perllongament o el canvi de traçat de 
les existents. 

16.3 Aquests itineraris han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generin un nombre 
de desplaçaments molt elevat i, com a mínim, amb els assenyalats a l’article 15.2 i s’han de 
connectar amb la xarxa per a transport públic i col·lectiu de la resta del municipi i si s’escau, dels 
municipis veïns. 

16.4 En la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu les parades de les línies s’han de 
situar de forma coordinada amb els itineraris per a vianants i per a bicicletes i s’han de situar de 
forma que la distància màxima d’accés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui inferior a 750 
metres, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui que no és possible. 

16.5 L’espai destinat a parades per al transport col·lectiu i/o parades de taxi s’ha de configurar 
de manera que es respecti l’espai destinat als itineraris per a vianants i per a bicicletes i que es 
garanteixi la seguretat de les persones vianants i dels i de les ciclistes. 

16.6 En carrers amb molt trànsit de vehicles que puguin dificultar la circulació del transport 
col·lectiu, s’han de preveure carrils bus-taxi a partir de 20 circulacions d’autobusos en l’hora punta 
o 120 circulacions diàries. En qualsevol cas, per freqüències inferiors, es farà l’estudi particular 
sobre la conveniència de la seva implantació. 
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3.2. Definició de la xarxa de transport públic 

El servei actual de transport públic d’autobús de Cornellà del Llobregat més proper al 

sector PA4 Priorat (descrit en l’apartat VI.2) es concentra a l’avinguda de Barcelona i al 

carrer Sant Joan Despí. Aquests dos vials concentren concretament els serveis de bus 

i tramvia més propers al sector.  

Respecte al sector PA2 Grup Llobregat l’oferta de transport públic es concentra a la 

carretera d’Esplugues, on hi ha serveis d’autobús i tramvia. 

Les parades existents d’autobús, així com les del Trambaix, queden a menys de 750 

metres de qualsevol punt del sector de manera que es compleix l’establert en el Decret 

344/2006 sobre distàncies màximes de xarxes de vianants al transport públic. 

Donat que el sector es troba envoltat d’una bona xarxa de transport públic que dóna 

compliment als punts tot just especificats no es considera necessària cap actuació de 

millora. 

En el plànol 4 es poden veure les parades de bus urbà i les de ferrocarril. 

4. Itineraris de vehicles 

4.1. Criteris per a definir la xarxa de vehicle privat 

Article 18 Xarxa bàsica per a vehicles 

18.2 La xarxa bàsica per a vehicles prevista en els estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada ha d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generin el major nombre 
de desplaçaments i com a mínim els següents: 

a) Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

b) Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i 
administratius. 

18.3 La xarxa bàsica per a vehicles ha de ser contínua i, si s’escau, ha de procurar 
assegurar la continuïtat dels itineraris amb la dels municipis veïns. 

4.2. Definició de la xarxa de vehicle privat 

La xarxa viària entorn al planejament objecte d’estudi garanteix els criteris tot just 

exposats, donada la seva situació dins l’entramat viari de la ciutat de Cornellà i la seva 

continuïtat amb el terme municipal de Sant Joan Despí en el cas de l’àmbit PA4 Priorat. 
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Amb el mateix raonament que pel cas dels itineraris de vianants, donat que el nou 

planejament té com a objecte un entorn urbà ja consolidat, la xarxa actual d’itineraris de 

vehicles ja es troba totalment mallada i garanteix la connectivitat i continuïtat d’itineraris 

pels vials existents. 

Es suggereix adequar la calçada del carrer Josep Feliu i Codina que es troba a les 

immediacions de l’àmbit d’estudi PA2 Grup Llobregat i que actualment es troba en mal 

estat. No obstant, aquest cordó d'estacionament es troba fora de l'àmbit d'estudi i a més 

amb el nou planejament es preveu que la mobilitat d'aquest entorn disminueixi degut als 

nous usos del sòl. 

El trànsit generat pel sector PA4 Priorat en hora punta (23 vehicles/hora) suposa un 

impacte baix, que pot ser absorbit pels diferents vials de l’entorn. 

Al plànol 6 es presenta la xarxa de vehicle privat motoritzat. 

5. Indicadors de gènere 

Per a totes aquestes xarxes proposades s’ha de tenir en compte que les dones utilitzen 

modes més sostenibles, sovint perquè no tenen accés a vehicles privats motoritzats i 

que, per tant, s’ha de vetllar especialment per la seva seguretat. Per exemple, procurant 

una bona il·luminació dels itineraris a peu, en bicicleta i especialment de les parades 

d’autobús.  

 

Figura 44.  Mode de transport. Anàlisi per gènera. Font: EMEF 2018. 

Segons dades de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner 2018 (EMEF) les dones tenen 

una quota d’ús de modes no motoritzats del 47,0%, mentre que els homes presenten 

una quota del 40,8%. En el cas del transport públic les dones també presenten una  
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quota d’ús superior a la dels homes, del 21,1% davant del 14,6% dels homes. Pel que 

fa a la utilització del vehicle privat, la quota modal és inferior al col·lectiu femení amb 

31,9%, mentre que els homes tenen una quota modal del 44,7%. 
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VIII. MOBILITAT GENERADA I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

El Decret 226/2006, de 23 de maig, publicat al DOGC núm. 4.641 de 25 de maig, declara 

Cornellà de Llobregat com a Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric, ja que 

se superen els nivells de l’aire admissibles per al diòxid de nitrogen i per a partícules en 

suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. 

El Decret 344/2006, en la disposició addicional quarta, exposa que els estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada de planejament urbanístic han d’incorporar les 

dades necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació 

atmosfèrica. 

A la taula següent, d’acord amb l’estimació de mobilitat neta generada al sector PA4 

Priorat, s’obtenen els paràmetres ambientals, s’obtenen valors anuals totals i els valors 

per càpita de consums i contaminants atmosfèrics. 
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Taula 13. Costos ambientals de la mobilitat generada per la modificació del del PGM-76 àmbit PA4 Priorat – PA2 Grup Llobregat, al municipi de Cornellà de Llobregat. 

 

= 430,2

= 477.420,0

%
Desplaçaments 

/ any

Consum 

mig (l/km)

Densita

t (kg / l)
Total (kg) g CO / km Total (kg)

g NOx / 

km
Total (kg)

g part. / 

km
Total (kg)

g CO2 / 

km
Total (kg)

g HC / 

km
Total (kg)

g SO2 / 

km
Total (kg)

Desplaçaments Totals 1,00 477.420

A peu o bicicleta 0,59 279.577 1,0 3,0 838.730,0

Transport públic 0,24 114.247

Gas-oil 0,19 21.919 26,0 15,0 12.650,0 0,4300 0,85 4.623,6 4,10 51,9 12,40 156,9 12,52 158,4 1.010,00 12.776,5 0,50 6,32500 0,8 10,120

Biodièsel 0,19 21.919 26,0 15,0 12.650,0 0,3600 0,89 4.053,1 3,70 46,8 11,70 148,0 4,50 56,9 180,0 2.277,0 0,44 5,56600 0,0 0,000

Elèctric 0,62 70.408 30,0 15,0 35.200,0 0,02 0,7 0,20 7,0 0,01 0,4 130,0 4.576,0 0,015 0,52800 0,45 15,840

Cotxe 0,18 83.596

Benzina 0,65 54.221 1,32 15,0 616.140,0 0,1310 0,73 58.921,5 0,38 234,1 0,093 57,3 0,01 6,2 181,6 111.891,0 0,024 14,78736 0,080 49,291

Dièsel 0,35 29.376 1,32 15,0 333.810,0 0,0670 0,85 19.010,5 0,002 0,7 0,363 121,2 0,03 10,0 123,7 41.292,3 0,005 1,66905 0,210 70,100

Total 1,00 86.608,6 334,2 490,4 231,8 172.812,8 28,87541 145,351

86.608,6 334,2 490,4 231,8 172.812,8 28,87541 145,351
kg/any kg CO/any kg NOx/any kg part./any kg CO2/any kg HC/any kg SO2/any

201,3 0,8 1,1 0,5 401,7 0,067116 0,3378

kg/hab kg CO/any kg NOx/any kg part./any kg CO2/any kg HC/any kg SO2/any
Per càpita

TOTAL 

Increment de població aproximada en l'àmbit d'estudi (suposant un promig de desplaçaments de 21,34 desplaçaments setmanals/persona; font: EMQ'2006)

DIFERENCIA: Mobilitat total Generada en l'àmbit d'estudi viatges / any

Costos ambientals de la mobilitat generada al sector PA4 Priorat

Emissió SO2Emissió CO2Consum de combustible

Total VehxKm
Repartiment modal de 

la mobilitat total

Mobilitat generada Emissió NOx
Emissió partícules 

en suspensió
Emissió COOcupació 

mitjana 

(persones/

vehicle)

Long. 

mitjana 

(km)

Emissió HC
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Respecte les diferents variables, cal aclarir els següents punts: 

- Les dades de veh*km s’extreuen a partir de les ocupacions mitjanes dels 

vehicles a la RMB i de les distàncies mitjanes dels desplaçaments (en vehicle 

motoritzat: 3km en desplaçaments interns i 15 km en desplaçaments de 

connexió). 

