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I. INTRODUCCIÓ 

1. Objectius i estructura del document 

En aquest document es presenta l’Estudi de Mobilitat al nucli urbà de Santa Coloma de 

Cervelló, que l’empresa Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, S.L. ha redactat per 

encàrrec de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. 

Els objectius als que dóna resposta el present treball són els següents: 

•  Caracteritzar el sistema de mobilitat del municipi 

•  Realitzar una diagnosi tècnica del sistema, on es posi de manifest les disfuncions 

actuals 

•  Proposar mesures correctores d’aquestes disfuncions i proposar els sistemes 

alternatius a potenciar 

•  Formular un programa d’actuació a curt, mig i llarg termini 

Aquest document exposa, en primer lloc, els objectius i directrius que han d’inspirar la 

revisió del sistema del mobilitat del municipi, i a continuació 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, demografia, 

estructura urbana (zones residencials i equipaments) i motorització. 

A continuació, en el capítol IV es presenta una anàlisi general de la mobilitat, a partir 

de les dades obtingudes de les diferents fonts d’informació descrites en la 

metodologia.  

En el capítol V es realitza una anàlisi i diagnosi per modes de transport que 

identifica amb claredat les deficiències relacionades amb la mobilitat al casc urbà.  

En el capítol VI es realitza la proposta d’actuacions que s’han estudiat per resoldre 

les deficiències detectades, inspirant-se en les directrius de mobilitat sostenible 

exposades prèviament. 
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2. Principis de la mobilitat sostenible i segura 

L’objectiu general d’aquest estudi és aconseguir un model de mobilitat per al municipi 

que sigui més sostenible, és a dir, un model que combini els diferents modes de 

transport de forma més eficaç i eficient per tal de garantir el dret a desplaçar-se de tots 

els habitants, a la vegada que minimitzi els impactes ambientals i socials negatius dels 

mitjans de transport motoritzats sobre el territori. En definitiva, un model de mobilitat 

que contribueixi a millorar la qualitat de vida dels actuals habitants sense comprometre 

la qualitat de vida de les generacions futures. 

L’objectiu general d’aconseguir un model de mobilitat més sostenible, inspirat en la 

Carta d’Aalborg, el Llibre Verd del Medi Ambient Urbà, el Llibre Blanc del Transport i 

altres iniciatives de la Unió Europea a favor de la mobilitat sostenible en àmbits 

urbans, es pot desenvolupar bàsicament a través de dues directrius: 

•  Fomentar i donar preferència als mitjans de transport menys contaminants i 

socialment més justos (a peu, en bicicleta i en transport públic) 

•  Crear les mesures apropiades per a què els usuaris de transport privat que no 

opten per altres mitjans alternatius puguin seguir utilitzant el seu actual sistema 

de transport minimitzant els impactes que aquest pugui causar en la resta de 

modes. 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, ha establert recentment els principis i els 

objectius als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del 

transport de les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la seguretat. Els principis 

recollits en aquesta llei són: 

•  El dret dels ciutadans a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat 

adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible. 

•  L'organització d'un sistema de distribució de mercaderies sostenible. 

•  La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de 

persones com de mercaderies. 

•  El foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i d'altres sistemes de 

transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 

•  La implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la mobilitat de 

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

•  L'adequació a les polítiques comunitàries sobre aquesta matèria. 

•  L'impuls d'una mobilitat sostenible. 

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

•  El compliment dels tractats internacionals vigents relatius a la preservació del 

clima pel que concerneix la mobilitat. 
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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 la Figura 1. 

Figura 1. Fonts d’informació i fases en la realització de l’estudi 
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Mobilitat a peu, en 
bicicleta, en transport 
col·lectiu, en vehicle 

privat i distribució
urbana de mercaderies
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III. MARC GENERAL 

1. Situació 

El municipi de Santa Coloma de Cervelló està situat a la riba dreta del riu Llobregat, a 

la falda de la muntanya de Sant Antoni, i s'estén fins als contraforts orientals del 

massís del Garraf.  Al nord limita amb el municipi de Sant Vicenç dels Horts, a l’est 

amb Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí, al sud amb Sant Boi de Llobregat i a 

l’oest amb Torrelles de Llobregat. 

El municipi té una superfície de 7,52 km2. El límit amb Sant Boi de Llobregat transcorre 

seguint part del traçat de la riera de Can Soler i en la zona central del municipi, entre el 

casc urbà i la Colònia Güell, hi destaquen la riera de Can Julià i la riera de Can Via. El 

traçat d’aquesta última ha definit clarament el límit sud dels creixements que s’han 

anat produint al voltant del nucli històric. 

El plànol 1 mostra la situació de Santa Coloma de Cervelló en l’entorn territorial. 
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2. Població 

2.1. Evolució demogràfica i estacionalitat 

Des de 1991 fins al 2005 (a 26 de juliol) la població empadronada a Santa Coloma de 

Cervelló ha augmentat en un 137%, assolint els 7.118 habitants. 

La majoria de nous residents s’han instal·lat a Santa Coloma de Cervelló a partir de la 

construcció de nous habitatges de primera residència. De tota manera també 

existeixen alguns nous residents que eren antics estiuejants que han transformat la 

seva segona residència en primera residència. Aquests dos processos han fet que les 

segones residències perdessin el pes específic que tenien a la dècada dels 80, quan 

conjuntament amb els habitatges vacants representaven un 45% del parc d’habitatges 

(veure Figura 2). En aquest sentit, actualment no es pot parlar de canvis importants en 

la mobilitat associats a l’estacionalitat dels residents. 

Figura 2. Evolució dels habitatges segons la tipologia (1981-2001) 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

2.2. Distribució per entitats 

Dels 7.118 habitants de 2005, un 57,4% resideixen al Casc Antic, mentre que un 

12,1% viu a la urbanització de Cesalpina, un 10,8% a la Colònia Güell, un 9,9% a la 

urbanització de Can Via, i un 6,6 a Can Lluch. Amb una importància menor cal 

considerar una part de la urbanització de Sant Roc que s’ubica dins el terme municipal 

de Santa Coloma de Cervelló, on hi resideixen unes 200 persones que representen un 

2,7% dels habitants del municipi, i finalment el barri del Colomer, al costat de les 
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indústries situades a la carretera BV-2002, on hi resideix un 0,3% de la població (veure 

Figura 3). 

Figura 3. Distribució de la població per entitats (any 2005) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de 

Santa Coloma de Cervelló 

2.3. Evolució prevista 

Actualment està en tràmit el nou POUM del municipi de Santa Coloma de Cervelló, 

que entre d’altres coses ha de preveure l’evolució de la població actual i sobretot la 

magnitud del creixement que es desitja per al municipi.  

A grans trets, el nou planejament preveu la construcció d’habitatges per a unes 4.000 

persones més, és a dir, que en l’escenari final, un cop executades totes les actuacions 

del POUM, la població del municipi de Santa Coloma de Cervelló es situarà per sobre 

els 11.000 habitants.  

Els principals sectors de creixement que s’han considerat són (veure plànol 2): 

•  Nou sector de la Colònia Güell, amb aproximadament uns 3.250 nous habitants. 

•  Nou sector de Can Lluch, amb aproximadament uns 750 nous habitants. 

•  Sector de la Font Vella, amb aproximadament uns 110 nous habitants. 
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3. Estructura urbana: zones residencials i equipaments  

3.1. Zones urbanes residencials 

Actualment es poden distingir a grans trets tres tipologies residencials en funció de 

l’ordenació volumètrica i la densitat de població: 

•  Habitatges unifamiliars aïllats, densitat baixa: És la tipologia principal en les 

urbanitzacions (Cesalpina, Can Via, Sant Roc, etc.) i en el barri de Can Lluch. 

•  Habitatges unifamiliars en filera, densitat mitjana: Es troba principalment en alguns 

dels carrers del casc històric així com a Can Via i Can Lluch, en aquells sectors de 

construcció més recent. Generalment es tracta de Planta Baixa + 1 o 2 pisos. 

•  Habitatges plurifamiliars, densitat alta: Es troben especialment en el sector est del 

casc urbà, però també en la zona de darrera l’església. Generalment no superen 

edificis de tipus Planta Baixa + 5 pisos. El nou sector de la Colònia Güell també es 

preveu amb tipologies de densitat alta. 

3.2.  Equipaments  

Els equipaments es concentren sobretot en la zona central del casc urbà, 

especialment al voltant de l’eix de l’Avinguda dels Països Catalans (veure plànol 3).  

A més a més s’ha tingut en compte també la localització de les reserves d’equipament 

previstes en el planejament urbanístic, que en el futur determinaran també part de la 

mobilitat interna del municipi.  

Finalment cal tenir en consideració també que existeixen alguns equipaments situats 

en municipis propers que són utilitzats pels residents de Santa Coloma de Cervelló. En 

aquest sentit cal destacar l’IES Rafael Casanova, al barri de la Cooperativa de Sant 

Boi de Llobregat. 

3.3. Zones verdes 

Les principals places, parcs urbans i zones verdes es citen a continuació: 

•  Casc urbà 

- Parc dels Cirerers 
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- Plaça del Pi Tallat 

- Plaça de les Vinyes 

•  Colònia Güell 

- Plaça de Josep Anselm Clavé 

- Nou cinturó d’espais oberts al voltant de la zona urbana actual de la Colònia 

Güell 

3.4. Zones industrials 

Les indústries del municipi es situen en: 

- Zona industrial entre la carretera BV-2002 i el casc urbà. Cal tenir en compte 

que tot el creixement industrial futur de Santa Coloma de Cervelló es 

produeix en continuïtat amb aquesta zona. 

- Polígon industrial “Colònia Güell” 

A més a més, hi ha polígons industrials en municipis propers amb els que també es 

generen algunes relacions de mobilitat com ara els polígons de La Barruana i Can Coll 

a Sant Vicenç dels Horts o el polígon del Pla de Sant Feliu de Llobregat. 
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4. Motorització 

Segons dades d’Idescat, l’índex de motorització a Santa Coloma de Cervelló ens els 

últims anys s’ha apropat força als valors mitjans del Baix Llobregat i de Catalunya. 

L’any 2003, amb 674 vehicles/1.000 habitants, l’índex de motorització de Santa 

Coloma de Cervelló es manté un 7% per sobre la mitjana catalana (veure Figura 4). 

Figura 4. Evolució de l’índex de motorització 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a IDESCAT 

La distribució del parc de vehicles per tipus es representa en la Figura 5. 

Figura 5. Distribució del parc de vehicles segons el tipus de vehicle (2004)  

Turismes
71%

Motocicletes
13%

Camions i 
furgonetes

12%

Tractors
2% Remolcs

2%

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Diputació de Barcelona, 2004 
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IV. ANÀLISI GENERAL DE LA MOBILITAT 

 

Les estadístiques utilitzades en aquest apartat corresponen a tres fonts:  

•  Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 2001 (EMO’2001). Realització junt amb 

el cens de població de l’any 2001. Idescat. 

•  Dades de les matriculacions d’escolars de 3 a 15 anys per al curs 2001-2002. 

Departament d’Educació. Idescat. 

•  Enquestes telefòniques a residents del municipi sobre els seus desplaçaments 

quotidians i l’estat general de la mobilitat al municipi. Elaboració pròpia. 

L’annex 1 aporta els principals valors d’aquestes bases de dades sobre mobilitat. 

1. Anàlisi de la mobilitat obligada 

1.1. Desplaçaments totals 

L’Enquesta de Mobilitat Obligada recull les dades referents al primer viatge que 

realitzen al matí els residents majors de 16 o més anys que treballen o estudien fora 

de casa, i només per aquests motius específics. Són, per tant, xifres diàries 

corresponents únicament als dies feiners i referides aproximadament a la meitat de la 

mobilitat obligada de tot el dia, ja que comptabilitzen només el primer viatge del matí, 

però no la tornada. Aquestes xifres s’han complementat amb les dades de les 

matriculacions d’escolars de 3 a 15 anys per al curs 2001-2002, del Departament 

d’Educació. 

A Santa Coloma de Cervelló en dies feiners, es realitzen un total de 4.580 

desplaçaments diaris per mobilitat obligada (treball o estudi) amb origen i/o destinació 

al seu terme municipal (any 2001).  
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1.2. Tipus de flux 

Del total de desplaçaments diaris per mobilitat obligada cal destacar que: 

•  Tan sols el 18% (823 desplaçaments) son interns, és a dir, tenen com origen i 

destinació el municipi de Santa Coloma de Cervelló (veure Figura 6). 

•  Un 59% dels desplaçaments totals per mobilitat obligada (2.701 desplaçaments) 

són desplaçaments de residents de Santa Coloma de Cervelló cap a altres 

municipis. 