- Els consums mitjans dels vehicles estan calculats i diferenciats en funció del 

combustible (benzina i gas-oil), a partir del Anuario estadístico general (2003) de 

la Dirección General de Tráfico (disponible a la web 

HTUwww.dgt.es/estadisticas/documentos/parque2003.pdf UTH) i de les dades facilitades per 

l’ICAEN (veure pàgina següent). Per al cas del biodièsel s’ha fet una estimació 

mínima del parc de vehicles, i per al cas del transport públic una estimació d’ús 

de biodièsel del 50%. 

- Les densitats dels combustibles s’han extret de diversos estudis disponibles a 

internet. 

- Per a les emissions de contaminants s’han considerat els següents valors 

facilitats per l’ICAEN: 

 

 

 

Diferència d'emissons en turismes en funció del combustible

Gasolina (l/Km) Gas-oil (l/Km) Elèctric(kWh/Km)

Consum mig 13,1 6,7 0,3

 Emissions (g/Km)

HC 0,296 0,079 0,015 (*)

CO 3,917 0,692 0,02 (*)

NOx  0,106 0,481 0,2 (*)

CO2 308,5 177,9 130 (*)

Particules 0,01 0,0273 0,01 (*)

SO2 0,08 0,21 0,45 (*)

(*) emissions on es genera l'electricitat no per on circula el vehicle

Consum mig i emissions en cicle urbà

http://www.dgt.es/estadisticas/documentos/parque2003.pdf
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Gasolina Gas-oil Elèctric

Consum mig (l/100Km) 7,6 4,6 (*)

 Emissions (g/Km)

HC 0,024 0,005 (*)

CO 0,38 0,002 (*)

NOx 0,093 0,363 (*)

CO2 181,6 123,7 (*)

Particules 0,01 0,03 (*)

SO2 0,08 0,21 (*)

Consum mig i emissions en cicle interurbà

(*) no considerem el vehicle elèctric degut a que no realitza recorreguts interurbans

Diferència d'emissons en vehicles pessats en funció del  combustible

Gas-oil Biodiesel

Consum mig (l/100Km) 43 36

 Emissions (g/Km)

HC 0,29 0,25

CO 3,1 2,7

NOx  24,7 20,0

CO2 1.100 209,0

Particules 12,52 4,5

SO2 1,1 -

Gas-oil Biodiesel

Consum mig (l/100Km) 40 33

 Emissions (g/Km)

HC 0,5 0,44

CO 4,1 3,7

NOx  12,4 11,7

CO2 1.010 180,0

Particules 12,52 4,5

SO2 0,8 -

Consum mig i emissions en cicle urbà

Consum mig i emissions en cicle interurbà
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IX. RESUM I CONCLUSIONS 

1. Comparativa entre la mobilitat actual i la mobilitat generada 

L’àmbit de modificació del PGM abasta dos polígons separats, situats els dos al municipi 

de Cornellà de Llobregat:  

• PA4 Priorat 

• PA2 Grp Llobregat 

Es calcula la mobilitat generada neta com la diferència entre els desplaçaments 

generats segons el planejament proposat i els desplaçaments generats segons el 

planejament vigent.  

En el nou planejament la superfície es destina a ús residencial, ús comercial, 

equipaments i zones d’espais lliures. La superfície total d’ús residencial entre els 

dos àmbit d’estudi es manté, si bé aquesta canvia de localització. 

La nova mobilitat generada i atreta per aquest planejament és la diferencia entre la 

mobilitat actual i la mobilitat prevista futura segons la proposta de planejament, xifra que 

representa un valor de 1.149 desplaçaments/dia.  

Els dos àmbits d’estudi es troben separats dins el terme municipal de Cornellà de 

Llobregat i per tant l’afectació de la demana generada ha de ser analitzada de manera 

separada. Així doncs, arran de la proposta de nou planejament el sector PA4 Priorat 

generarà un increment de 1.308 desplaçaments/dia mentre que el sector PA2 Grup 

Llobregat generarà un increment negatiu de -159 desplaçaments/dia.   

Degut a l’increment negatiu de la mobilitat previst al sector PA2 Grup Llobregat, els 

càlculs del present estudi consideren exclusivament la mobilitat generada neta del sector 

PA4 Priorat, equivalent a 1.308 desplaçaments/dia. 

Quant al repartiment modal, aquests viatges es distribuiran de la següent manera: 776 

desplaçaments/dia a peu o bicicleta (mobilitat activa), 313 desplaçaments/dia en 

transport públic i 229 desplaçaments/dia en vehicle privat motoritzat. Aplicant un índex 

d’ocupació de 1,32 persones/cotxe es preveu un increment de 173 vehicles/dia en 

circulació. 
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2. Determinacions del Decret 344/2006 

El planejament dels sectors PA4 Priorat i PA2 Grup Llobregat ha de tenir en compte el 

present estudi de mobilitat generada en els següents aspectes: 

2.1. Reserva mínima de places d’aparcament fora de la via pública 

Cal preveure 63 places d’aparcament per a bicicletes ubicades fora de la via pública per 

ús residencial, ús comercial, ús d’equipaments i ús del sòl en espais lliures.  

El Decret 344/2006 no especifica com han de ser les places d’aparcament per a 

bicicletes. El Decret tampoc determina on i com han d’estar localitzades les places de 

tots aquests vehicles, tret de que han d’estar fora de la via pública.  

ÚS RESIDENCIAL: Per cada 100 m2 de sostre cal reservar dues d’aparcament per a 

bicicletes. S’han de preveure 33 places per a bicicletes.  

ÚS COMERCIAL: Per cada 100 m2 de sostre cal reservar una plaça d’aparcament per 

a bicicletes. S’han de preveure 20 places per a bicicletes.  

EQUIPAMENTS: Per cada 100 m2 de sostre cal reservar una plaça d’aparcament per a 

bicicletes. S’han de preveure 7 places per a bicicletes.  

ESPAIS LLIURES: Per cada 100 m2 de sòl cal reservar una plaça d’aparcament per a 

bicicletes. S’han de preveure 3 places per a bicicletes.  

Una possible solució per a l’execució d’aquests aparcaments es conformar-los  

mitjançant barres en forma d’”U” invertida, que ofereixen 2 places per barra. Es recorda 

la determinació del Decret d’ubicar-los fora de la via pública. 

Es considera que el número de bicicletes obtingut mitjançant les ràtios del decret podria 

estar sobredimensionat. Per aquest motiu es recomana fer una implantació d’aquests 

aparcaments per fases, de manera que per a cada ús de sòl es pugui observar la 

utilització real d’aquests aparcaments i així anar-los incrementant a mesura que sigui 

necessari. En aquest sentit es proposa realitzar un implantació inicial del 20% del 

número total d'aparcaments. En qualsevol cas, es recorda l'obligatorietat de realitzar la 

reserva de sòl necessari per la ocupació de la totalitat de número d'aparcament de 

bicicletes obtinguts a través de les ràtios del Decret 344/2006. 
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Pel que fa a les reserves d’aparcament per a vehicles, segons el Decret 344/2006, són 

necessàries 16 places per a vehicles i 8 per a motocicletes, que s’hauran de situar també 

fora de la via pública. 

2.2. Paràmetres de planificació generals 

El planejament del nou sector ha de tenir en compte diversos paràmetres urbanístics 

relatius a la mobilitat dels diferents modes de transport, com són amplades, pendents, 

etc.  

Aquests paràmetres estan determinats a l’article 4 del Decret 344/2006 (veure a l’Annex 

1 del present estudi). A l’annex 1 d’aquest estudi hi ha el text complet del Decret 

344/2006. 

2.3. Xarxa d’itineraris principals per a vianants, bicicletes, transport 

públic i vehicles privats. 

El Planejament ha de garantir una xarxa d’itineraris segurs i adaptats (segons el Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya i ordre VIV/561/2010 del Ministerio de Vivienda, per la que 

es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats) per als vianants, 

que connecti els principals punts de generació de viatges del municipi, com els 

equipaments, les zones industrials i les parades de transport públic. 

La xarxa de vianants proposada per als sectors PA4 Priorat i PA2 Grup Llobregat dóna 

continuïtat als itineraris existents en tots els modes de transport entre el casc urbà de 

Cornellà i les zones objecte del nou planejament, connecta els nous desenvolupaments 

urbans residencials amb les àrees residencials existents més properes, connecta amb 

els equipaments més pròxims i amb les parades de transport públic (Trambaix i parades 

d’autobús concretament). 

2.4. Distribució urbana de mercaderies 

Seguint les indicacions de l’article 6 del Decret 344/2006, cal reservar un 10% del sostre 

comercial per a usos de magatzem. Donat que en l’àmbit d’estudi es preveu un ús 

comercial del sòl, cal preveure una reserva de superfície equivalent a 200m2, a l’interior 

de l’edifici o a terrenys edificables del mateix solar.  
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Al no tractar-se d’un projecte de grans o mitjans establiments comercials, no caldrà 

reservar un moll o espai mínim de descàrrega (3x8 metres). 

Sí que és necessari però que es prevegi una reserva de places de càrrega i descàrrega, 

ja que aquesta reserva és necessària en casos de a usos comercials o usos d’oficines 

(segons el Decret 344/2006). Així doncs caldrà reservar un total de 2 places per a 

vehicles destinades a càrrega i descàrrega 
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X. CONTRIBUCIÓ AL FINANÇAMENT 

En aquest capítol es presenten els costos generats per l’increment de mobilitat així com 

una proposta de contribució al finançament, seguint les directrius del Decret 344/2006. 

Article 19.1 L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat generada ha d’incorporar una proposta 

de finançament dels diferents costos generats per l’increment de mobilitat degut a la 

nova actuació i establir l’obligació de les persones propietàries, en els termes fixats per 

la legislació urbanística, de costejar i, si escau, executar la urbanització, així com les 

infraestructures de connexió amb les principals xarxes de vianants, de bicicletes, de 

circulació de vehicles i de transport públic o el reforçament d’aquestes, quan sigui 

necessari com a conseqüència de la magnitud de l’actuació. 

A més, segons l’article 19.2, les persones propietàries estan obligades a participar en 

els costos d’implantació de l’increment de serveis de transport públic mitjançant 

l’actualització a 10 anys del dèficit d’explotació del servei de transport públic de 

superfície en proporció a l’increment del nombre de línies o perllongament de les 

existents, amb els paràmetres de càlcul indicats a l’annex IV. Les administracions han 

de vetllar perquè aquest finançament es destini a les administracions competents en 

matèria de transports segons l’àmbit territorial. 

1. Costos de la mobilitat generada 

En aquest cas de planejament no cal considerar cap cost d’implantació de transport 

públic ja que les zones d’estudi ja tenen una xarxa de transport públic consolidada, no 

sent necessària l’aparició d’una nova línia o el perllongament d’una existent. 

2. Proposta de contribució al finançament 

Segons el que especifica l’article 19.1 del Decret 344/2006, es proposa que el cost de 

les actuacions per tal d’aconseguir unes xarxes de bicicleta i vehicles coherents, 

continues i connexes sigui assumit pel promotor de l’actuació.
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XI. TRAMITACIÓ 

 

Segons indica l’article 20, els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada en els plans 

urbanístics s’han d’incorporar al pla i tramitar i sotmetre a informació pública 

conjuntament amb aquest. Simultàniament al tràmit d’informació pública, han de ser 

sotmesos a informe de l’autoritat territorial de la mobilitat corresponent. 

En l’article 22 es concreta que l’informe de l’autoritat territorial de la mobilitat sobre 

l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada s’ha d’emetre en el termini d’un mes, 

transcorregut el qual, si no s’ha emès, es poden continuar les actuacions. 

Per últim, en el punt 22.2 es determina que les conclusions de l’informe de l’autoritat 

territorial de la mobilitat sobre l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada s’han de 

valorar i prendre en consideració per a l’aprovació definitiva dels plans o projectes 

corresponents o, si s’escau, per a l’autorització d’aquests. En el supòsit que no se 

segueixin les condicions de l’informe, s’ha de justificar. 
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c) Adquisicions destinades a incrementar el
patrimoni públic de sòl sempre que formin part
d’una actuació per a intervencions paisatgísti-
ques en sòl no urbanitzable del sistema costa-
ner.

d) La reconstrucció de terrasses, marges i
altres elements construïts.

e) La millora de la coberta vegetal.
f) L’enderroc d’instal·lacions o edificacions

obsoletes o il·legals.
g) L’adaptació paisatgística d’accessos,

instal·lacions o edificacions.

Article 28
Quantia de la subvenció

L’import màxim de la subvenció i el límit
quantitatiu es fixarà en la convocatòria anual,
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Article 29
Compatibilitat dels ajuts

29.1 La percepció de les subvencions con-
cedides és compatible amb la percepció de les
subvencions procedents d’altres fonts, públiques
o privades, sempre que no se superi el cost to-
tal del projecte.

29.2 En aquest supòsit es reduirà la quan-
tia de la subvenció per tal de no superar el cost
esmentat.

Article 30
Convocatòria

En funció de les disponibilitats pressupostà-
ries i per resolució del conseller o consellera de
Política Territorial i Obres Públiques, anualment
es publicaran al DOGC les convocatòries amb
les bases per les quals s’han de regir i que han
d’indicar, com a mínim, el model de sol·licitud,
el termini de presentació, els criteris d’avalua-
ció dels projectes, l’aplicació pressupostària a la
qual s’ha d’imputar, la quantia màxima destina-
da, el termini d’execució de les actuacions, la
forma de pagament i justificació i les obligaci-
ons de les persones beneficiàries.

Article 31
31.1 Documentació dels projectes suscep-

tibles de rebre finançament
El projecte s’ha d’adreçar a la Direcció Ge-

neral d’Arquitectura i Paisatge, per triplicat i,
com a mínim, ha de contenir:

Memòria explicativa de les actuacions objecte
de la subvenció.

Pressupost total de les actuacions detallat per
unitats d’obra i, en el cas d’adquisició de ter-
renys, les referències cadastrals.

Informació gràfica i, si escau, projecte tècnic.
El finançament previst.
El calendari de desplegament de les actuaci-

ons.
31.2 Els ens locals poden sol·licitar l’assis-

tència tècnica de l’Administració de la Genera-
litat per a l’elaboració dels projectes a presen-
tar.

Article 32
Tramitació

El Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, a través de la Direcció General d’Ar-
quitectura i Paisatge, és l’encarregat d’instruir
i impulsar el procediment de concessió d’ajuts.
També correspon a aquesta Direcció General,
a través de la Subdirecció de Paisatge i Acció
Territorial la gestió i el seguiment dels ajuts.

Article 33
Procediment de concessió

33.1 El procediment per a l’atorgament del
finançament es tramitarà en règim de concur-
rència competitiva.

33.2 Correspon a la comissió, la creació i la
composició de la qual s’ha de fixar en les con-
vocatòries anuals, l’anàlisi de les sol·licituds, de
la documentació i dels projectes presentats i
formular la proposta de resolució corresponent,
la qual ha d’indicar quins projectes poden ser
finançats pel fons i la quantia que cada cas en
proposa.

33.3 La proposta de resolució serà elevada
per la comissió al conseller o consellera de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques a qui corres-
pon la resolució sobre l’atorgament o denega-
ció del finançament.

Els terminis per adoptar la proposta i la re-
solució es fixaran en la convocatòria.

El conseller o consellera de Política Territorial
i Obres Públiques pot revisar el finançament
atorgat i modificar la resolució de concessió en
el cas d’alteració de les condicions o de l’obten-
ció concurrent d’altres ajuts, d’acord amb el que
s’assenyala a l’article 35.

Article 34
Execució de les actuacions finançades

34.1 Correspon als ens o a les persones sol·-
licitants dels ajuts la realització de les actuaci-
ons.

34.2 És obligació de les persones benefici-
àries de les subvencions executar les actuacions
amb estricte compliment del que prevegi la le-
gislació urbanística, ambiental i la resta que en
cada cas resulti d’aplicació.

Article 35
Revocació

El Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, d’acord amb el procediment
establert a l’article 100 del Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, pot revocar els ajuts quan s’incor-
ri en alguna de les causes que preveuen l’article
99 del text refós esmentat, i l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions.

Article 36
Règim jurídic

El fons regulat en aquest decret es regeix, a
més de l’establert en aquest capítol, pels precep-
tes del títol IX del Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya
i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 Creació o ampliació de línies d’actuació
Es faculta al conseller o consellera de Política

Territorial i Obres Públiques per a crear, en el
marc que es defineix a l’article 8 de la Llei 8/2005,
de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del
paisatge, noves línies d’actuacions específiques
per ser finançades amb càrrec al Fons, així com
per ampliar mitjançant les convocatòries anu-
als les línies a que es refereixen els articles 26 i
27 d’aquest decret.

—2 L’Administració vetllarà per tal que les
bases cartogràfiques i la informació georeferen-
ciada necessària per a l’elaboració dels instru-
ments previstos en aquest decret sigui accessi-
ble en els termes que estableix la Llei 16/2005,
de 27 de desembre, de la informació geogràfi-
ca i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

—3 Consorci Observatori del Paisatge
3.1 El Consorci Observatori del Paisatge es

regeix pels Estatuts aprovats per acord del
Govern de la Generalitat de 30 de novembre de
2004.

3.2 L’Observatori del Paisatge, si s’escau, ha
d’adaptar els seus Estatuts a l’establert en aquest
decret en un termini de sis mesos des de l’entra-
da en vigor.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Incorporació de les directrius de paisatge en els
plans aprovats

Les directrius del paisatge que s’hagin d’in-
corporar al planejament territorial aprovat de-
finitivament s’han de tramitar i aprovar seguint
el mateix procediment establert a l’article 17 del
Decret 142/2005, de 12 de juliol, d’aprovació del
reglament pel qual es regula el procediment
d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans
territorials parcials.