•  El 23% dels desplaçaments (1.056 desplaçaments) són de residents de fora del 

municipi que venen a treballar o a estudiar a Santa Coloma de Cervelló. 

Figura 6. Distribució de la mobilitat obligada segons el tipus de flux 
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Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001 i dades de matriculacions per al curs 2001-2002. Idescat 

En aquest sentit, tenim que un 82% dels desplaçaments (59% + 23%) són de 

connexió, fet que denota una claríssima obertura vers l’exterior i, per tant, un nivell 

d’autocontenció molt baix. 

1.3. Motiu del desplaçament 

Analitzant les dades en funció del motiu del desplaçament: 

•  La majoria de residents es desplacen fora del municipi per motius de treball, el que 

representa uns 2.083 desplaçaments diaris, mentre que els desplaçaments per 

motius de treball a l’interior del municipi representen uns 501 desplaçaments diaris 

(veure Figura 7). A partir d’aquesta dada s’obté que aproximadament un 19% de la 

població activa ocupada es queda al municipi a treballar. 
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•  La majoria d’estudiants residents es desplacen fora del municipi, el que representa 

uns 618 desplaçaments diaris. Uns 322 desplaçaments diaris corresponen en 

canvi a desplaçaments interns, el que representa un 34% dels estudiants.  

•  Diàriament també es produeixen uns 1.056 desplaçaments amb destinació a Santa 

Coloma de Cervelló per motius obligats per part de persones no residents al 

municipi. Cal destacar que en un 98% dels casos es per motiu de treball i 

únicament en un 2% per motiu d’estudis. 

Figura 7. Distribució de la mobilitat obligada segons el tipus de flux i el motiu 
de desplaçament 
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Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001 i dades de matriculacions per al curs 2001-2002. Idescat 

1.4. Principals orígens i destinacions dels desplaçaments de connexió 

Analitzant els principals orígens i destinacions dels desplaçaments amb motiu treball 

s’obté (veure taula 1): 

•  Les principals destinacions dels residents que treballen fora del municipi són, de 

major a menor importància: Barcelona (amb 629 desplaçaments diaris), Sant Boi 

de Llobregat (390), L’Hospitalet (148), Cornellà de Llobregat (115), el Prat de 

Llobregat (103) i Sant Vicenç dels Horts (78). 

•  Els principals orígens dels desplaçaments amb destinació a Santa Coloma de 

Cervelló per motiu treball són, de major a menor importància: Sant Boi de 

Llobregat (amb 316 desplaçaments diaris), Sant Vicenç dels Horts (105), 

Barcelona (107), L’Hospitalet (74), Cornellà de Llobregat (68) i Viladecans (58). 
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taula 1. Principals relacions origen-destinació dels desplaçaments de connexió 
per motiu treball 

Municipi
Origen 
Santa 

Coloma

Destinació 
Santa 

Coloma
Total %

Barcelona 629 90 719 23%
Sant Boi Llobregat 390 316 706 23%
L'Hospitalet 148 74 222 7%
Sant Vicenç dels Horts 78 105 183 6%
Cornellà de Llobregat 115 68 183 6%
El Prat de Llobregat 103 21 124 4%
Viladecans 31 58 89 3%
Sant Joan Despí 44 17 61 2%
Esplugues de Llobregat 48 12 60 2%
Martorell 50 4 54 2%
Gavà 32 13 45 1%
Sant Andreu de la Barca 26 17 43 1%
Sant Feliu de Llobregat 32 10 42 1%
Torrelles de Llobregat 12 26 38 1%
Terrassa 21 8 29 1%
Santa Coloma de Gramenet 7 21 28 1%
Castellbisbal 24 4 28 1%
Altres 293 171 464 15%
TOTAL 2.083 1.035 3.118 100%

Principals relacions origen-destinació dels desplaçaments de 
connexió per motiu de treball

 
         Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001 

Per una altra banda, analitzant els principals orígens i destinacions dels 

desplaçaments amb motiu estudis s’obté (veure taula 2): 

taula 2. Principals relacions origen-destinació dels desplaçaments de connexió 
per motiu estudis 

Municipi
Origen 
Santa 

Coloma

Destinació 
Santa 

Coloma
Total %

Barcelona 108 1 109 17%
Sant Boi de Llobregat 365 9 374 59%
Sant Vicenç dels Horts 20 3 23 4%
L'Hospitalet 30 0 30 5%
Sant Feliu Llobregat 20 0 20 3%
Cornellà Llobregat 17 0 17 3%
Sant Just Desvern 12 0 12 2%
Esplugues Llobregat 10 0 10 2%
Cerdanyola del Vallès 5 0 5 1%
Begues 5 0 5 1%
Terrasssa 4 0 4 1%
Corbera de Llobregat 3 1 4 1%
Pallejà 3 0 3 0%
Sabadell 3 0 3 0%
Gavà 2 0 2 0%
El Prat de Llobregat 2 0 2 0%
Santa Coloma de Gramenet 2 0 2 0%
Altres 7 7 14 2%
TOTAL 618 21 639 100%

Principals relacions origen-destinació dels desplaçaments de 
connexió per motiu d'estudis

 
Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001 i dades de matriculacions per al curs 2001-2002. Idescat 
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•  Les principals destinacions dels residents que estudien fora del municipi són, de 

major a menor importància: Sant Boi de Llobregat (amb 365 desplaçaments diaris), 

i Barcelona (108). En un segon terme trobem l’Hospitalet (30), Sant Vivenç dels 

Horts (20), Sant Feliu de Llobregat (20) o Cornellà de Llobregat (17). 

•  Pel que fa als estudiants de Santa Coloma de Cervelló que provenen d’altres 

municipis, únicament representen 21 desplaçaments diaris, i hi destaca 

bàsicament Sant Boi de Llobregat. 

1.5. Repartiment modal 

Per a l’anàlisi dels repartiment modal s’ha utilitzat dos conceptes diferents: 

desplaçament i viatge. S’entén per desplaçament l’acció de desplaçar-se des d’un 

origen (en aquest cas la residència) fins a una destinació (en aquest cas el lloc de 

treball o el centre d’estudis). S’utilitza viatge per a anomenar cada una de les etapes 

d'un mateix desplaçament que es realitzen amb un mode de transport diferent, incloent 

les etapes a peu quan tinguin una duració superior a 5 minuts. En aquest sentit, el 

nombre total de viatges serà sempre superior al nombre total de desplaçaments. Per 

tant, cal entendre que un viatge en tren, per exemple, representa que una persona ha 

realitzat una etapa del seu desplaçament en tren, però no vol dir que hagi utilitzat 

aquest mode de transport des de l’origen fins a la destinació. 

Les dades utilitzades són únicament les de l’EMO’2001 ja que en les dades dels 

escolars de 3 a 15 anys no hi figuren els modes de transport utilitzats. Per tant, en 

aquest cas es considera únicament la mobilitat obligada de les persones de 16 o més 

anys.  

Cal tenir en compte també que en algunes ocasions l’EMO presenta alguns resultats 

dubtosos o fins i tot incongruents, per exemple que hi ha alguns viatges interns de 

Santa Coloma de Cervelló que es realitzen en tren, que tot i ser una combinació 

possible és realment molt improbable. Aquests resultats es poden explicar en part 

perquè hi ha algunes persones empadronades al municipi d’estudi que durant la 

realització del cens han respost a l’enquesta sobre mobilitat considerant els seus 

desplaçaments des d’una residència situada en un altre municipi sense fer-ho constar 

explícitament. 
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1.5.1. Repartiment modal global segons tipus de flux 

Els resultats globals del repartiment modal s’han resumit en la Figura 8 i la Figura 9. 

Cal destacar: 

•  En els desplaçaments de connexió, que anteriorment s’han xifrat en un 82% del 

total, el mode de transport més utilitzat és, sens dubte, el vehicle motoritzat. En 

aquest sentit el cotxe com a conductor, el cotxe com a passatger i la moto 

representen 2.507, 260 i 144 viatges diaris, respectivament. Així doncs, els 

vehicles motoritzats s’utilitzen en el 79% del total de viatges. Pel que fa als modes 

de transport col·lectiu, el ferrocarril destaca amb un 12% (uns 439 viatges diaris) i 

l’autobús es queda proper al 4% (uns 139 viatges). 

Figura 8. Repartiment modal dels viatges en termes absoluts 
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Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001. Únicament considera persones de 16 o més anys 

Figura 9. Repartiment modal dels viatges en ternes relatius 
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Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001. Únicament considera persones de 16 o més anys. 
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•  En els desplaçaments interns per motius de treball o estudis, que representen un 

18% de la mobilitat obligada, els vehicles motoritzats s’utilitzen en un 56% dels 

viatges (gairebé 300 viatges diaris), mentre que els viatges a peu representen un 

37% i l’autobús no arriba al 4,5%. 

1.5.2. Repartiment modal segons el motiu de desplaçament 

Entrant en detall en les dades de repartiment modal anteriors, resulta interessant 

comparar el diferent comportament en la utilització dels modes de transport entre 

treballadors i estudiants. Els resultats per als treballadors s’han resumit en la Figura 10 

i la Figura 11 i els resultats per als estudiants en la Figura 12 i la Figura 13. 

Figura 10. Repartiment modal dels viatges per motiu treball en termes absoluts 
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Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001. Únicament considera persones de 16 o més anys 

Figura 11. Repartiment modal dels viatges per motiu treball en termes relatius 
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Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001. Únicament considera persones de 16 o més anys 



 

 
Estudi de mobilitat de Santa Coloma de Cervelló 

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 

30 

•  Els desplaçaments per motiu treball, que globalment representen un 79% dels 

desplaçaments per mobilitat obligada de les persones de 16 o més anys, també es 

realitzen majoritàriament en vehicles motoritzats. En els desplaçaments interns en 

un 56% dels casos, i en els desplaçaments de connexió en un 81%.  

•  En els desplaçaments per motiu estudis, que globalment representen un 21% dels 

desplaçaments per mobilitat obligada de les persones de 16 o més anys, els 

vehicles motoritzats no són clarament majoritaris ja que la quota es queda en un  

46%. En contraposició amb el cas de la mobilitat dels treballadors cal destacar que 

en termes relatius guanya un pes important el ferrocarril (22%) que supera al cotxe 

com a conductor (21%). Després destaca el cotxe com a passatger (17%), 

l’autobús i el metro (ambdós amb un 13%) i la moto (8%). 

Figura 12. Repartiment modal dels viatges per motiu estudis en termes absoluts 
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Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001. Únicament considera persones de 16 o més anys 

Figura 13. Repartiment modal dels viatges per motiu estudis en termes relatius 
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Font: Elaboració pròpia a partir de EMO’2001. Únicament considera persones de 16 o més anys 
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1.5.3. Repartiment modal per als principals orígens i destinacions 

Analitzant les dades per modes de transport en funció dels orígens i destinacions 

destaquen les següents relacions (veure Annex 1.2): 

•  La relació amb Barcelona és, en termes relatius, la menys coberta amb vehicles 

motoritzats, que representen poc més del 60%. A més a més, cal tenir en compte 

que en termes absoluts Sant Boi de Llobregat genera més desplaçaments en 

vehicle motoritzat que Barcelona. 

•  Pel que fa a l’ús dels modes de transport col·lectiu, cal remarcar que en la relació 

amb Barcelona els desplaçaments amb FGC, cotxe conductor + FGC, FGC + 

Metro, FGC + Autobús i FGC + Renfe, representen més d’un 25% dels 

desplaçaments. 
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2. Opinions dels residents sobre els modes de transport 

Tal com s’ha comentat en la metodologia, dins del present estudi s’ha realitzat un total 

de 25 enquestes a residents a Santa Coloma de Cervelló per tal de completar l’anàlisi 

de la mobilitat. Donada la magnitud de la mostra realitzada, s’han de prendre els 

següents resultats quantitatius únicament de forma orientativa ja que l’objectiu 

principal de les enquestes ha estat sobretot l’obtenció de dades qualitatives sobre els 

principals problemes i solucions identificades per la ciutadania respecte a la mobilitat al 

municipi.  

2.1. Perfil de l’enquestat 

Per tal de garantir una certa heterogeneïtat de la mostra les enquestes s’han distribuït 

de forma general en funció de la distribució de la població per grups d’edat. Els 

resultats es poden observar en la Figura 14.  

Figura 14. Distribució de les enquestes per rangs d’edat  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 

El perfil majoritari és una dona treballadores amb una edat mitjana d’uns 43 anys. 