Barcelona, 19 de setembre de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(06.255.087)

DECRET
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

Exposició de motius

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat,
significa un canvi de tendència en el model de
mobilitat. Durant les últimes dècades el model
de mobilitat s’ha basat en els vehicles automòbils
com a mitjà principal. La Llei 9/2003, de 13 de
juny, de la mobilitat, promou els valors de segu-
retat, sostenibilitat i integració social en el nou
model de mobilitat. A més, aporta la conveni-
ència de lligar desenvolupament urbanístic i
previsions de mobilitat des de les fases inicials
del planejament urbanístic. Aquesta Llei aporta
un conjunt d’eines de seguiment i anàlisi, com
ara els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada, entre altres, que necessiten d’una concreció
addicional per tal d’esdevenir completament
operatius.

En concret, l’article 18 de la Llei 9/2003, de
13 de juny, de la mobilitat, determina que, com
a mínim, els plans territorials d’equipaments o
serveis, els plans directors, els plans d’ordena-
ció municipal i els projectes de noves instal·-
lacions que es determinin per reglament, hau-
ran d’incloure un estudi d’avaluació de la
mobilitat generada. Així mateix, la disposició
transitòria segona de la mateixa Llei determi-
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na que mentre no estiguin desplegats els plans
de mobilitat urbana, els projectes urbanístics que
comportin una inversió superior a 25 M euros
no es podran aprovar si no inclouen un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada.

Per desenvolupar adequadament aquesta
previsió legal, aquest Decret determina quin és
el contingut que han de tenir els diferents tipus
d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada
i en concreta la tramitació.

Aquesta regulació s’emmarca en un context
social molt determinant: després d’un llarg pe-
ríode en el qual el disseny i la gestió del viari han
tingut com a prioritat màxima el trànsit de ve-
hicles automòbils, s’observa un inici de canvi de
tendència de manera que les persones vianants
i el transport col·lectiu comencen a estar pre-
sents. Aquest canvi en les prioritats juntament
amb la consolidació de la bicicleta com a eina
de mobilitat quotidiana han donat lloc a concep-
tes i situacions nous que fins ara no tenen reflex
en la normativa i que requereixen d’un esforç
normatiu que unifiqui criteris per tal de pren-
dre en consideració les necessitats de totes les
parts implicades.

D’altra banda, la distribució urbana de mer-
caderies és un dels usos importants del viari i les
tendències del comerç, amb lliuraments a domi-
cili, comerç electrònic, i altres fórmules anàlo-
gues, fan preveure que s’incrementarà fortament
en el futur proper. Per això, convé preveure en
les noves implantacions unes condicions míni-
mes consistents a delimitar zones del viari des-
tinades a la distribució urbana de mercaderies,
establir quins comerços han de disposar de molls
de càrrega i descàrrega que els permetin fer
aquestes operacions al seu interior, i establir un
mínim de superfície comercial dedicada a ma-
gatzem amb la finalitat que les operacions de
càrrega i descàrrega no es multipliquin.

No es pot obviar tampoc que la política
d’aparcament de vehicles és una eina bàsica en
la política de mobilitat. Per tant, es fa necessa-
ri que totes les noves promocions urbanístiques
residencials prevegin un mínim de places d’apar-
cament per a automòbils, determinació que ma-
joritàriament recullen els plans d’ordenació
urbana però que el Decret generalitza, i intro-
dueix la novetat de preveure també aparcaments
per a bicicletes en aquells habitatges plurifami-
liars de nova planta.

En les noves promocions urbanístiques de
caire no residencial, com són les zones comer-
cials, les industrials, les d’oci o les de serveis, el
Decret no estableix cap mínim de places d’apar-
cament per a automòbils per tal de fer possibles
promocions l’accés a les quals es basi en una
mobilitat suportada per mitjans més sostenibles
(marxa a peu, bicicleta i transport col·lectiu).

Pel que fa, en concret, als estudis d’avaluació
de la mobilitat generada, el Decret en preveu
dues categories:

a) Els associats a la planificació, que forma-
ran part del pla, tindran una base de càlcul basada
en l’aplicació de ràtios i serviran per establir les
xarxes de vianants, bicicletes i transport col·lectiu.

b) Els associats a implantacions singulars,
que hauran d’avaluar la mobilitat generada
d’una manera acurada, preveure l’impacte en les
xarxes de mobilitat (vianants, bicicletes, trans-
port col·lectiu i automòbils) i establir les mesures

correctores corresponents. Durant els últims
anys, aquests estudis han pres la forma d’estu-
dis de trànsit en els quals solament es prenia en
consideració l’impacte sobre la xarxa viària. La
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i aquest
Decret de desplegament, pretenen superar
aquests estudis de trànsit, per tal que prenguin
en consideració totes les xarxes de mobilitat i les
noves implantacions no es basin en un accés
majoritàriament pensat per a la utilització del
vehicle privat.

Finalment, el Decret desenvolupa també la
participació dels promotors en el finançament
dels costos generals per l’increment de la mo-
bilitat, en els termes establerts per la Llei de la
mobilitat i la legislació urbanística.

En definitiva, aquest Decret pretén donar
resposta a una realitat canviant en la gestió de
la mobilitat, en la qual les xarxes per a vianants,
bicicletes i transport col·lectiu incrementen el
seu protagonisme en la satisfacció de les neces-
sitats de mobilitat de la ciutadania, i en la qual
també els valors de qualitat de vida, seguretat
en els desplaçaments i sostenibilitat han d’estar
cada dia més presents en el disseny i la gestió de
la xarxa viària.

En conseqüència, d’acord amb el dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del
conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquest Decret és determinar els
instruments i projectes que han d’incorporar un
estudi d’avaluació de la mobilitat generada;
establir les directrius per a l’elaboració d’aquests,
el seu contingut i el procediment per a la seva
tramitació, així com concretar les obligacions de
finançament de les persones promotores de les
actuacions generadores de la nova mobilitat.

Article 2
Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada

2.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada avaluen l’increment potencial de des-
plaçaments provocat per una nova planificació
o una nova implantació d’activitats i la capaci-
tat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes
de transport, incloent-hi els sistemes de trans-
port de baix o nul impacte, com els desplaça-
ments amb bicicleta o a peu.

2.2 També valoren la viabilitat de les mesu-
res proposades en el propi estudi per gestionar
de manera sostenible la nova mobilitat i, espe-
cialment, les fórmules de participació del pro-
motor o promotora per col·laborar en la solu-
ció dels problemes derivats d’aquesta nova
mobilitat generada.

2.3 L’objectiu dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada és definir les mesures i ac-
tuacions necessàries per tal d’assegurar que la
nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi
segueixi unes pautes caracteritzades per la pre-
ponderància dels mitjans de transport més sos-
tenibles, i així acomplir amb el canvi de model
de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13
de juny, de la mobilitat.

Article 3
Àmbit d’aplicació

3.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada s’han d’incloure, com a document in-
dependent, en els instruments d’ordenació ter-
ritorial i urbanística següents:

a) Plans territorials sectorials relatius a equi-
paments o serveis.

b) Planejament urbanístic general i llurs re-
visions o modificacions, que comportin nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.

c) Planejament urbanístic derivat i llurs
modificacions, que tinguin per objectiu la im-
plantació de nous usos o activitats.

3.2 No és obligatori realitzar un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada en les fi-
gures de planejament urbanístic derivat dels
municipis de població inferior a 5.000 habitants,
excepte que formin part d’un sistema urbà plu-
rimunicipal, en el següents supòsits:

1. Actuacions que suposin la implantació de
nous usos residencials fins a un màxim de 250
habitatges.

2. Actuacions que suposin la implantació
d’usos comercials o terciaris en sectors d’una
superfície de fins a 1 ha, sempre que no supo-
sin una implantació singular, d’acord amb l’ar-
ticle 3.3 d’aquest Decret.

3. Actuacions que suposin la implantació
d’usos industrials en sectors d’una superfície de
fins a 5 ha, sempre que no suposin una implan-
tació singular, d’acord amb l’article 3.3 d’aquest
Decret.

3.3 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada també s’han d’incorporar en els pro-
jectes següents:

a) Projectes de noves instal·lacions que
tinguin la consideració d’implantació singu-
lar.

b) Projectes de reforma d’instal·lacions exis-
tents que com a conseqüència de la reforma
passin a tenir la consideració d’implantació sin-
gular.

c) Projectes d’ampliació de les implantacions
singulars existents.

3.4 Als efectes de l’apartat anterior, es con-
sideren implantacions singulars:

a) Establiments comercials, individuals o
col·lectius, amb superfície de venda superior a
5.000 m2.

b) Edificis per a oficines amb un sostre de
més de 10.000 m2.

c) Instal·lacions esportives, lúdiques, cultu-
rals, amb un aforament superior a 2.000 perso-
nes.

d) Clíniques, centres hospitalaris i similars
amb una capacitat superior a 200 llits.

e) Centres educatius amb una capacitat su-
perior a 1.000 alumnes.

f) Edificis, centres de treball i complexos on
hi treballin més de 500 persones.

g) Altres implantacions que puguin generar
de forma recurrent un nombre de viatges al dia
superior a 5.000.