Globalment, un 72% dels enquestats tenen entre 30 i 65 anys, un 64% són dones i es 

tracta de persones que treballen o estudien fora de casa en un 84% dels casos. 
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Figura 15. Sexe 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 

Figura 16. Ocupació 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 

2.2. Mobilitat a peu 

Tot i que majoritàriament els enquestats consideren que no hi ha problemes per 

desplaçar-se a peu pel municipi, cal tenir en compte que un 36% consideren que sí 

que és un aspecte problemàtic. En aquest sentit destaquen sobretot: 

•  Els pendents importants dels carrers en la part alta del casc urbà i en les 

urbanitzacions no incentiven un increment de la proporció de desplaçaments que 

es realitzen a peu entre les urbanitzacions i el centre. 

•  Les males condicions d’algunes voreres, especialment al C/Sant Roc. 

•  La inseguretat per als vianants que existeix en algunes interseccions de la Via de 

Cornisa i les condicions poc confortables del camí lateral. 

2.3. Mobilitat en bicicleta 

Un 52% dels enquestats no disposa de bicicleta. L’ús majoritari dels que sí que  

disposen de bicicleta és durant el cap de setmana. La majoria afirmen que la 

utilitzarien més si es produïssin algunes millores, d’entre les que es destaca la 

senyalització d’itineraris per a bicicletes. 
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2.4. Mobilitat en transport públic 

En una comparativa dels modes de transport públic disponibles (veure Figura 17) es 

constata que la majoria de gent utilitza el ferrocarril (un 80%), encara que sigui 

esporàdicament. Pel que fa a l’autobús, en canvi, la majoria de gent afirma no haver-

los fet servir mai. En aquest sentit, han utilitzat l’autobús alguna vegada en 

desplaçaments interns o per anar a Sant Boi de Llobregat un 12% dels enquestats. 

Figura 17. Ús dels modes de transport públic, encara que sigui 
esporàdicament 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 

Cal destacar que un 50% dels enquestats afirmen que no podrien o no estarien 

disposats a canviar el cotxe per cap altre mode de transport, encara que milloressin les 

condicions. 

2.5. Mobilitat en vehicle privat 

2.5.1. Disponibilitat de vehicle privat 

Pel que fa a la disponibilitat de vehicles en les unitats familiars enquestades, un 52% 

de les llars tenen entre 1 i 2 vehicles, i que un 44% de les llars tenen 3 o més vehicles.  

Figura 18. Disponibilitat de vehicle per família 

4%
12%

40%
20%

24%

No en tenen
1 vehicle
2 vehicles
3 vehicles
4 o més vehicles

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 
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2.5.2. Principals problemes identificats 

La majoria dels enquestats considera que no hi ha problemes de circulació pel nucli 

urbà de Santa Coloma de Cervelló (un 56% dels casos), que no hi ha problemes 

derivats de la distribució urbana de mercaderies (un 76% dels casos) i que el nivell de 

soroll és “més aviat baix” o “tolerable” (en un 64% dels casos). Pel que fa a 

l’aparcament, a diferència dels aspectes anterior, un 58% dels enquestats consideren 

que sí que hi ha problemes per aparcar. 

Entrant en detall en els problemes identificats pels enquestats, cal destacar: 

•  Circulació:  

- Problemes de circulació especialment en l’Avinguda Santa Coloma derivats 

de l’aparcament en doble filera. 

- Saturació al voltant de la plaça del Pi Tallat. 

- Conducció temerària d’algunes motocicletes. 

•  Distribució de mercaderies:  

Bàsicament s’han destacat els problemes derivats de les operacions de càrrega i 

descàrrega en l’Avinguda de Santa Coloma i en el C/Padró, sovint ocupant un carril de 

circulació. 

•  Soroll: 

Un 36% dels enquestats consideren que els nivells de soroll són molt molestos i en 

alguns casos insuportables.  

Figura 19. Percepció del nivell de soroll degut al trànsit 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 
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•  Aparcament: 

Un 58% dels enquestats que consideren que hi ha problemes d’aparcament localitzats 

de forma general en tota el nucli antic. En especial es destaquen els problemes a 

l’Avinguda de Santa Coloma, al C/Padró i al voltant de la Plaça de les Vinyes. 

Figura 20. Percepció de problemes de circulació i aparcament 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 
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V. ANÀLISI I DIAGNOSI PER MODES DE TRANSPORT 

1. Mobilitat a peu 

1.1. Descripció del treball de camp 

L’anàlisi de la mobilitat actual a peu s’ha basat en els comptatges de vianants en les 

principals interseccions del nucli urbà, per tal d’identificar els itineraris més habituals 

d’aquests usuaris de la via pública. 

En cada punt de comptatge s’ha quantificat el nombre de vianants que travessen la 

secció, així com el nombre de bicicletes. 

En total s’ha realitzat 25 comptatges de curta durada (15 minuts). En la taula 3 

s’esmenta la localització d’aquestes seccions, que s’han representat en el plànol 5.1.  

taula 3. Localització de les seccions de comptatge manual de vianants 

nº Seccions hora
1 Avinguda Països Catalans / Pl.de les Vinyes 13:10-13:25
2 C/Josep Ferrer 13:25 - 13:40
3 Av.Països Catalans / C/Pau Casals 13:00 - 13:15
4 C/Pau Casals (al costat de l'Ajuntament) 13:15 - 13:30
5 Av. Pedro Pons 10:15 - 10:30
6 Pl. Constitució 10:30 - 10:45
7 C/Padró 10:45 - 11:00
8 C/Lluís Pascual Roca 12:00 - 12:15
9 C/Església 11:20 - 11:35
10 Av. Santa Coloma (a prop Pl. Pi Tallat) 11:55 - 12:10
11 Av. Santa Coloma (a prop C/Joan XXIII) 12:10 - 12:25
12 C/Jaume Pau 12:25 - 12:40
13 Pau Casals (cap a Pl. Constitució) 10:00 - 10:15
14 Passatge Núria 12:40 - 12:55
15 C/Pare Pere Boronat 12:45 - 13:00
16 C/Sant Antoni 10:40 - 10:55
17 C/Sant Antoni (escales) 10:55 - 11:10
18 C/Àngel Guimerà 11:10 - 11:25
19 C/Eusebi Jover 12:00 - 12:15
20 C/Joan XXIII (solar) 10:35 - 10:50
21 Av. Països Catalans, entre C/Joan XXIII i J.Pau 10:50 - 11:10
22 C/Til·lers -
23 Av. Països Catalans, entre J.Pau i J.Ferrer -
24 Av. 11 de setembre / Pavelló 11:15 - 11:30
25 Av. 11 de setembre / Pl. Vinyes -  

Font: Elaboració pròpia 
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1.2. Anàlisi dels fluxos de vianants actuals 

En l’annex 3.1 es recullen les dades obtingudes en cada secció de comptatge de 

vianants. Tot i el valor aproximatiu de les dades obtingudes, es pot considerar que les 

intensitats de vianants més elevades es produeixen en l’Avinguda Santa Coloma, la 

plaça Constitució, el C/Padró i els trams més cèntrics del C/Pau Casals, el C/Josep 

Ferrer i el C/Jaume Pau. 

1.3. Diagnosi de la mobilitat a peu 

Les principals característiques de les vies i de les interseccions del nucli urbà pel que 

fa a la mobilitat a peu s’han representat en el plànol 5.2.  

Les principals deficiències que s’han considerat en l’anàlisi de l’espai viari destinat als 

vianants estan relacionades amb l’accessibilitat. La millora de l’accessibilitat en la via 

pública, a banda de garantir el dret a la mobilitat a les persones amb mobilitat reduïda 

(potencialment ho és tota la població), s’ha de concebre com una millora de la 

comoditat per al conjunt dels vianants. En aquest sentit, cal tenir en compte els 

paràmetres establerts en el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, aprovat mitjançant el  

Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/91, de 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. En 

l’annex 3.2 s’han recollit els principals paràmetres del Codi d’Accessibilitat relacionats 

amb la via pública.  

En el present estudi l’anàlisi de les deficiències relacionades amb la mobilitat a peu 

s’ha concretat en: 

•  Diferenciació dels carrers del conjunt de la xarxa viària en funció de l’amplada útil 

de pas per a vianants. 

- Carrers amb amplada útil de pas còmoda. 

- Carrers amb amplada útil de pas suficient. 

- Carrers amb amplada útil de pas deficient. 

•  Interseccions de la xarxa viària on existeix inseguretat per als vianants. 

1.3.1. Carrers amb amplades útils de pas còmodes per a vianants 

En primer lloc cal destacar aquells carrers de plataforma única, és a dir, sense voreres, 

d’ús exclusiu per a vianants: 
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•  La majoria es concentren en el sector Pla Vinyes, on existeixen diversos passatges 

que permeten accedir als diferents blocs d’habitatges. 

•  També és de plataforma única el camí de Can Via, que connecta el C/de l’Església 

amb el CEIP Montpedrós.  

•  Finalment hi ha alguns carrers de plataforma única senyalitzats com a carrers 

residencials de prioritat invertida, en carrers d’urbanització recent de la urbanització 

Can Via. 

  

foto 1. A l’esquerra, nous passatges exclusius per a vianants entre els blocs d’habitatges del 

Pla Vinyes. 

foto 2. A la dreta, tram oest del C/de Can Via, utilitzat com a via d’accés a peu i en bicicleta al 

CEIP Montpedrós des del centre. 

  

foto 3. A l’esquerra, voreres molt amples a l’Avinguda Santa Coloma 

foto 4. A la dreta, voreres molt amples a l’Avinguda dels Països Catalans. 

En segon lloc hi ha carrers que tot i no tenir plataforma única disposen de voreres 

còmodes. S’ha considerat que un vorera còmoda és aquella que té una amplada útil 

de pas superior a 1,70 metres, en el sentit que permet el creuament de dues cadires 

de rodes o dos cotxets. Es troben bàsicament: 

•  En tots els carrers del sector Pla Vinyes. 
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•  En l’Avinguda de Can Lluch. 

•  En trams d’alguns carrers de la urbanització Can Via. 

1.3.2. Carrers amb amplades útils de pas suficients 

Hi ha altres carrers on les voreres són més estretes, i tot i que l’amplada no és 

suficient per al creuament de dues cadires de rodes sí que es poden creuar una cadira 

de rodes o un cotxet amb un vianant. En aquest sentit s’ha considerat que les voreres 

són suficients quan l’amplada entre 1,20 i 1,70 metres. Es troben: 

•  En els carrers que connecten l’Avinguda de Santa Coloma amb l’Avinguda Baix 

Llobregat. 

•  En el C/Padró. 

•  En alguns trams del C/Sant Roc, el C/Esquirol i el C/Ramon Berenguer. 

  

foto 5. A l’esquerra, voreres amb certa comoditat al C/Sant Antoni. 

foto 6. A la dreta, vorera amb certa comoditat, quan no hi ha aparcament il·legal de vehicles, 

en el costat oest del C/del Bosc. 

1.3.3. Carrers amb amplades útils de pas deficients 

El Codi d’Accessibilitat de Catalunya estableix que l’amplada lliure mínima d’un itinerari 

adaptat ha de ser de 0,90 metres, però comptant únicament l’espai lliure d’elements 

d’urbanització (papereres, baranes, escocells, guals amb un pendent transversal 

superior al 2%, etc.). Per aquest motiu, s’ha considerat com a criteri general que la 

vorera és deficient quan es troba per sota els 1,20 metres. 

Aquestes deficiències s’han representat en el plànol 5.2 i a continuació se’n comenten 

les més significatives. 
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•  En el tram central del C/Sant Roc, entre el C/de l’Església i el C/del Bosc les 

condicions de pas són deficients. Cal tenir en compte que té una circulació de 

vehicles important i que en alguns trams fins i tot només és disposa de vorera en 

un dels costats del carrer. 

•  En el C/Lluís Pasqual Roca tampoc és disposa de voreres amb amplada útil 

suficient, i el tram contigu de l’Avinguda del Baix Llobregat, tot i tenir una amplada 

superior als 1,70 metres, es troba en condicions de pavimentació deficients. 

•  En tot l’eix del C/Pau Casals i el C/Dr. Barraquer, fins a connectar amb l’Avinguda 

de Can Lluch, les voreres són insuficients de manera que molts vianants circulen 

per la mateixa calçada. Cal destacar que existeix un tram del C/Pau Casals que és 

molt utilitzat per accedir a l’Ajuntament. 

•  En la majoria de carrers de les urbanitzacions de Can Via i de Cesalpina les 

amplades són insuficients, tot i que es tracta de teixits urbans dispersos i allunyats 

del centre que no acostumen a generar fluxos importants de vianants. 

  

foto 7. A l’esquerra, vorera insuficient i inaccessible en el tram est del C/del Bosc. 

foto 8. A la dreta, vorera insuficient en un costat del C/Sant Roc, i inexistent en l’altre. 