CAPÍTOL II
Elaboració dels estudis d’avaluació de la mobi-
litat generada

SECCIÓ PRIMERA

Directrius per elaborar els estudis d’avaluació de
la mobilitat generada
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Article 4
Directrius per elaborar els estudis d’avaluació de
la mobilitat generada referents a la planificació

4.1 En l’elaboració dels estudis d’avaluació
de la mobilitat generada s’han de tenir en comp-
te els paràmetres següents:

a) L’amplada mínima dels carrers que es pla-
nifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalitza-
ció corresponent a zona 30, d’acord amb el que
estableix el Reglament general de circulació, ha
de ser de 10 metres.

b) L’amplada mínima dels carrers planificats
coma xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com
dels trams de carretera definits com a trams
urbans, ha de ser d’11 metres.

c) L’amplada mínima dels carrers que es pla-
nifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un
itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de
tenir una amplada addicional de 2 metres sem-
pre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de
vehicles. En cas contrari, s’atendrà a l’establert
als apartats anteriors.

d) Els carrers que es planifiquin en sòl urba-
nitzable per on discorri un itinerari per al trans-
port públic han de tenir una amplada addicio-
nal de 5 metres sempre i quan coincideixi amb
la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari,
s’atendrà al que estableixen els apartats ante-
riors.

e) El pendent màxim dels nous carrers en sòl
urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en
casos excepcionals, degudament justificats, pot
arribar fins al 12%.

En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà
acceptable per a llargades superiors a 300 me-
tres. Cas que es superi aquesta llargada, es cons-
truiran espais de descans amb pendent màxim
de 2% que continguin, com a mínim, un cercle
d’1,5 metres de radi.

La construcció d’escales a la via pública resta
condicionada a què hi hagi un itinerari alternatiu
adaptat a la normativa d’accessibilitat. Quan
l’itinerari alternatiu sigui desproporcionat en
temps i/o recorregut, d’acord amb el que esta-
bleix la citada normativa, es construiran ascen-
sors o elements elevadors segurs i accessibles.

f) El pendent màxim dels itineraris per a
bicicletes no pot superar, amb caràcter general,
el 5%. Només en supòsits excepcionals, degu-
dament justificats, aquest pendent pot arribar
al 8%.

g) La previsió de places per a aparcament de
bicicletes i de vehicles inclosa en els instruments
de planejament urbanístic s’ha d’ajustar a les
reserves mínimes establertes als annexos 2 i 3
d’aquest Decret, respectivament.

4.2 En l’elaboració dels estudis es poden
proposar, en base a condicionants geomètrics,
pel conjunt d’un àmbit i en coherència amb els
sectors continguts o amb base a les caracterís-
tiques de l’entorn, paràmetres diferents als fi-
xats en l’apartat anterior, sempre que es justi-
fiqui que es compleixen els objectius de
sostenibilitat de la mobilitat i la normativa d’ac-
cessibilitat.

Article 5
Directrius per elaborar els estudis d’avaluació de
la mobilitat generada referents a les estacions de
ferrocarrils no metropolitans i d’autobusos inte-
rurbans

5.1 En l’elaboració dels estudis d’avaluació
de la mobilitat generada que prevegin estacions
de ferrocarrils no metropolitans i d’autobusos

interurbans s’ha de tenir en compte que l’em-
plaçament d’aquestes estacions s’ha d’establir,
sempre que resulti possible, en una ubicació que
compleixi els següents requeriments:

a) Que sigui propera a emplaçaments de
polaritats cèntriques.

b) Que estigui ben comunicada, dotada d’ac-
cessos viaris ràpids o d’infraestructures i/o ele-
ments afavoridors del transport públic, com
carrils bus-taxi.

c) A prop d’estacions d’altres modes de
transport, per facilitar la intermodalitat entre
diferents sistemes de transport col·lectiu.

5.2 En l’elaboració dels estudis d’avaluació
de la mobilitat generada s’ha de tenir en compte
que a l’entorn de les estacions de ferrocarril i
d’autobusos interurbans s’han de realitzar reser-
ves d’espai per als usos següents:

a) Parades de vehicles de transport públic
(autobusos urbans, taxis) i col·lectiu.

b) Aparcament per a bicicletes, d’acord amb
els paràmetres fixats a l’annex 2 d’aquest De-
cret.

c) Aparcament, fora de les andanes, d’auto-
busos en espera. L’espai destinat a aquesta fun-
ció ha d’estar en funció del volum de serveis
d’autobús i de la previsió futura.

d) Aparcament de vehicles privats a motor
amb les proporcions mínimes establertes a l’an-
nex 3 d’aquest Decret.

5.3 En l’elaboració dels estudis es pot pro-
posar, en el cas d’estacions situades a les zones
centrals de la població i ben comunicades per
transport públic, la reducció de les reserves que
s’indiquen en aquest article.

Article 6
Pautes per elaborar estudis d’avaluació de la
mobilitat generada referents a la càrrega i descàr-
rega de mercaderies

6.1 En l’elaboració dels estudis d’avaluació
de la mobilitat generada s’ha de tenir en compte,
a fi de reduir el nombre d’operacions de càrrega
i descàrrega, que els locals comercials han de
destinar per a magatzem un mínim d’un 10% del
sostre, a l’interior de l’edifici o a terrenys edi-
ficables del mateix solar, llevat que es tracti d’ac-
tivitats comercials que per les seves caracterís-
tiques especials, justifiquin adequadament la
manca de necessitat de magatzem per als seus
productes.

6.2 En el cas d’estudis d’avaluació de la
mobilitat generada referents a projectes de grans
o mitjans establiments comercials d’establiments
comercials s’ha de tenir en compte que:

a) Han de disposar d’un moll o d’un espai
mínim de 3 x 8 metres de càrrega integrat a la
instal·lació o situat a terrenys edificables del
mateix solar, en cas de superfície de venda su-
perior a 1.300 m2.

b) A partir d’aquesta superfície, pels següents
5.000 m2 de superfície de venda, han de dispo-
sar d’un altre moll addicional de les mateixes
característiques i un altre més per cada un dels
següents 10.000 m2.

6.3 En el cas d’estudis d’avaluació de la
mobilitat generada referents a plans urbanístics
s’ha de tenir en compte que, per aconseguir una
distribució àgil i ordenada de les mercaderies a
l’interior dels nuclis urbans, aquests contemplin
les següents reserves de places de 3 x 8 metres
a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de
mercaderies:

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de
superfície de venda o 1 plaça per cada 8 establi-
ments.

b) Ús d’oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de
sostre.

SECCIÓ SEGONA

Avaluació de la mobilitat generada

Article 7
Dades a considerar per avaluar l’increment de
mobilitat generada referent als plans territorials
sectorials relatius a equipaments o serveis

Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada referents als plans territorials sectorials
relatius a equipaments o serveis han d’avaluar
l’increment de mobilitat que representen les
actuacions previstes en aquest pla en els seus
àmbits territorials i la seva incidència sobre les
xarxes generals de transport.

Article 8
Dades a considerar per avaluar l’increment de
mobilitat generada referent a planejament urba-
nístic

8.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada referents a planejament urbanístic, per
avaluar la mobilitat generada, han de fer una
estimació del nombre de desplaçaments que ge-
neren els diferents àmbits del pla en funció de
les superfícies, dels usos permesos o de l’índex
d’edificabilitat fixat en el planejament. En cap
cas es poden utilitzar valors inferiors als que es
fixen a l’annex 1 d’aquest Decret.

8.2 L’avaluació de la mobilitat generada
referent al planejament urbanístic ha de com-
plir el següent:

a) Els viatges generats s’han de grafiar en un
plànol a l’escala adient on s’identifiquin clara-
ment els focus de major generació de viatges.

b) En el mateix plànol s’han de dibuixar:
Les xarxes de transport col·lectiu d’infraes-

tructura fixa (ferrocarril, metro, tramvia, auto-
bús amb carril propi, funiculars, telefèrics, es-
cales mecàniques i estacions d’autobusos
interurbans) existents en el moment de redac-
ció del pla i les infraestructures de transport col·-
lectiu previstes en un pla o projecte aprovat de-
finitivament per l’administració competent,
identificant les parades i estacions.

Les xarxes d’itineraris per a vianants i bicicle-
tes existents en el moment de redacció del pla
i les previstes

En el seu cas, els espais reservats per a les
parades de transport col·lectiu de superfície i de
taxis.

c) Aquest plànol ha de servir de base per l’es-
tabliment de les xarxes d’itineraris principals per
a vianants, per a transport col·lectiu de super-
fície i per a bicicletes, amb les característiques
previstes als articles 15, 16 i 17 d’aquest Decret.
Els punts de màxima generació de mobilitat han
de quedar connectats per aquestes xarxes.

Article 9
Dades a considerar per avaluar l’increment de
mobilitat generada referent a implantacions sin-
gulars

Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada referents a implantacions singulars han de
fer una estimació del nombre de desplaçaments
que es preveu pot generar aquesta implantació,
indicant la distribució temporal al llarg del dia
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i, si s’escau, dies punta al llarg de l’any, tant pel
que fa a entrades com a sortides.

Article 10
Indicadors de gènere

Per elaborar els estudis d’avaluació de la
mobilitat generada s’han d’utilitzar indicadors
de gènere quantitatius i qualitatius, que perme-
tin l’estudi de la mobilitat de les dones i del seu
accés al vehicle privat, a peu, en bicicleta i trans-
port públic.

CAPÍTOL III
Contingut dels estudis d’avaluació de la mobilitat
generada

SECCIÓ PRIMERA

Documentació que han de contenir els estudis
d’avaluació de la mobilitat generada

Article 11
Documentació que han de contenir els estudis
d’avaluació de la mobilitat generada referents als
plans territorials sectorials relatius a equipaments
o serveis

Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada que s’han d’incloure als plans territorials
sectorials relatius a equipaments o serveis han
de contenir la documentació següent:

a) Determinació, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 7, de la mobilitat que generen els
diferents usos previstos en el planejament, re-
presentada en un plànol a l’escala adient.

b) Incidència de la mobilitat generada sobre
les xarxes generals de transport.

c) Proposta de possibles mesures correcto-
res sobre la xarxa viària i els sistemes de trans-
port, incloent-hi els sistemes de mobilitat de baix
o nul impacte, com els desplaçaments amb bi-
cicleta o a peu.

Article 12
Documentació que han de contenir els estudis
d’avaluació de la mobilitat generada referents a
les figures de planejament urbanístic general i
llurs revisions o modificacions que comportin un
canvi en la classificació del sòl

Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada de les figures de planejament urbanístic
general i llurs revisions o modificacions que com-
portin un canvi en la classificació del sòl, han de
contenir la documentació següent:

a) Determinació, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 8, de la mobilitat que generen els
diferents usos previstos en el planejament, re-
presentada en un plànol a l’escala adient.

Aquesta avaluació ha d’incorporar els indi-
cadors de gènere als que es refereix l’article 10
d’aquest Decret per tal de garantir l’adequació
del planejament de les polítiques de mobilitat
a la diversitat d’activitats i necessitats d’organit-
zació de la vida quotidiana.

b) Proposta de xarxa d’itineraris principals
per a vianants, en els termes establerts a l’arti-
cle 15, representada en el plànol de xarxa vià-
ria del document urbanístic objecte d’avaluació.

c) Previsió de la xarxa d’itineraris per a trans-
port col·lectiu de superfície, en els termes esta-
blerts a l’article 16 representada en el plànol de
xarxa viària del document urbanístic objecte
d’avaluació.

d) Proposta de xarxa d’itineraris per a bici-
cletes, en els termes establerts a l’article 17 re-

presentada en el plànol de xarxa viària del do-
cument urbanístic objecte d’avaluació, indicant
les reserves per aparcaments de bicicletes en sòl
públic.

e) Proposta de xarxa bàsica d’itineraris prin-
cipals de vehicles en els termes establerts a l’ar-
ticle 18, representada en el plànol de xarxa
viària del document urbanístic objecte d’ava-
luació.

f) Representació en el plànol de xarxa vià-
ria, del document urbanístic corresponent, de les
estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans
existents i de les previstes en un pla o projecte
aprovat definitivament per l’administració com-
petent.

Article 13
Documentació que han de contenir els estudis
d’avaluació de la mobilitat generada referents a
les figures de planejament urbanístic derivat

Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada de les figures de planejament urbanístic
derivat han de contenir la documentació se-
güent:

a) Determinació, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 7, de la mobilitat que generen els
diferents usos previstos en el planejament, re-
presentada en un plànol a l’escala 1:5.000.

b) Proposta de la xarxa d’itineraris principals
per a vianants, en els termes establerts a l’arti-
cle 15 representada en el plànol de xarxa viària
del document urbanístic objecte d’avaluació.

c) Previsió de la xarxa d’itineraris per a trans-
port col·lectiu de superfície en els termes esta-
blerts a l’article 16, i proposta d’implantació de
les noves línies o perllongament de les existents,
representada en el plànol de xarxa viària del
document urbanístic objecte d’avaluació.

d) Proposta de xarxa d’itineraris per a bici-
cletes, en els termes establerts a l’article 17, re-
presentada en el plànol de xarxa viària del do-
cument urbanístic objecte d’avaluació i
determinació de les reserves per aparcaments
de bicicletes.

e) Proposta de xarxa bàsica d’itineraris prin-
cipals de vehicles en els termes establerts a l’ar-
ticle 18, representada en el plànol de la xarxa
viària del document urbanístic objecte d’avalu-
ació i determinació de les reserves per aparca-
ments de vehicles. En el seu cas, anàlisi de l’im-
pacte en la capacitat i en la seguretat viària de
les carreteres, amb atenció especial als accessos
i, si s’escau, propostes d’actuació per garantir-
les i propostes de modificacions del Pla local de
seguretat viària a l’efecte d’ajustar-ho a la nova
situació generada.

f) Representació en el plànol de xarxa vià-
ria, del document urbanístic objecte d’avalua-
ció, de les estacions de ferrocarril i d’autobusos
interurbans existents i d’aquelles previstes en un
pla o projecte aprovat definitivament per l’ad-
ministració competent.

g) Representació en el plànol de xarxa vià-
ria, del document urbanístic objecte d’avalua-
ció, de les propostes de reserves d’espai per
càrrega i descàrrega de mercaderies d’acord amb
l’article 6.

h) Representació en el plànol de xarxa vià-
ria, del document urbanístic objecte d’avalua-
ció, de les propostes de reserves per als vehicles
destinats al transport col·lectiu i al taxi.

i) Encaix i definició dels nodes d’unió amb
la xarxa general del municipi (viària, de vianants,
de bicicletes i de transport públic).

j) Proposta de finançament dels diferents
costos generats per l’increment de mobilitat
degut a la nova actuació, que incorpori l’esta-
blert a l’article 19.

Article 14
Documentació que han de contenir els estudis
d’avaluació de la mobilitat generada referents a
implantacions singulars

Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada d’implantacions singulars han d’incloure,
a més de l’establert en els apartats anteriors
d’aquest article, si estan compreses en un pla-
nejament urbanístic subjecte a avaluació de la
mobilitat generada, els aspectes següents:

a) Determinació de la distància entre la im-
plantació singular i l’accés a una infraestructura
fixa de transport col·lectiu. Aquesta distància
s’ha de mesurar sobre la xarxa viària i, amb ca-
ràcter general, ha de ser inferior a 500 metres,
llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui que
no és possible.

En qualsevol cas, l’estudi d’avaluació de la
mobilitat generada ha de preveure que la im-
plantació singular tingui, almenys, una parada
de la xarxa de transport col·lectiu de superfície
i especificar si es tracta d’una parada existent,
prevista en una planificació aprovada per l’ad-
ministració competent o proposada per l’estu-
di.

b) Descripció de les xarxes existents que
incorpori les característiques de la xarxa viària,
de la xarxa d’itineraris principals per a vianants,
de les infraestructures fixes de transport col·-
lectiu, de la xarxa d’itineraris de transport col·-
lectiu de superfície i de la xarxa d’itineraris per
a bicicletes.

c) Dades sobre la mobilitat actual i sobre la
prevista amb un horitzó de 10 anys, amb espe-
cificació de les dades del trànsit i nivells de servei
de les diferents xarxes existents, expressades
amb els valors següents:

Xarxa viària: intensitat mitjana diària dels
itineraris principals, amb percentatge de ve-
hicles pesants, i intensitat d’hora punta en fei-
ner i cap de setmana. Anàlisi dels nivells de
servei.

Xarxa ferroviària: nombre de trens i de viat-
gers per dia. Percentatge d’ocupació.

Xarxes de bicicletes i vianants: fluxos d’usu-
aris per dia i en hores punta. Detecció de pro-
blemes de capacitat puntuals.

Xarxa de transport públic i taxi: oferta, recor-
reguts, freqüències i viatgers/dia. Percentatge
d’ocupació dels vehicles.

d) Càlcul de la mobilitat generada, d’acord
amb el que estableix l’article 9.

e) Reserva d’espai per a les persones vianants
al voltant de la implantació singular dimensio-
nada a partir de la generació de viatges en hora
punta per absorbir el trànsit de les persones
vianants.

f) Distribució de la mobilitat generada: es-
timació de l’origen i destinació del trànsit gene-
rat per la implantació singular a partir d’estu-
dis de mercat, enquestes o mecanismes similars.

g) Proposta de repartiment modal de la
mobilitat generada entre els diferents sistemes
de transport.

h) Proposta d’assignació de la mobilitat a les
diferents xarxes: assignació conjunta de la mo-
bilitat existent i de la mobilitat generada per la
implantació singular a les diferents xarxes exis-
tents per a les hores punta de càlcul.
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i) Proposta de millores a les xarxes i mesu-
res correctores referents a:

Construcció de noves parades en sistemes
d’infraestructura fixa i de transport públic de su-
perfície i de taxis.