  

foto 9. A l’esquerra, voreres insuficients al C/de Pau Casals. 

foto 10. A la dreta, voreres insuficient en un vial de la urbanització Cesalpina. 
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1.3.4. Principals interseccions amb inseguretat 

Les principals interseccions amb perill per als vianants es concentren al voltant de la 

plaça Constitució.  

•  Cal destacar especialment la intersecció del C/Sant Roc amb el C/Església. Cal 

tenir en compte que el fort desnivell del C/Sant Roc afavoreix l’increment de 

velocitat dels vehicles que circulen per aquest tram, i que simultàniament es tracta 

d’una intersecció amb molta presència d’escolars que accedeixen a peu a l’escola. 

•  Existeixen altres punts on els conductors no disposen d’una distància de visibilitat 

suficient de punts de la xarxa viària on el creuament de vianants és relativament 

freqüent. Es tracta d’algun punt del C/Església, o el C/Agustí Pere Pons. En 

d’altres casos el disseny de l’espai urbà genera passos de vianants excessivament 

llargs, com succeeix a la Plaça de la Constitució. 

  

foto 11. A l’esquerra, intersecció del C/Església amb el C/Sant Roc. 

foto 12. A la dreta, pas de vianants a la Plaça de la Constitució. 

1.3.5. Dèficits de connectivitat a peu 

Existeixen algunes relacions origen-destinació que no estan ben resoltes per als 

desplaçaments a peu ni en bicicleta. Cal destacar molt especialment els següents: 

•  La connexió entre el casc urbà de Santa Coloma i l’estació de ferrocarril té unes 

condicions de confort deficients. Actualment s’utilitza un sender que els mateixos 

vianants han anat creant amb l’ús, però que no és accessible ni té el confort 

lumínic necessari. 

•  La connexió de Can Lluch amb la zona oriental del casc urbà i l’estació del 

ferrocarril també es realitza per un sender que travessa la riera de Can Lluch 

sense cap arranjament. Cal tenir en compte que hi ha previsions de construir un 
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nou sector a Can Lluch i una nova escola a l’extrem oriental del casc urbà, molt a 

prop de l’estació del ferrocarril, de manera que s’ha de preveure un increment de la 

mobilitat entre aquests punts. 

•  La connexió entre la Colònia Güell i el casc urbà de Santa Coloma es realitza 

actualment pel costat est de la Via de Cornisa on existeix un espai segregat amb 

fitons de fusta i amb grava com a material de cobertura. Es tracta d’una actuació 

de segregació que ha aportat molta més seguretat per a la circulació de vianants i 

bicicletes per aquest vial. De tota manera no ofereix gaire confort als ciclistes. 

•  La connexió entre la Colònia Güell i el casc urbà de Sant Boi de Llobregat a peu i 

en bicicleta no ha estat considerada degudament en el planejament urbanístic fins 

a l’actualitat, tot i que la mobilitat entre aquests sectors és una realitat. Cal tenir en 

compte especialment els residents de Santa Coloma i la Colònia Güell que 

accedeixen a l’IES Rafael Casanova i al mercat, però també per als treballadors 

residents a Sant Boi que volen accedir al recinte industrial de la Colònia Güell. 

  

foto 13. A l’esquerra, senders que permeten connectar a peu la Colònia Güell amb Sant Boi de 

Llobregat, travessant la llera de la Riera de Can Soler. 

foto 14. A la dreta, vorera nord de l’accés a la Colònia Güell des de la carretera BV-2002, 

senyalitzat a terra com a itinerari per als visitants de la Colònia Güell que hi accedeixen 

des de l’estació de ferrocarril. 

•  La connexió entre la Colònia Güell i l’estació de ferrocarril que porta el mateix nom 

no és actualment un itinerari adaptat, tot i tractar-se de l’únic itinerari del que 

disposen els visitants de la Colònia Güell que opten per accedir-hi en transport 

públic. S’han detectat alguns dèficits d’amplada útil de pas, i també de graons o 

discontinuïtats remarcables en el paviment. 
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2. Mobilitat en bicicleta 

2.1. Intensitats de circulació i jerarquia viària per a bicicletes 

Pel que fa a les intensitats de bicicletes obtingudes a partir dels punts de comptatge de 

vianants i vehicles, cal destacar que les extrapolacions tenen associat un error 

important degut a que la magnitud total de bicicletes que recorren el municipi és molt 

petita en relació a la durada dels períodes de comptatge. En tot cas, dels resultats 

totals per al conjunt dels comptatges de vianants es pot desprendre que la intensitat de 

circulació de bicicletes representa aproximadament un 0,5% de la intensitat de 

circulació de vianants. 

2.2. Diagnosi dels itineraris ciclables actuals 

Com s’ha esmentat anteriorment, al costat est de la Via de Cornisa existeix un espai 

per a la circulació de vianants i bicicletes segregat amb fitons de fusta. Tot i oferir 

seguretat als ciclistes que circulen per aquest vial, no ofereix condicions confortables 

degut al material de cobertura. 

Pel que fa a l’interior del casc urbà no existeix cap tram de carril-bici segregat, ni cap 

tipus de senyalització específica per a la circulació en bicicleta. 

  

foto 15. A l’esquerra, espai segregat amb fitons de fusta al costat est de la Via de Cornisa. 

foto 16. A la dreta, camí per l’interior del Parc dels Cirerers. 

Per una altra banda, al municipi existeixen alguns camins amb senyalització com a 

itineraris de natura i/o senderisme, que en alguns trams discorren per l’interior de parc 

urbans com el Parc dels Cirerers. Tot i que aquests camins compleixen bàsicament 
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funcions de lleure i només són utilitzats esporàdicament per a realitzar desplaçaments 

quotidians, ofereixen possibilitats de promoció de la bicicleta. 

2.3. Pols d’atracció amb accés deficient 

La xarxa ciclable futura, que no necessàriament s’ha de promoure amb la construcció 

de carrils-bici, hauria de connectar els punts que s’esmenten a continuació, així com 

els nous equipaments i les noves centralitats que es creïn quan es desenvolupi el 

POUM. En aquest sentit, es pot considerar que els següents pols d’atracció estan 

actualment mal connectats en bicicleta i que les persones que hi accedeixen en 

bicicleta es troben sovint amb situacions d’inseguretat. 

Aquests pols d’atracció són: 

•  Centre comercial i administratiu: entorn de la Plaça de la Constitució, la Plaça del 

Pi Tallat, la Plaça de les Vinyes i l’Avinguda Santa Coloma. 

•  Terminals de transport públic: estació de ferrocarril Santa Coloma de Cervelló, 

estació de la Colònia Güell i estació de Molí Nou (Sant Boi de Llobregat). 

•  Equipaments educatius: IES Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat), CEIP 

Montpedrós i CEIP Colònia Güell. 

•  Equipaments sanitaris: el CAP de Santa Coloma, situat al centre. 

•  Equipaments esportius: el pavelló poliesportiu. 

•  Polígons industrials propers: el polígon situat entre la via del ferrocarril i la carretera 

BV-2002 i el polígon de la Colònia Güell. 

•  Camins senyalitzats com a itineraris de natura i/o senderisme. 
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3. Mobilitat en transport públic 

3.1. Autobús L76: Santa Coloma – Molí Nou (Sant Boi) 

Es tracta d’un servei interurbà que realitza un recorregut pel casc urbà de Santa 

Coloma de Cervelló i les urbanitzacions de Can Via i Cesalpina, la Colònia Güell i 

finalment per l’entorn de l’IES Rafael Casanova i de l’estació de Molí Nou, al terme 

municipal de Sant Boi de Llobregat. 

3.1.1. Horaris i freqüència 

Les parades del servei d’autobús poden localitzar-se en el plànol 6.  

Les principals dades es resumeixen en la taula 4. 

taula 4. Resum de les dades d’horari i freqüència de l’autobús L76 

Exp. 
/dia

Hora 
inici

Hora 
final

Interval 
de pas 

(minuts)

Exp. 
/dia

Hora 
inici

Hora 
final

Interval 
de pas 

(minuts)

Exp. 
/dia

Hora 
inici

Hora 
final

Interval 
de pas 
(hores)

33 15 7:00 21:00 60 13 9:00 21:00 60 2 9:05 19:00 10

Feiners
Nº 

parades

Dissabte Diumenge

 
Font: elaboració pròpia a partir dels horaris de les línies 

3.1.2. Cobertura territorial 

Per analitzar la cobertura de l’autobús per parades, és a dir, la zona que queda 

coberta pel servei al voltant de cada parada, es consideren diferents valors de 

distància en funció del tipus de servei de transport públic, donat que la disposició a 

caminar també dependrà de les característiques del servei. En el cas d’un servei 

d’autobús que permet fer desplaçaments urbans i interurbans de curta distància, es pot 

considerar una distància màxima d’uns 250 metres en línia recta al voltant de cada 

parada. De fet, segons aquesta hipòtesi s’està considerant una distància real a través 

de la xarxa viària que és quelcom major i que globalment es pot considerar un 20% 

superior, és a dir, al voltant d’uns 300 metres. En termes de temps correspon a menys 

de 5 minuts a peu. 

A partir d’aquestes dades s’han identificat aquelles zones residencials que queden 

més allunyades de la cobertura del servei (veure plànol 6). De forma general es pot 
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considerar que la cobertura del servei es força bona, i únicament queden situades a 

una distància major les següents zones residencials: 

•  La zona de Can Lluch, especialment el sector d’habitatges de construcció més 

recent. 

•  La part més al nord del sector Pla Vinyes, a prop de la riera. 

•  Part de la urbanització de Can Via. 

En el futur caldrà preveure canvis en el recorregut de la línia per tal de donar servei a 

la població dels nous sectors previstos en el POUM, ja que tots ells queden situats fora 

de l’àmbit de cobertura de l’actual servei. 

3.2. Línia ferroviària 

Dins el municipi de Santa Coloma de Cervelló s’ubiquen dues estacions de la línia del 

Llobregat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: Santa Coloma de Cervelló i 

Colònia Güell.  

3.2.1. Horaris i freqüència 

Els horaris complets així com els esquemes de tota la línia poden consultar-se en 

l’annex 4.2. Les dades més rellevants del servei s’han resumit en la taula 5, 

diferenciant per una banda les parades de Santa Coloma de Cervelló i Colònia Güell, i 

per una altra la parada de Molí Nou, a Sant Boi de Llobregat, ja que disposa d’un nivell 

de servei i un preu que la fan més atractiva per als residents de Santa Coloma de 

Cervelló.  

En un dia laborable el servei des de Santa Coloma de Cervelló fins a Barcelona (Plaça 

Espanya) comença a les 05:27 i acaba a les 23:54 hores, amb uns intervals de pas de 

14 minuts de mitjana. La parada de Molí Nou, en canvi, té diàriament el doble 

d’expedicions, de manera que ofereix intervals de pas de 7 minuts. Tot i que de dilluns 

a dijous l’horari es força semblant en ambdós casos, cal tenir en compte que 

divendres, dissabtes i vigílies de festius hi ha 7 expedicions més que allarguen el 

servei fins passades les 2 de la matinada però únicament fins a la parada de Molí Nou. 

Des de la integració tarifària del conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona, 

l’estació de Santa Coloma de Cervelló i l’estació de Colònia Güell han quedat en la 

zona 2, de manera que el cost d’un viatge amb tren fins a Barcelona (i la resta de 
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viatges en transport públic associats al mateix desplaçament), a gener de 2006, és de 

1,33 € (amb la targeta de 10 viatges). Des de Molí Nou, en canvi, el cost descendeix 

fins a 0,665 €, un 50% menys, degut a que es troba situat en la zona 1. 

taula 5. Resum de les dades d’horari i freqüència del servei de ferrocarril 

79 5:27 23:54 0:14 73 5:33 23:54 0:15

148 5:00 23:58 0:07 101 5:33 23:54 0:10

(*) Divendres, dissabtes i vigílies de festius hi ha 7 expedicions més, amb última arribada a Molí Nou a les 2:12 de 
la matinada

Nom 
línia

S4, S7, 
S8, S33

Hora 
final

Parada i sentit de 
circulació

Feiners Dissabtes i festius 

Interval 
mig de 

pas 
(minuts)

Santa Coloma de Cervelló - 
trens amb destinació a 
Barcelona (Plaça Espanya)

Molí Nou - Ciutat 
Cooperativa (Sant Boi) - 
trens amb destinació a 
Barcelona (Plaça Espanya) 
(*)

Exp. 
/dia

Hora 
inici

Hora 
final

Interval 
mig de 

pas 
(minuts)

Exp. 
/dia

Hora 
inici

 

Font: elaboració pròpia a partir dels horaris de les línies 

3.2.2. Cobertura territorial 

En el cas d’un servei de ferrocarril que permet fer desplaçaments interurbans i 

connectar amb la xarxa de metro de Barcelona, es pot considerar una distància de 

cobertura superior a la de l’autobús. En aquest cas s’ha situat l’estàndard en uns 600 

metres en línia recta al voltant de cada parada, tot i que en alguns casos es considera 

fins a 1.000 metres. En aquest sentit s’ha considerat també que hi ha pendents 

considerables en algunes zones del mateix casc urbà. Així doncs, amb aquesta 

hipòtesi s’està considerant una distància real a través de la xarxa viària d’uns 750 

metres. En termes de temps correspon a uns 12 minuts a peu. 