Previsió de noves línies de transport públic,
perllongament o canvi de traçat de les existents.

Urbanització i/o ampliació d’itineraris per a
vianants, per a transport col·lectiu de superfície
i per a bicicletes.

Millores en la xarxa viària, especialment pel
que fa a la garantia de la capacitat i de la segu-
retat als accessos i en els vials.

Altres mesures correctores.
j) Comprovació del funcionament: cal des-

criure les capacitats de les diferents xarxes sense
fer les millores i un cop dissenyades les millo-
res i s’ha de verificar que les xarxes millorades
podran absorbir raonablement la mobilitat ge-
nerada per la implantació singular.

k) Funcionament de la distribució urbana de
mercaderies: en el cas que s’escaigui, cal descriu-
re el funcionament de les operacions de càrre-
ga i descàrrega en relació amb la implantació
singular.

l) Sistemes de control i informació de tràn-
sit: en funció de les possibles afectacions a la
capacitat de la xarxa viària, caldrà recollir les
definicions d’infraestructures, canalitzacions i
equipaments que garanteixin la informació (ví-
deo i dades) en temps real, dels fluxos i les in-
cidències de trànsit als accessos cap al centre de
control de trànsit competent de la xarxa viària
afectada per la nova implantació.

m) Resum i conclusions: cal fer un resum de
l’estudi de mobilitat generada, en termes fàcil-
ment comprensibles, d’itineraris principals per
a vianants, de transport col·lectiu, d’itineraris per
a bicicletes i d’itineraris per a vehicles i la com-
paració entre els nivells de servei a les diferents
xarxes abans i després de l’entrada en servei de
la implantació singular.

n) Proposta de finançament dels diferents
costos generats per l’increment de mobilitat
degut a la nova actuació, que incorpori l’esta-
blert a l’article 19.

SECCIÓ SEGONA

Xarxes d’itineraris

Article 15
La xarxa d’itineraris principals per a vianants

15.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada han d’establir una xarxa d’itineraris
principals per a vianants, d’acord amb els criteris
i requisits que s’estableixen en aquest article. Als
efectes d’aquest Decret, s’entén per vianant la
persona que es desplaça a peu o amb cadira de
rodes amb o sense motor.

15.2 La xarxa d’itineraris principals per a
vianants, a la qual s’ha de donar prioritat sobre
la resta de modes de transport, ha d’assegurar
la connectivitat amb els indrets on es generi un
nombre important de desplaçaments a peu o
amb mitjans auxiliars i com a mínim els següents:

a) Estacions de ferrocarril i d’autobusos in-
terurbans i altres nodes de transport col·lectiu.

b) Equipaments comunitaris, com equipa-
ments sanitaris, educatius, culturals i adminis-
tratius.

c) Mercats, zones i centres comercials.
d) Instal·lacions recreatives i esportives.
e) Espais lliures amb una forta freqüentació,

com zones verdes, parcs urbans, franja costanera
i vores de rius.

f) Àrees d’activitat laboral, com polígons
industrials, parcs tecnològics, etc.

15.3 La xarxa d’itineraris principals per a
vianants s’ha de definir en base a criteris que
permetin evitar els accidents de trànsit. A
aquests efectes:

a) Es consideren els carrers d’ús exclusiu per
a vianants, els carrers de convivència i els car-
rers de zona 30, en aquest ordre, com a més ido-
nis per establir els itineraris per a les persones
vianants.

b) Els eixos en planta d’aquests itineraris han
de tenir un traçat el més directe i natural pos-
sible i, en conseqüència, tant la reordenació de
les cruïlles com la seva concepció han de tenir
en compte aquest criteri.

c) En rambles i passejos centrals destinats a
la circulació de les persones vianants, s’han d’evi-
tar els canvis de trajectòria deguts a la manca de
passos de vianants alineats amb l’eix principal
de la circulació de les persones vianants.

15.4 Els itineraris principals per a vianants
han de ser continus, formant una xarxa que, de
manera complementària amb la resta de vore-
res, doni una total accessibilitat al municipi per
a les persones vianants. Si s’escau, aquesta xarxa
s’ha de coordinar amb la dels municipis veïns.

15.5 Els itineraris principals per a vianants
han d’estar coordinats amb els itineraris per a
transport públic i col·lectiu.

15.6 Els itineraris principals per a vianants
fora de població s’han de segregar i protegir ade-
quadament quan transcorrin pel costat de la
xarxa viària.

15.7 Tots els itineraris per vianants seran
adaptats d’acord amb les normes d’accessibili-
tat urbanística previstes al Codi d’accessibilitat.

Article 16
Xarxa d’itineraris per a transport públic i col·-
lectiu de superfície

16.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada han d’establir una xarxa d’itineraris
per a transport públic i col·lectiu de superfície,
d’acord amb els criteris i requisits que s’establei-
xen en aquest article.

16.2 La xarxa d’itineraris per a transport
col·lectiu de superfície, urbà i interurbà, s’ha de
definir tenint en compte les línies d’autobús, de
tramvies i d’altres sistemes de transport col·-
lectiu, existents i previstos en el moment de
redacció del pla urbanístic. La xarxa també ha
d’incorporar la previsió de carrils bus, la implan-
tació de noves línies, el perllongament o el canvi
de traçat de les existents.

16.3 Aquests itineraris han d’assegurar la
connectivitat amb els indrets on es generi un
nombre de desplaçaments molt elevat i, com a
mínim, amb els assenyalats a l’article 15.2 i s’han
de connectar amb la xarxa per a transport pú-
blic i col·lectiu de la resta del municipi i, si s’es-
cau, dels municipis veïns.

16.4 En la xarxa d’itineraris per a transport
públic i col·lectiu, les parades de les línies s’han
de situar de manera coordinada amb els itine-
raris per a vianants i per a bicicletes i s’han de
situar de manera que la distància màxima d’ac-
cés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui in-
ferior a 750 metres, llevat d’aquells supòsits en
què es justifiqui que no és possible.

16.5 L’espai destinat a parades per al trans-
port col·lectiu i/o parades de taxi s’ha de confi-

gurar de manera que es respecti l’espai destinat
als itineraris per a vianants i per a bicicletes i que
es garanteixi la seguretat de les persones via-
nants i dels i de les ciclistes.

16.6 En carrers amb molt trànsit de vehicles
que puguin dificultar la circulació del transport
col·lectiu, s’han de preveure carrils bus-taxi a
partir de 20 circulacions d’autobusos en l’hora
punta o 120 circulacions diàries. En qualsevol
cas, per freqüències inferiors, es farà l’estudi par-
ticular sobre la conveniència de la seva implan-
tació.

Article 17
Xarxa d’itineraris per a bicicletes

17.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada han d’establir una xarxa d’itineraris
per a bicicletes, d’acord amb els criteris i requisits
que s’estableixen en aquest article.

17.2 La xarxa d’itineraris per a bicicletes han
d’assegurar la connectivitat amb els indrets on
es generin el major nombre de desplaçaments
i, com a mínim, amb els assenyalats a l’article
15.2.

17.3 Els itineraris per a bicicletes han de ser
continus, formant una xarxa i preferentment
hauran de discórrer per vies ciclistes segregades
o carrils-bici protegits.

17.4 La xarxa d’itineraris per a bicicletes
s’ha de preveure connectada amb la xarxa de
bicicletes de la resta del municipi i, si s’escau,
amb la dels municipis veïns i s’ha de coordinar
amb la xarxa d’itineraris per a transport públic
i col·lectiu.

17.5 Els itineraris per a bicicletes no es
poden fer passar per carreteres de doble calçada
ni per carreteres de calçada única amb una in-
tensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles,
llevat que es segreguin de la via mitjançant
mecanismes adequats de protecció.

17.6 Es poden preveure itineraris de bicicle-
tes per carrers de zona 30 en cohabitació amb
la resta dels vehicles.

Article 18
Xarxa bàsica per a vehicles

18.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada han d’establir una xarxa d’itineraris
per a vehicles, d’acord amb els criteris i requi-
sits que s’estableixen en aquest article.

18.2 La xarxa bàsica per a vehicles previs-
ta en els estudis d’avaluació de la mobilitat ge-
nerada ha d’assegurar la connectivitat amb els
indrets on es generin el major nombre de des-
plaçaments i com a mínim els següents:

a) Estacions de ferrocarril i d’autobusos in-
terurbans i altres nodes de transport col·lectiu.

b) Equipaments comunitaris com equipa-
ments sanitaris, educatius, culturals i adminis-
tratius.

18.3 La xarxa bàsica per a vehicles ha de ser
contínua i, si s’escau, ha de procurar assegurar
la continuïtat dels itineraris amb la dels muni-
cipis veïns.

SECCIÓ TERCERA

Contribució al finançament

Article 19
Finançament

19.1 L’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada ha d’incorporar una proposta de finan-
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çament dels diferents costos generats per l’in-
crement de mobilitat degut a la nova actuació
i establir la obligació de les persones propietà-
ries, en els termes fixats per la legislació urba-
nística, de costejar i, si escau, executar la urba-
nització, així com les infraestructures de
connexió amb les principals xarxes de vianants,
de bicicletes, de circulació de vehicles i de trans-
port públic o el reforçament d’aquestes, quan
sigui necessari com a conseqüència de la mag-
nitud de l’actuació.