A partir d’aquestes dades s’han identificat aquelles zones que es troben situades dins 

d’un àmbit desitjable de cobertura i aquelles que en queden fora. Cal destacar: 

•  Tot el sector Pla Vinyes, el barri de Can Lluch, i en general tota la part del casc 

urbà que es situa a l’est de la plaça de les Vinyes i la plaça del Pi Tallat, queden 

dins l’àmbit de cobertura esmentat i, per tant, és raonable que aquesta població 

accedeixi a l’estació majoritàriament a peu i en bicicleta. En aquest sentit la majoria 

de la població del casc urbà es situa dins aquest àmbit de cobertura. 
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•  El conjunt de la Colònia Güell es situa dins l’àmbit de cobertura de la parada de la 

Colònia Güell. No és el cas però del nou sector que es preveu a l’oest de la Via de 

Cornisa i, per tant, caldrà tenir en compte que el mode a peu no serà gaire atractiu 

per a realitzar els desplaçaments fins a l’estació de Colònia Güell o fins a l’estació 

de Molí Nou.  

•  Totes les urbanitzacions queden clarament allunyades del servei del ferrocarril de 

manera que l’accés a l’estació es realitzarà majoritàriament en vehicle privat o bé 

amb l’autobús de la línia L76. 
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4. Mobilitat en vehicle privat 

4.1. Xarxa bàsica existent 

4.1.1. Vies d’accés 

Existeixen bàsicament dues vies d’accés a Santa Coloma de Cervelló: 

•  La carretera BV-2006, que connecta amb la carretera BV-2002. Tots els accessos 

a les autovies i autopistes del Llobregat es realitzen a partir d’aquesta carretera 

BV-2002 i els diferents ponts que permeten creuar el riu Llobregat. 

•  La Via de Cornisa, que permet connectar amb la Colònia Güell i amb Sant Boi de 

Llobregat, i en ambdós casos, també amb la carretera BV-2002, indirectament. 

4.1.2. Vies internes 

A partir de l’estructuració general que ha suposat l’existència de les vies regionals 

descrites en l’apartat anterior, les vies internes principals han anat creant la resta de 

connexions longitudinals i transversals entre les diferents zones urbanes del municipi 

(veure plànol 4). 

•  Vies longitudinals (est-oest): Al municipi existeixen diversos eixos que permeten 

travessar el casc urbà en direcció est-oest, i un únic eix, format pel C/Sant Roc i el 

C/Ramon Berenguer, que permet connectar també amb les urbanitzacions de Can 

Via i Cesalpina. Aquest eix connecta també amb la part alta de les urbanitzacions 

de Torrelles de Llobregat. 

•  Vies transversals (nord-sud): En paral·lel a la carretera BV-2002 transcorre 

l’anomenada Via de Cornisa que connecta la carretera BV-2006 amb Sant Boi de 

Llobregat, vorejant la Colònia Güell per l’oest. Es tracta, per tant, del principal eix 

transversal nord-sud que permet connectar la Colònia Güell i el casc urbà de Sant 

Coloma de Cervelló. En el futur aquest vial adquirirà una configuració més de 

rambla urbana i menys de carretera, en la mesura en que passi a ser utilitzat 

fonamentalment per accedir als nous sectors residencials de la Colònia Güell i s’hi 

ubiquin nous equipaments i locals comercials.  
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4.2. Anàlisi de la circulació de vehicles en les carreteres d’accés al nucli 

4.2.1. Punts d’aforament automàtic de vehicles 

Les intensitats de circulació en les carreteres d’accés al nucli urbà s’han avaluat a 

partir dels aforaments automàtics realitzats per la Diputació de Barcelona. Els 

aforaments automàtics analitzats es recullen en la taula 6 i la seva ubicació pot 

consultar-se en el plànol 7.1.  

taula 6. Punts d’aforament automàtic analitzats 

Carretera PQ Font

BV-2002 4.189 Diputació de Barcelona

BV-2002 4.436 Diputació de Barcelona

BV-2006 230 Diputació de Barcelona
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona 

4.2.2. Intensitats de circulació 

Les últimes dades disponibles dels aforaments automàtics en les carreteres d’accés al 

casc urbà s’han recollit en la taula 7. El desglossament d’aquests totals en funció del 

dia de la setmana, la tipologia de vehicles, etc., s’ha recollit en l’annex 5.1. 

Els resultats permeten constatar que l’accés al casc urbà es realitza preferentment des 

del nord degut a la ubicació del pont sobre el Llobregat a l’alçada de Sant Vicenç dels 

Horts. 

taula 7. Intensitat mitjana diària de circulació en els accessos al casc urbà 

Carretera PQ IMD dia laborable 
(vehicles/dia). Any 2006

BV-2002 4.189 18.445
BV-2002 4.436 16.678
BV-2006 230 12.273  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona 
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4.3. Anàlisi de la circulació de vehicles en la xarxa viària interna  

4.3.1. Punts de comptatge manual de vehicles 

Les intensitats de circulació en la xarxa viària interna s’han analitzat a partir dels 

resultats dels comptatges manuals realitzats en les principals interseccions del casc 

urbà. 

En dies feiners (comptabilitzant únicament de dimarts a dijous, degut a la major 

irregularitat de la mobilitat els dilluns i divendres), s’ha realitzat 10 comptatges d’1 hora 

en les principals interseccions de la xarxa viària urbana. Les intensitats mitjanes 

diàries (IMD) s’han obtingut a partir d’extrapolar els resultats dels comptatges manuals 

utilitzant com a referència última una gràfica de distribució diària tipus en zona urbana. 

taula 8.  Localització dels punts de comptatge manual de vehicles 

nº Localització del punt d'aforament durada

1 Intersecció R. Berenguer - C / Esquirol 1h

2  C/ R. Berenguer - C / Esquirol 1h

3 Plaça Constitució 1h

4 Intersecció Avgda. Països Catalans i C/ Pau Casals 1h

5 Intersecció C/ Padró 1h

6 Rotonda Avdga. 11 de setembre 1h

7 Intersecció Avgda. Països Catalans i C/ Jaume Pau 1h

8 Intersecció Via Cornisa 1h

9 Intersecció Via de la Pau i Av. Santa Coloma 1h

10 Interssecció Av. de la Pau i Av. Països Catalans 1h  
Font: Elaboració pròpia 

La localització dels punts de comptatge manual s’ha representat en el plànol 7.1. Els 

resultats poden consultar-se en l’annex 5.2.  

4.3.2. Intensitats de circulació i jerarquia viària interna 

Les intensitats de circulació obtingudes en cada punt de comptatge han permès 

elaborar el mapa d’intensitats de circulació (veure plànol 7.2), que permet distingir 

quina és la jerarquia viària actual pel que fa al trànsit de vehicles. 

4.4. Diagnosi de la circulació de vehicles al nucli urbà 

Els principals aspectes de la diagnosi de la circulació de vehicles i la connectivitat de la 

xarxa viària s’han representat en el plànol 7.4 i es descriuen breument a continuació. 
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4.4.1. Sentits de circulació dins el casc urbà 

La majoria de carrers situats en la zona Centre s’han regulat amb sentits únics de 

circulació. Tot i això, hi ha alguns carrers que encara plantegen conflictes derivats de 

la circulació en ambdós sentits. Cal destacar: 

•  El tram de l’Avinguda del Baix Llobregat entre la intersecció amb el C/Lluís Pasqual 

Roca i el C/Josep Ferrer. Cal tenir en compte tots els vehicles que volen sortir de la 

part oest del casc urbà i de les urbanitzacions circulen per aquest carrer realitzant 

el gir a l’esquerra per seguir pel C/Josep Ferrer i descendir per l’Avinguda Santa 

Coloma.   

•  El tram del C/Sant Roc entre el C/Àngel Guimerà i el C/Església genera situacions 

de perill que en part es deriven de mantenir una circulació de doble sentit en un 

vial amb una calçada relativament estreta per on circulen autobusos i camions, 

però simultàniament unes voreres amb amplada clarament insuficient. 

4.4.2. Excés de velocitat 

La velocitat és problemàtica bàsicament en l’eix del C/Sant Roc, el C/Lluís Pasqual 

Roc i l’Avinguda del Baix Llobregat en el tram que també es circulable en sentit 

descendent. 

  

foto 17. A l’esquerra, tram del C/Sant Roc amb vista al fons de Passeig dels Pins 

foto 18. A la dreta, C/Lluís Pasqual Roca des de la intersecció amb el C/Església. 

4.4.3. Interseccions amb perill per a vehicles 

S’ha identificat: 

•  La intersecció del C/Sant Roc amb el C/Església, especialment perquè els vehicles 

que surten del C/Església tenen una distància de visibilitat curta. 
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•  La intersecció de l’Avinguda del Baix Llobregat amb la Via de Cornisa. 

•  El punt de la gran rotonda de la carretera BV-2006 amb els carrers d’accés al casc 

urbà on convergeixen els vehicles que entren a la rotonda des de la carretera BV-

2006 amb els vehicles que circulen per l’interior de la rotonda i volen sortir-ne en 

direcció a l’Avinguda de la Pau. 

•  En l’actual minirotonda de la intersecció entre la Via de Cornisa amb el vial que 

transcorre pel costat de Can Julià i del camp de futbol. Cal tenir en compte que la 

regulació de la prioritat de pas no correspon amb l’estàndard d’una rotonda i aquest 

fet genera confusions al conductor. A més a més la senyalització horitzontal i el 

paviment no es troben en bon estat. 

4.4.4. Connectivitat dins del casc urbà 

S’ha identificat bàsicament dos dèficits de connectivitat interna: 

•  L’escassa connexió entre el barri de Can Lluch i el centre, així com del sector de 

Can Lluch amb la carretera BV-2002. El nou POUM ja preveu alguens millores en 

aquest sentit. 

•  L’escassa connexió entre la Via de Cornisa i la Colònia Güell, especialment per a 

realitzar les connexions internes enter la Colònia Güell i el casc urbà de Santa 

Coloma de Cervelló ja que cal utilitzar carrers que no disposen de bones 

condicions d’amplada ni de pavimentació. 

4.4.5. Accessos a les urbanitzacions de Cesalpina i Can Via 

Actualment tots els moviments d’accés a les urbanitzacions de Cesalpina i Can Via es 

produeixen travessant el casc urbà de Santa Coloma de Cervelló. Cal tenir en compte 

que tot aquest trànsit circula pel coll d’ampolla que suposa el C/Sant Roc, i que 

representa un impacte sobre la resta d’usuaris en aquest carrer i en l’entorn de la 

plaça de la Constitució i el C/Lluís Pasqual Roca. 

4.5. Aparcament al nucli urbà 

L’oferta d’aparcament al nucli urbà del municipi s’ha avaluat a partir d’un inventari de 

camp i s’ha representat en el plànol 7.3. 
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Si considerem una distància de 250 metres al voltant d’una centralitat, distància 

habituals en les anàlisis d’oferta, no es pot considerar que existeixi un dèficit real 

d’aparcament al voltant de la plaça del Pi Tallat i l’Avinguda Santa Coloma, 

especialment si tenim en compte les bosses d’aparcament que existeixen al C/Eusebi 

Jover i a l’est del C/Jaume Pau, molt a prop del cementiri. 

En aquesta zona el principal problema està relacionat amb la circulació, i en bona part 

degut a que l’aparcament en doble fila afecta té un impacte sobre la principal sortida 

de vehicles del casc urbà. En aquest sentit cal tenir en compte també que es tracta del 

recorregut que realitza l’autobús. 

En el futur, en funció de com es resolgui el disseny de l’espai urbà que envolta 

aquestes zones de centralitat, i de les hipotètiques pèrdues de places d’aparcament 

que se’n derivin, sí que caldrà preveure noves reserves d’aparcament per tal de 

garantir una oferta especialment associada a l’activitat administrativa, comercial i de 

serveis. 

4.6. Accidentalitat 

A partir de les dades facilitades per la Policia Local de Santa Coloma de Cervelló s’han 

representat en el plànol 8 tots aquells punts de la xarxa viària urbana on s’han produït 

accidents amb o sense ferits.  

El conjunt de dades per als anys 2002, 2003 i 2004 s’ha recollit en l’annex 5.3. 
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5.  Distribució urbana de mercaderies 

La mobilitat del transport de mercaderies s’ha avaluat bàsicament a partir de l’inventari 

de camp i d’enquestes a alguns comerciants. Les principals deficiències detectades 

pel que fa a l’entorn de l’activitat de càrrega i descàrrega i a la pròpia operatòria es 

resumeixen a continuació. 

5.1. Diagnosi de l’entorn 

•  En les places reservades per a càrrega i descàrrega l’horari autoritzat és 

generalment molt ampli, de 8 a 20 hores, i tampoc s’estableix un temps màxim per 

a realitzar les operacions. 

•  La senyalització no és suficientment homogènia.  

5.2. Diagnosi de l’operatòria de la distribució 

•  Tot i la senyalització de zones de càrrega i descàrrega, és freqüent l’ocupació 

d’aquestes per part de turismes.  

•  La falta de previsió en el planejament urbanístic d’unes espais d’emmagatzematge 

suficientment grans dins dels locals comercials obliga a que la freqüència de les 

operacions de càrrega i descàrrega sigui a vegades superior al que seria desitjable. 
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VI. PROPOSTA D’ACTUACIONS 

 

En aquest capítol es recullen totes les actuacions que han de permetre millorar la 

mobilitat del municipi de Santa Coloma de Cervelló i tendir cap a un model de mobilitat 

més sostenible, en els termes recollits en les directrius citades en el capítol I. 

Les actuacions proposades s’han classificat en funció del mode de transport sobre el 

que tenen un major impacte, seguint l’esquema utilitzat en el capítol anterior.  

1. Mobilitat en vehicle privat 

1.1. Objectius 

Les actuacions per garantir un funcionament raonablement bo d’aquest mode de 

transport i a la vegada oferir un marc adequat per l’èxit de les propostes presentades 

per a la millora de la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic, s’han fonamentat 

en els objectius generals descrits a continuació: 

•  Reduir la circulació de pas per l'interior del nucli urbà, especialment la circulació

d‘accés a les urbanitzacions de Cesalpina i Can Via. 

•  Avançar cap a un model de circulació interna de tipus molecular, que redueixi

substancialment el trànsit intern de pas per l'interior de les illes urbanes que

queden situades entre les vies internes de connexió. 

•  Reduir l'accidentalitat en totes les interseccions de la xarxa viària bàsica, 

especialment en la Via de Cornisa, però també en l’Avinguda Santa Coloma. 

•  Organitzar un sistema d’aparcaments al voltant del centre amb capacitat,

accessibilitat i senyalització adequades. Dotar a les terminals de transport

públic de les reserves adequades d’aparcament per a afavorir la intermodalitat.
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1.2. Proposta d’actuacions 

La proposta d’actuacions de millora de la mobilitat en vehicle es resumeix en un anàlisi 

d’alternatives per al nou accés a les urbanitzacions de Cesalpina i Can Via, i una 

definició de la xarxa viària bàsica considerant els nous vials i els canvis en els sentits 

de circulació (plànol 9). A continuació es realitza una breu descripció de cada 

actuació. 

1.2.1. Nou accés a les urbanitzacions de Cesalpina i Can Via 

Les alternatives per a la millora de l’accés en vehicle privat a les urbanitzacions de 

Cesalpina i Can Via s’han representat en el plànol i s’exposen breument a continuació. 

Els objectius concrets en aquest àmbit són: 

•  Reduir el trànsit de pas pel casc urbà, especialment en la zona del voltant de la 

Plaça Constitució i la Plaça del Pi Tallat. Cal tenir en compte especialment el “coll 

d’ampolla” que suposa el C/Sant Roc com a única via de connexió entre les 

urbanitzacions de Cesalpina i Can Via amb el centre. 

•  Garantir les connexions amb vehicle privat entre les urbanitzacions i el centre per 

tal de donar resposta a desplaçaments quotidians per motius administratius, 

educatius, comercials, etc. 

Es proposa la construcció d’un nou vial que ofereixi una alternativa a l’itinerari a través 

del C/Sant Roc. En aquest sentit s’han plantejat dues alternatives: 

•  Alternativa a:  

Consisteix en la construcció d’un vial de doble sentit de circulació amb una 

amplada mínima de 10 metres (calçada + voreres) que connecti l’entrada de la 

urbanització de Cesalpina (Avinguda Ramon Berenguer) amb la Via de Cornisa. El 

traçat hauria de seguir, aproximadament, els límits dels terrenys agrícoles situats al 

sud de la riera de Can Via.  

A més a més es planteja la construcció d’una rotonda en l’enllaç entre el nou accés 

i l’Avinguda Ramon Berenguer, tenint en compte que aquest nou vial ha de ser 

utilitzat també pels residents de la urbanització de Can Via. 
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foto 19. A l’esquerra, vista des de la Via de Cornisa de la riera de Can Via. El nou vial d’accés 

(alternativa a) seguiria els terrenys agrícoles situats a la cota més alta de l’esquerra de 

la fotografia. 

foto 20. A la dreta, intersecció de l’Avinguda Ramon Berenguer on es proposa la construcció 

d’una rotonda. 

 

•  Alternativa b: 

Es platenja la construcció d’un vial d’un sol sentit de circulació, amb una amplada 

d’uns 7 metres (calçada + voreres) que connecti l’Avinguda Berenguer amb el 

C/Lluís Pasqual Roca o l’Avinguda Baix Llobregat, resseguint els límits de les  

edificacions existents i sense creuar la riera de Can Via.  

 

foto 21. Traçat aproximat de l’alternativa b, aprofitant el C/de la Font Vella. 
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El traçat afectaria el límit del CEIP Montpedrós, alguna parcel·la del C/de la Font 

Vella, un terreny agrícola actualment en explotació, alguna parcel·la del C/Lluís 

Pasqual, etc. 

  

foto 22. A l’esquerra, vista de la riera de Can Via amb la reixa exterior del CEIP Montpedrós. 

foto 23. A la dreta, C/de la Font Vella 

  

foto 24. A l’esquerra, vista del camp de vinyes situat al sud de l’església, vist des del C/de la 

Font Vella. Aquesta connexió requeriria la construcció d’un petit pont. 

foto 25. A la dreta, vista de la riera de Can Via des de l’Avinguda Baix Llobregat  

 

En l’elecció de la millor alternativa s’han tingut en compte cinc factors: efectes sobre el 

trànsit de pas pel casc urbà, connectivitat entre les urbanitzacions i el centre, dificultat 

tècnica del traçat, afectació del connector biològic, i viabilitat econòmica. 

En primer lloc, pel que fa als efectes sobre el trànsit de pas, cal tenir en compte que 

l’alternativa a oferirà un accés totalment independent del casc urbà mentre que 

l’alternativa b manté el trànsit de pas pel casc urbà, tot i que es segreguen clarament 

els moviments d’entrada i sortida i, per tant, la pressió del trànsit sobre la resta 

d’usuaris del carrer és menor. 
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En segon lloc, pel que fa a la connectivitat entre les urbanitzacions i el centre, 

l’alternativa a obligaria a mantenir el C/Sant Roc de doble sentit de circulació ja que el 

nou vial no oferiria una bona connexió amb el centre. Amb l’alternativa b, en canvi, el 

C/Sant Roc podria regular-se per a ser circulable únicament en sentit ascendent i el 

nou vial en sentit descendent el que suposaria majors possibilitats per a les actuacions 

de vianants en el C/Sant Roc (veure actuacions per a la millora de la mobilitat a peu). 

En tercer lloc, cal considerar que l’alternativa b té una resolució tècnica molt 

complicada ja que ha de resoldre el traçat en la part posterior del CEIP Montpedrós, 

pot requerir la construcció d’un petit pont, pot representar més moviments de terres, 

etc., mentre que l’alternativa a no ha de resoldre gaires irregularitats del relleu ja que 

transcorre aproximadament per la línia de divisió d’aigües de les rieres de Can Via i 

Can Julià i per terrenys agrícoles. 

En quart lloc, es valora que l’alternativa a pot tenir un major impacte sobre l’entorn 

natural de les rieres de Can Via i Can Julià i redueix més la capacitat d’aquest espai 

d’esdevenir un corredor biològic d’interès metropolità. Aquest traçat té un major 

impacte sobre la capçalera de la riera de Can Via i sobre el conjunt de la riera de Can 

Julià, que actualment és la zona més aïllada i a menor impacte acústic. Cal tenir en 

compte que aquests espais s’han considerat en diverses propostes de corredors dins 

l’àmbit metropolità (estudi de la MMAMB, esborrany del Pla Territorial Metropolità de 

Barcelona), tot i que actualment encara no s’ha concretat a nivell legal en les figures 

de planejament territorial i sectorial corresponents.  

Finalment, per motius de gestió urbanística l’alternativa b resulta molt complicada, i 

requeriria, entre d’altres, tirar enrera tota la tramitació d’actuacions realitzades en la 

línia de portar a terme l’alternativa a. 

Globalment es valora que tot i que per alguns aspectes és més desitjable l’alternativa 

b, l’alternativa a té una viabilitat tècnica i econòmica molt major, soluciona els 

conflictes derivats dels trànsits de pas, i permet resoldre els conflictes amb els 

vianants en el tram del C/Sant Roc raonablement bé (veure apartat 2). 

1.2.2. Reordenació de l’Avinguda Santa Coloma i l’Avinguda del Baix 
Llobregat 

•  Es proposa que l’Avinguda Santa Coloma es circuli en sentit d’entrada al casc 

urbà. La creació d’una zona de vianants en el C/Agustí Pere Pons reduiria el perill 

d’accidents de la cruïlla amb el C/Josep Ferrer. La configuració de la nova xarxa, 

amb la conversió per a vianants de l’entorn de les places, afavoriria l’ús de 
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l’Avinguda dels Països Catalans com a entrada principal, i l’Avinguda Santa 

Coloma esdevindria majoritàriament una via d’accés als comerços i als habitatges. 

A més a més, la circulació ascendent afavoreix que es circuli a una velocitat menor 

i per tant que es redueixi el perill en els creuaments de vianants i en les 

interseccions amb la resta de vies. També permet que les maniobres d’aparcament 

no afectin tant la circulació del casc urbà. 

•  Es proposa que l’Avinguda del Baix Llobregat es circuli en sentit sortida, però 

pacificant-lo per evitar velocitats excessives. Cal tenir en compte que el canvi de 

sentit de l’Avinguda Santa Coloma contribuirà a distribuir bona part de la circulació 

de sortida cap a l’Avinguda 11 de setembre i l’Avinguda de la Pau. 

  

foto 26. A l’esquerra, Avinguda del Baix Llobregat, actualment d’entrada al casc urbà però que 

es proposa que sigui circulable en sentit contrari. 

foto 27. A la dreta, Avinguda Santa Coloma, actualment la via amb major perill per a vehicles i 

vianants dins el casc urbà, que l’ordenació dels sentits de circulació actual ha convertit 

pràcticament en l’única via de sortida del casc urbà. Es proposa que sigui circulable 

d’entrada. 

 

•  Els canvis de circulació esmentats anteriorment així com la conversió d’alguns 

carrers en zones per a vianants (veure apartat 2) generaran que el C/Pau Casals 

sigui l’única via, o la principal, per accedir a la plaça Constitució i al C/Sant Roc. En 

aquest sentit caldrà modificar el disseny de la cruïlla amb l’Avinguda dels Països 

Catalans per tal que pugui oferir espai suficient per a la maniobra de gir dels 

camions de recollida de residus, els camions de distribució de mercaderies i, 

sobretot, els autobusos de les línies regulars i del servei escolar. 

•  Finalment, una vegada quedi tota la longitud de l’Avinguda del Baix Llobregat amb 

un sol sentit de circulació descendent, caldrà canviar també el sentit de circulació 

del C/Padró. Aquesta mesura és independent de la proposta de prohibició de 
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circular en aquest carrer excepte veïns, en cas que es converteixi en zona per a 

vianants. 

1.2.3. Reordenació de la circulació a la urbanització de Can Via 

•  Es proposa que l’Avinguda dels Cirerers es circuli únicament en sentit ascendent, 

tancant el circuit a través del C/Espígol i el C/Rossinyol, que seria únicament 

circulable en sentit descendent. D’aquesta manera es millora la seguretat en les 

dues cruïlles d’aquestes vies que connecten amb el C/Sant Roc i l’Avinguda 

Ramon Berenguer i es poden ampliar les voreres de l’Avinguda dels Cireres sense 

sacrificar, i fins i tot consolidant, les franges d’aparcament properes a l’escola i la 

llar d’infants. A més a més, aprofitant les obres de reurbanització derivades del 

desenvolupament del nou sector de la Font Vella es proposa construir una mini-

rotonda en la intersecció amb el C/Rossinyol que contribuirà també a reduir la 

velocitat de circulació en aquest tram. 