19.2 L’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada també ha d’incorporar l’obligació de
les persones propietàries de participar en els
costos d’implantació de l’increment de serveis
de transport públic mitjançant l’actualització a
10 anys del dèficit d’explotació del servei de
transport públic de superfície en proporció a
l’increment del nombre de línies o perllonga-
ment de les existents, amb els paràmetres de
càlcul indicats a l’annex 4 d’aquest Decret. Les
administracions han de vetllar perquè aquest
finançament es destini a les administracions
competents en matèria de transport segons l’àm-
bit territorial.

19.3 L’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada ha d’incorporar l’obligació de les per-
sones promotores d’una implantació singular
d’assumir, en els termes fixats per la legislació
urbanística, i a més de l’expressat a l’article 19.2
d’aquest Decret, el cost de la urbanització de la
perllongació de la xarxa de vehicles, la xarxa
d’itineraris principals per a vianants, la xarxa
d’itineraris de transport col·lectiu de superfície
i la d’itineraris per a bicicletes des d’on estiguin
urbanitzades fins a la implantació singular. Com
a mínim s’ha de garantir la continuïtat de totes
les xarxes fins els accessos als sistemes de trans-
port d’infraestructura fixa i fins al centre del
nucli urbà.

19.4 L’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada ha d’incorporar la previsió que, en el
cas que per satisfer el requeriment de distància
màxima a l’accés d’una infraestructura fixa de
transport col·lectiu calgui la construcció d’una
nova estació, el cost de l’obra civil i de l’arran-
jament dels accessos amb l’accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda anirà a càrrec
de les persones promotores de la implantació
singular, en els termes previstos per la legisla-
ció urbanística.

CAPÍTOL IV
Tramitació dels estudis d’avaluació de la mobi-
litat generada

Article 20
Tramitació dels estudis d’avaluació de la mobi-
litat generada en els plans territorials sectorials
d’equipaments o de serveis i en el planejament
urbanístic

20.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada en els plans territorials sectorials
d’equipaments o de serveis i en els plans urba-
nístics s’han d’incorporar al pla i tramitar i sot-
metre a informació pública conjuntament amb
aquest.

20.2 Simultàniament al tràmit d’informa-
ció pública, els estudis d’avaluació de la mo-
bilitat generada han de ser sotmesos a infor-
me de l’autoritat territorial de la mobilitat
corresponent.

Article 21
Tramitació dels estudis d’avaluació de la mobi-
litat generada per implantacions singulars

21.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada per implantacions singulars s’han de
tramitar conjuntament amb el projecte, d’acord
amb el procediment que en cada cas correspon-
gui.

21.2 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada han de ser sotmesos a informe de l’au-
toritat territorial de la mobilitat corresponent
simultàniament al tràmit d’informació pública
del projecte.

21.3 Si l’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada per la implantació singular ja s’ha in-
corporat en l’elaboració del pla urbanístic cor-
responent, serà suficient la certificació emesa per
l’administració competent per a l’aprovació de
l’esmentat pla en la qual es faci constar que la
mobilitat generada per la implantació singular
ja ha estat objecte d’estudi durant la tramitació
del Pla.

21.4 Correspon a l’autoritat territorial de la
mobilitat l’emissió de l’informe sobre l’estudi
d’avaluació de la mobilitat generada.

Article 22
Termini i efectes de l’informe sobre l’estudi de
l’avaluació de la mobilitat generada

22.1 L’informe de l’autoritat territorial de
la mobilitat sobre l’estudi d’avaluació de la
mobilitat generada s’ha d’emetre en el termini
d’un mes, transcorregut el qual, si no s’ha emès,
es poden continuar les actuacions.

22.2 Les conclusions de l’informe de l’au-
toritat territorial de la mobilitat sobre l’estudi
d’avaluació de la mobilitat generada s’han de
valorar i prendre en consideració per a l’apro-
vació definitiva dels plans o projectes correspo-
nents o, si s’escau, per a l’autorització d’aquests.
En el supòsit que no se segueixin les conclusi-
ons de l’informe, s’ha de justificar.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Les prescripcions que es contenen en aquest

Decret que determinen característiques, reser-
ves mínimes o d’altres paràmetres s’han d’en-
tendre fixades sens perjudici que altres dispo-
sicions sectorials, especialment en matèria
urbanística o de trànsit, puguin establir uns es-
tàndards i paràmetres més exigents.

Segona
En el cas d’actuacions en sòl urbà no conso-

lidat que suposin la transformació global d’un
àmbit i la creació d’un nou teixit residencial, es
prendran en consideració els paràmetres de
planificació previstos en aquest Decret, sempre
que prevegin nous usos residencials superiors a
250 habitatges.

Tercera
Aquest Decret és d’aplicació sense perjudi-

ci del que determina la normativa vigent sobre
accessibilitat i sobre condicionants urbanístics
i de protecció contra incendis en els edificis.

Quarta
Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-

rada de planejament urbanístic o d’implantaci-

ons singulars de municipis declarats pel govern
com a Zona de Protecció Especial de l’ambient
atmosfèric, han d’incorporar les dades necessà-
ries per avaluar la incidència de la mobilitat
sobre la contaminació atmosfèrica.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Les especificacions d’aquest Decret s’aplica-

ran als instruments de planejament que no ha-
gin estat aprovats inicialment en la data d’en-
trada en vigor i als projectes d’implantacions
singulars que no disposin de projecte visat en la
data d’entrada en vigor.

Segona
Mentre no es constitueixin les autoritats ter-

ritorials de la mobilitat a què fan referència els
articles 20 i 21 d’aquest Decret, correspon eme-
tre l’informe sobre els estudis d’avaluació de la
mobilitat generada a la Secretaria per a la Mo-
bilitat del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 19 de setembre de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
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ANNEX 1

Viatges generats
En els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’estimarà el nom-

bre de desplaçaments que generin les diferents activitats i usos del sòl amb
els següents ràtios mínims de viatges generats/dia, llevat d’aquells supò-
sits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors:

Viatges generats/dia

Ús d’habitatge El valor més gran dels dos següents:
7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona

Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre
Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre
Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 de sostre
Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre
Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre
Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl
Franja costanera 5 viatges/m de platja

ANNEX 2

Aparcament de bicicletes
S’estableixen les següents reserves mínimes d’aparcament de bicicle-

tes situats fora de la via pública en funció de les activitats i usos del sòl llevat
d’aquells supòsits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors:

Places mínimes d’aparcament per a bicicletes

Ús d’habitatge màx. de 2 places/habitatge
2 places/100 m2 sostre o fracció

Ús comercial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció
Ús d’oficines 1 plaça/100 m2 sostre o fracció
Ús industrial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció
Equipaments docents 5 places /100 m2 sostre o fracció
Equipaments esportius,
culturals i recreatius 5 places/100 places d’aforament

de l’equipament
Altres equipaments públics 1 plaça/100 m2 sostre o fracció
Zones verdes 1 plaça/100 m2 sòl
Franja costanera 1 plaça/10 ml de platja
Estacions de ferrocarril 1 plaça/ 30 places ofertes de circulació
Estacions d’autobusos
interurbans 0,5 places/30 places ofertes de circulació

ANNEX 3

Aparcament de vehicles
S’estableixen les següents reserves mínimes d’aparcament de vehicles

situats fora de la via pública.

Places mínimes d’aparcament

Turismes Motocicletes
(places mín. 4,75 x 2,4 m) (places mín. 2,20 x 1,00

m)
Ús d’habitatge màx. d’1 màx. de 0,5

plaça/habitatge places/habitatge
1 plaça/100 m2 1 plaça/200 m2

sostre o fracció sostre o fracció
Estacions de ferrocarril
i d’autobusos
interurbans 5 places/30 places 5 places/30 places

ofertes de circulació ofertes de circulació

ANNEX 4

Dèficit d’explotació del transport públic de superfície
El càlcul del dèficit anual del transport públic de superfície es farà d’acord

amb la següent fórmula:

D=365 x r x p x 0,7

D=dèficit d’explotació del transport públic de superfície.
r=increment dels km totals de recorregut diàriament establint 6 circu-

lacions mínimes a cada parada.
p=preu unitari del km recorregut.

El preu unitari del km de recorregut pel transport públic de superfície
en euros s’obtindrà de la darrera publicació del Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, amb l’apli-
cació de l’IPC corresponent fins a l’any en curs. Els valors per a l’any 2004
són els següents:

Preu unitari del km de recorregut pel transport públic de superfície (euros).
Any 2004

Ciutats grans 4,72
(més de 500.000 habitants)

Transport urbà Ciutats mitjanes 3,41
(de 100.000 a 500.000 habitants)
Ciutats petites 2,63
(menys de 100.000 habitants)

Transport interurbà 1,98

(06.261.091)





Modificació PGM-76 àmbits PA4 Priorat-Grup Llobregat de Cornellà de Llobregat 
65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PLÀNOLS  
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