•  Es proposa que el C/dels Pins es circuli en sentit ascendent en tota la seva 

longitud excepte en el tram més proper al C/Sant Roc que és més ample i que 

permet mantenir el doble sentit de circulació. 

1.2.4. Disseny del viari del nou sector industrial del nord de l’estació de FGC 

•  Es proposa que no s’arribi a connectar directament la xarxa viària del polígon 

industrial amb la xarxa viària del casc urbà. En tot cas els accessos quedarien al 

sud, seguint l’actual carrer que dóna accés a l’estació de ferrocarril, i al nord, 

connectant amb el vial que ha de connectar Can Lluch directament amb la 

carretera BV-2002. Es planteja que tingui un sol punt de connexió amb la carretera 

BV-2006. 

•  Construcció d’una rotonda en la carretera BV-2006 per tal de donar accés al nou 

polígon industrial i a l’estació, cap al nord, i al polígon industrial del C/Drassanes, 

cap al sud. 

1.2.5. Disseny del viari del nou sector residencial de Can Lluch 

•  Es recomana que el vial de ronda nord del nou sector, que serà d’ús pràcticament 

exclusiu dels residents, es planegi pel sud de la zona verda, oferint una millor 

continuïtat entre aquest nou parc i el bosc. 
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•  Es proposa mantenir els sentits de circulació oposats entre el C/Pau Casals i el 

C/Dr. Barraquer per evitar que la nova connexió amb la carretera BV-2002 es 

pugui convertir en un accés important per a les urbanitzacions de l’oest del nucli 

urbà. Cal tenir en compte en aquest sentit que l’augment de trànsit en aquest punt 

suposaria un perill important si no es construís una nova rotonda o bé carrils 

centrals d’espera. 

1.2.6. Aparcament al centre urbà 

En general, com ja s’ha comentat anteriorment, només apareixen alguns conflictes per 

l’aparcament en el centre i en el tram més alt de l’Avinguda Santa Coloma. Donat que 

per a la millora de la mobilitat a peu es proposa la conversió d’alguns trams de carrers 

en zones per a vianants i això suposa l’eliminació de places d’aparcament, caldrà 

preveure espais alternatius que en certa manera permetin equilibrar la demanda. En 

aquest sentit es considera: 

•  Caldrà preveure places d’aparcament en el desenvolupament de la reserva 

d’equipament situada entre el tram més alt del C/Agustí Pere Pons i l’Avinguda 

dels Països Catalans. Aquesta ubicació és estratègica per la proximitat a la nova 

illa de vianants i als equipaments que es situen en l’entorn del nou Ajuntament. 

Mentre no es construeixi el nou equipament i per tal de tirar endavant la conversió 

en zona per a vianants d’alguns carrers, es podria arranjar aquest terreny com a 

aparcament lliure en superfície. 

•  També caldrà preveure places d’aparcament quan es desenvolupi les reserves 

d’equipament que es situen darrera del cementiri, en una de les quals ja hi ha 

actualment un aparcament en superfície. 
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2. Mobilitat a peu 

2.1. Objectius 

Les actuacions per a millorar la mobilitat a peu proposades en el present document per 

a l’horitzó 2015 responen als objectius generals descrits a continuació: 

•  Convertir al vianant en l'usuari prioritari en les vies que permetin realitzar les

principals relacions origen-destinació dins del casc urbà. Considerar 

especialment els itineraris de connexió amb les parades de transport públic i les

zones on es concentra l'activitat administrativa i comercial. 

•  Millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda (PMRs), i

conseqüentment millorar la comoditat per a la resta de vianants, en tota la 

xarxa bàsica de vianants prevista per al 2015.  

•  Millorar la seguretat dels vianants, especialment en les interseccions entre els

itineraris bàsics de vianants i les vies bàsiques de distribució de la circulació. 

•  Augmentar la mobilitat a peu i en bicicleta en condicions de màxima seguretat

en els desplaçaments a les escoles i a l’institut. 

2.2. Proposta d’actuacions 

Les propostes per a la millora de la mobilitat a peu al municipi de Santa Coloma de 

Cervelló s’han centrat en la definició d’una xarxa bàsica de vianants que ha de 

permetre realitzar totes les principals connexions internes del municipi en condicions 

de seguretat, accessibilitat i comoditat.  Tot i que idealment caldria oferir aquestes 

condicions en tots i cada un dels carrers del municipi, s’entén que dins l’escenari 

temporal del present pla l’objectiu és consolidar aquesta xarxa bàsica.  

La xarxa bàsica de vianants s’ha representat en el plànol 10.1. i en la seva definició 

s’ha considerat també el desenvolupament dels nous sectors residencials i industrials, 

i la ubicació de les reserves per a nous equipaments. 
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A partir de la definició d’aquesta xarxa i de les deficiències identificades durant la 

diagnosi s’ha elaborat una proposta detallada de les millores per a la mobilitat a peu al 

casc urbà. Aquestes actuacions s’han representat en el plànol 10.2. 

2.2.1. Creació d’illa de vianants en l’entorn plaça Constitució – plaça del Pi 
Tallat 

Els objectius concrets en aquest àmbit són: 

•  Consolidar l’eix de l’Avinguda Sant Coloma – C/Agustí Pere Pons com el principal 

eix de vianants, on es concentra pràcticament tota l’activitat comercial i bona part 

dels equipaments del casc urbà. 

•  Oferir condicions d’especial seguretat per als escolars donat que utilitzen aquest 

itinerari per accedir al CEIP Montpedrós, a través del C/Església i el C/Can Via. 

•  Garantir l’accessibilitat i la seguretat en totes les interseccions d’aquest eix de 

vianants amb la resta de vies del nucli. 

Es proposa: 

•  Construir plataforma única en el C/Agustí Pere Pons, entre la plaça Constitució i la 

intersecció amb el C/Josep Ferrer. Aquest tram esdevé la continuació natural de 

l’Avinguda Santa Coloma com a principal eix de vianants i constituiria un dels 

trams de l’itinerari escolar d’accés al CEIP Montpedrós. 

 

foto 28. C/Agustí Pere Pons vist des de la intersecció amb el C/Josep Ferrer. El tram 

problemàtic per a vianants és el que es situa a continuació i que permet connectar la 

Plaça del Pi Tallat amb el C/Pau Casals i la Plaça Constitució. 

 

•  Construir plataforma única en el C/Eusebi Jové, actualment sense una urbanització 

finalitzada, de manera que es connecti la plaça del Pi Tallat amb l’Avinguda dels 

Països Catalans i es millori substancialment l’accés a la Biblioteca, a l’Ajuntament i 
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a l’actual consultori. En el futur també podria donar accés a la reserva 

d’equipament situada en el tram nord del C/Agustí Pere Pons. Caldrà resoldre 

l’accés a l’Avinguda Països Catalans de manera que sigui accessible i hi puguin 

circular bicicletes. 

•  Construir plataforma única en el C/del Padró, bàsicament perquè amb una revisió 

dels sentits de circulació esdevé prescindible per a la circulació de vehicles, i en 

canvi resulta clau per a una remodelació de la plaça Constitució. Milloraria molt 

l’accés a l’edifici emblemàtic de l’antic Ajuntament. Es podria plantejar mantenir 

algunes places d’aparcament en la mateixa plaça.  

  

foto 29. A l’esquerra, Plaça Constitució, una gran intersecció dedicada plenament a la circulació 

amb vehicle privat. 

foto 30. A  la dreta, aparcament en bateria a la Plaça Constitució. En la proposta d’arranjament 

seria possible mantenir algunes places d’aparcament. 

 

•  Construir un pas de vianants elevat en el C/Josep Ferrer per connectar a nivell de 

vorera amb la vorera sud de l’Avinguda Santa Coloma. Aquesta actuació es 

combina amb la reordenació dels sentits de circulació en aquest àmbit (veure 

mobilitat en vehicle privat). 

2.2.2. Ampliació de les voreres en l’eix C/Lluís Pasqual – Av. Baix Llobregat  

Es proposa: 

•  Ampliació de les voreres del C/Lluís Pasqual Roca en tota la seva longitud 

•  Arranjament de les voreres de l’Avinguda del Baix Llobregat entre la intersecció 

amb el C/Lluís Pasqual Roca i el C/Miquel Cardona. 
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foto 31. Voreres en mal estat a l’Avinguda del Baix Llobregat 

 

•  Construcció de vorera en el tram sud de l’Avinguda del Baix Llobregat fins a 

connectar amb la Via de Cornisa. 

2.2.3. Ampliació de les voreres en l’eix C/de Pau Casals - C/Dr. Barraquer 

Es proposa: 

•  Ampliació de les voreres del C/Pau Casals, com a mínim de la vorera est, que 

dóna accés a l’Ajuntament. 

•  Ampliació de les voreres del C/Dr. Barraquer, com a mínim de la vorera est fins a 

connectar amb l’Avinguda Can Lluch. 

  

foto 32. A l’esquerra, C/Pau Casals en el tram que permet accedir a l’Ajuntament. Actualment  

els vianants caminen majoritàriament per la calçada. 

foto 33. A la dreta, C/Dr. Barraquer. 
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2.2.4. Millora dels accessos a peu a l’estació de ferrocarril 

•  Es proposa la construcció d’un vial exclusiu per a vianants que connecti l’Avinguda 

de la Pau amb l’estació de ferrocarril de Santa Coloma de Cervelló. Es podria 

executar juntament amb el projecte de construcció del nou CEIP del casc urbà. 

2.2.5. Millora de la seguretat en els principals itineraris escolars del casc urbà 

Per a l’accés al CEIP Montpedrós es proposa: 

•  Ampliació de voreres en el C/Església, entre la intersecció amb el C/Sant Roc i la 

plaça de la Constitució. La reubicació de la zona de càrrega i descàrrega de la 

bodega permetrà dotar aquests tram de voreres còmodes. 

  

foto 34. A l’esquerra, C/Església, principal accés per a vianants al centre des de la part alta del 

casc urbà. 

foto 35. A la dreta, C/Can Via, vial de circulació restringida que dóna continuïtat al C/Església i 

permet accedir a l’Església i al CEIP Montpedrós. 

 

•  Construir plataforma única en el tram del C/Església situat a l’altra banda de la 

intersecció amb el C/Sant Roc per tal de deixar-lo a un sol nivell en tota la seva 

longitud i enrasar-lo amb plataforma elevada proposada en la intersecció. 

•  Ampliació de voreres en el C/Sant Roc, entre les cruïlles amb el C/del Rossinyol i 

el C/Àngel Guimerà. Com a mínim es proposa ampliar la vorera sud dins el sector 

de la Font Vella. Amb aquesta actuació també es millora l’accés a la llar d’infants 

Petit Llor. 

•  Instal·lacions de fitons en la vorera oest del C/del Bosc, al costat de la llar d’infants 

Petit Llor, per tal d’evitar la invasió per part de vehicles que hi aparquen 

il·legalment. 
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•  La solució per al tram del C/Sant Roc entre el C/Àngel Guimerà i el C/Església 

s’estudia de forma detallada en el punt 2.2.6. 

•  Ampliació de la vorera sud de l’Avinguda dels Cirerers entre la Residència i 

l’Avinguda Ramon Berenguer. D’aquesta manera també es millora l’accés a peu a 

la Llar d’infants Rojas Feliu. 

  

foto 36. A l’esquerra, Avinguda dels Cirerers, principal accés des de la part alta al CEIP 

Montpedrós, així com el principal accés a la residència geriàtrica Maria de la Salut i a la 

llar d’infants Rojas Feliu. 

foto 37. A la dreta, vorera única del C/Sant Roc, molt a prop de l’accés principal de la llar 

d’infants Petit Llor. 

 

Per a l’accés al nou CEIP situat a l’est de l’Avinguda de la Pau: 

•  Arranjament dels camins per a connectar a peu amb el sector de Can Lluch, 

considerant especialment algun punt d’accés alineat amb el traçat dels nous 

carrers del nou sector residencial inclòs en el planejament general. 

  

foto 38. A l’esquerra, vista dels habitatges plurifamiliars de l’Avinguda de la Pau des del final de 

l’Avinguda Can Lluch. Entremig es troba la riera del Parc dels Cirerers. 

foto 39. A la dreta, únic punt amb un cert condicionament que permet creuar la riera del Parc 

dels Cirerers per sota de l’Avinguda 11 de setembre. 
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•  Completar la rotonda en la intersecció entre l’Avinguda de la Pau i l’Avinguda dels 

Països Catalans, com a mesura per a reduir la velocitat en aquest tram i per a 

millorar la seguretat en els passos de vianants que es situïn a banda i banda 

d’aquesta intersecció. Es pot valorar també que el pas de vianants situat al nord de 

la rotonda sigui elevat. 

2.2.6. Millora dels accessos al centre a través del C/Sant Roc 

Per tal de millorar el tram contigu del C/Sant Roc s’han analitzat tres alternatives 

diferents: 

•  Alternativa a: Construcció d’un tram de plataforma única, a un sol nivell, en el 

C/Sant Roc entre la intersecció amb el C/Església i la intersecció amb el C/Àngel 

Guimerà. La circulació de vehicles es separa de l’espai de vianants mitjançant 

fitons. 

•  Alternativa b: Construcció d’un tram de plataforma única en el C/Sant Roc entre la 

intersecció amb el C/Església i les places d’aparcament de davant del 

supermercat. 

 

  

foto 40. A l’esquerra, intersecció del C/Sant Roc amb el C/Àngel Guimerà. L’alternativa a es 

situa en el tram entre aquesta intersecció i la intersecció amb el C/Església. 

foto 41. A la dreta, tram del C/Sant Roc situat darrera l’església, on aparquen alguns vehicles 

actualment. Al fons es situa la intersecció amb el C/Església. En aquest tram es situen 

les alternatives b i c. 

 

•  Alternativa c: Reducció de la calçada a un sol carril de circulació i col·locació de 

semàfor de fases per tal d’alternar ambdós sentits de circulació. En aquest cas, per 

tal de fer compatible l’actuació amb l’aparcament de davant del supermercat, el 

semàfor per als vehicles que circulen en sentit descendent pel C/Sant Roc s’hauria 
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de col·locar uns metres abans de l’església. D’aquesta manera els vehicles que 

sortissin de l’aparcament podrien veure l’estat del semàfor. Aquesta ubicació no 

impediria que en el tram situat per sobre d’aquest punt es poguessin ampliar les 

voreres, donat que en la banda sud no existeix cap edificació. 

Per a l’elecció de la millor alternativa (a, b o c) s’han considerat bàsicament tres 

factors: les possibilitats derivades de la construcció d’un nou accés a les 

urbanitzacions de Can Via i Cesalpina, les condicions de visibilitat per als vehicles en 

cada alternativa plantejada i l’amplada útil que finalment es dedica als vianants.  

En primer lloc, doncs, cal valorar que la construcció d’un nou vial d’accés amb vehicle 

a les urbanitzacions de Can Via i Cesalpina podria alliberar el C/Sant Roc de bona part 

del trànsit de vehicles actual. Actualment el trànsit en hora punta és aproximadament 

d’entre 500-700 vehicles/hora comptant ambdós sentits. A partir d’aquesta dada 

podríem suposar que en el quart d’hora punta en cap cas es superen els 150 vehicles 

per sentit de circulació. Segons aquesta hipòtesi tindríem uns 10 vehicles/minut. 

Suposant un semàfor amb un cicle de 45 segons, amb tres fases de 15 segons cada 

una (2 fases de vehicles i 1 fase exclusiva de vianants), l’espera màxima seria de 30 

segons i, per tant, les cues màximes serien únicament d’uns 5 vehicles. De tota 

manera, hi hauria permanentment alguns vehicles en ralentí en el centre urbà, el que 

també suposa un cert impacte per als vianants i ciclistes que circulen per aquests 

carrers. 

En segon lloc, cal considerar les condicions de visibilitat del punt on s’inicia el tram 

conflictiu en cada una de les alternatives. Bàsicament podem considerar que en les 

alternatives b i c, la visibilitat màxima del punt conflictiu és d’uns 32 metres i, per tant, 

la distància de frenada només serà suficient per a vehicles que circulin a menys de 55 

km/h. És a dir, en aquestes dues alternatives caldrien mesures complementàries per 

garantir que en cap cas els vehicles circulen a velocitat superiors. En el cas de 

l’alternativa a, la visibilitat màxima seria d’uns 70 metres i, per tant, seria suficient per a 

frenar fins i tot circulant a 80 km/h. En tot cas, les maniobres de l’aparcament davant 

del supermercat poden suposar un perill en totes les alternatives plantejades i no es 

realitzen mesures complementàries de pacificació del trànsit de vehicles que circulen 

en sentit descendent. En aquest sentit es proposa la construcció d’un pas de vianants 

elevat en el C/Sant Roc, davant de la llar d’infants Petit Llor. 
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foto 42. C/Sant Roc, vist des de la intersecció amb el C/Església. Si es manté el doble carril de 

circulació (alternatives a i b) l’espai segur per als vianants no tindrà una amplada gaire 

superior a l’actual, tot i que pugui estar enrasat amb la calçada. 

 

Finalment s’ha analitzat l’amplada útil que es dedicaria als vianants en cada una de les 

alternatives plantejades. En les alternatives a i b, considerant que ha de poder circular 

l’autobús escolar, l’autobús de línia i els camions de distribució de mercaderies, 

l’amplada de la calçada no pot ser en cap cas inferior a 5,50 metres, amb la qual cosa 

hi haurà trams on l’amplada dedicada als vianants comptant ambdues voreres no 

podrà superar els 2 metres. Si es col·loquen els fitons caldrà garantir una amplada útil 

de pas mínima de 0,90 metres. Tot i això és possible que en els creuaments les 

vianants acabin envaint la calçada i, per tant, la seguretat dependrà en part en  

l’actitud dels conductors que circulen per aquest tram. Es pot considerar que 

l’alternativa b respecte a l’alternativa a, farà més difícil que s’assoleixen velocitat 

excessives de circulació en aquest tram, especialment en la intersecció amb el 

C/Església.  

Globalment s’ha valorat que l’alternativa c seria la més desitjable si s’executés el nou 

carrer paral·lel per sota l’església (alternativa b de nou accés a les urbanitzacions en 

vehicle privat). Donat que aquesta actuació finalment ha estat descartada, es proposa 

l’alternativa b, de manera que es pugui mantenir el doble sentit de circulació de forma 

permanent en el C/Sant Roc, tenint en compte que es tractarà de trànsit d’accés al 

centre des de les urbanitzacions, però que tot el trànsit de pas haurà quedat desviat al 

nou accés a les urbanitzacions construït fora del casc urbà. 

2.2.7. Alguns criteris per als nous sectors residencials 

•  Els itineraris han de tenir un pendent màxim del 8% per tal de poder ser utilitzables 

per persones amb mobilitat reduïda. Cal considerar aquests pendents 
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especialment en les voreres de les interseccions. Aquest criteri també redueix les 

limitacions per a la circulació en bicicleta. 

•  L’amplada mínima de les voreres hauria de ser de 2 metres, per poder oferir amb 

certa comoditat una amplada útil (lliure d’obstacles) d’1,80 metres. 
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3. Mobilitat en bicicleta 

3.1. Objectius 

Les actuacions per a millorar la mobilitat en bicicleta proposades en el present 

document per a l’horitzó 2015 responen als objectius generals descrits a continuació: 

•  Crear uns itineraris bàsics per a la circulació de bicicletes que permetin

connectar els principals pols d’atracció, especialment l’institut de secundària, les

escoles i les estacions de ferrocarril. 

•  Completar una xarxa d'aparcaments per a bicicletes, on els aparcaments siguin

segurs i amb una ubicació preferent en les accessos a les terminals de transport,

així com als principals equipaments i zones d'atracció (comercials, 

administratives, etc.). 

•  Promoure l'ús de la bicicleta entre els ciutadans, especialment entre els joves. 

3.2. Proposta d’actuacions 

Les propostes per a la millora de la mobilitat en bicicleta s’han centrat en la definició 

d’una xarxa d’itineraris ciclables basada en la xarxa bàsica de vianants i 

específicament en la localització dels principals equipaments educatius i les estacions 

de ferrocarril.  

Les actuacions més importants s’han representat en el plànol 11 i de forma resumida 

es comenten a continuació.  

3.2.1. Circulació de bicicletes 

Es proposa: 

•   Senyalització de cohabitació de vianants i bicicletes, amb velocitat màxima de 5 

km/h i prioritat per als vianants, en els espais compartits on no es pot disposar de 

carril segregat per a les bicicletes o pot esdevenir poc efectiu. Es proposa en les 

següents localitzacions: 

o En el C/Agustí Pere Pons, una vegada es convertís en espai per a vianants. 
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o En el C/Can Via i en el tram del C/Església contigu fins a la intersecció amb el 

C/Sant Roc. En el tram del C/Església entre aquesta intersecció i la plaça de la 

Constitució es planteja senyalitzar sobre la vorera.  

o En la vorera sud de l’Avinguda Santa Coloma en tota la seva longitud. 

o En el C/Eusebi Jové 

o En el C/Barrau, de plataforma única, eix central de vianants de la Colònia 

Güell. 

o En la vorera sud de l’Avinguda Ramon Berenguer entre el CEIP Montpedrós i 

l’entrada a la urbanització Cesalpina. Una vegada arranjada aquesta vorera 

(veure apartat 3) es podria preveure una senyalització de cohabitació ja que, tot 

i la poca amplada de la vorera, la circulació de vianants és relativament 

escassa. 

o En la vorera del vial que connecta la rotonda de l’estació de ferrocarril de la 

Colònia Güell amb la masia de Can Julià de la muntanya. 

o En la vorera del C/Ferran Alsina, en el passeig d’accés a la Colònia Güell des 

de la carretera BV-2002. 

•  En la resta de trams de la xarxa viària del casc urbà on es proposa senyalitzar 

itineraris ciclables, es recomana realitzar una senyalització horitzontal de carril 

segregat per a bicicletes en calçada i desplaçar la franja d’aparcament cap a 

l’interior de la calçada. En aquests casos es recomana que els carrils siguin 

bidireccionals i amb una amplada mínima de 2 metres i que estigui segregat amb 

elements físics que dificultin la invasió d’aquest espai per part dels vehicles. De 

tota manera, en la majoria d’aquests trams es podria assumir una cohabitació de 

les bicicletes en la vorera, actuant únicament amb senyalització vertical en la 

vorera, mentre la intensitat de circulació de bicicletes no augmenti de forma 

notable. En tot cas, si es realitzen obres de reurbanització en aquests carrers es 

podria aprofitar per incloure els nous carrils o en tot cas, evitar dissenys que 

dificultin la seva segregació i senyalització en un futur. Aquests vials són: 

o Avinguda dels Països Catalans entre l’Avinguda de la Pau i el C/Eusebi Jové, 

al costat dels accessos a la biblioteca (i a l’illa de vianants) i als equipaments 

de l’entorn del nou Ajuntament.  

o Avinguda de la Pau i Avinguda 11 de setembre fins a la intersecció amb el 

C/Til·lers. Connectar a través d’aquest carrer amb l’Avinguda dels Països 

Catalans seguint el mateix disseny. Es planteja aquest carrer enlloc del 
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C/Josep Ferrer perquè amb la reordenació d’alguns sentits de circulació, 

aquest segon carrer i la petita rotonda de l’Avinguda 11 de setembre 

esdevindran decisius per a la circulació interna en vehicle. 

o Avinguda de Can Lluch i vial central del nou sector de Can Lluch. 

  

foto 43. Avinguda dels Països Catalans on es proposa carril segregat bidireccional en calçada 

darrera la franja d’aparcament en filera. 

foto 44. A la dreta, C/Ferran Alsina, passeig d’accés a la Colònia Güell. 

 

•  Construcció d’un carril segregat per a bicicletes dins el projecte de nova 

construcció de la Via de Cornisa. 

•  Elaboració d’un plànol d’itineraris ciclables que s’actualitzi en funció de les fases 

d’execució de les actuacions. Es proposa que s’ubiqui amb un suport fix com a 

mínim en l’illa de vianants del centre i en les estacions de ferrocarril. 

3.2.2. Aparcaments per a bicicletes 

•  Es proposa col·locar aparcaments tipus U invertida. Es tracta d’una barra que es 

colla a terra i que permet lligar-hi dues bicicletes. El nombre de places és fàcilment 

ampliable. No es recomana la instal·lació de mòduls de 5 barres collats per quatre 

punts ja que sovint queden arrancats amb el primer cop d’un vehicle. Les 

ubicacions principals  s’han identificat en el plànol. 

•  Es proposa reubicar els aparcaments per a bicicletes de les estacions de ferrocarril 

a l’interior dels recintes de l’estació, passades les màquines de validació, per tal 

d’oferir major seguretat en un tipus d’aparcament que acostuma a ser de llarga 

durada. 

•  Es proposa marcar unes reserves mínimes d’aparcament per a bicicletes en la 

normativa urbanística aplicable als nous sectors de creixement. En l’esborrany del 
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reglament que ha de desenvolupar la Llei 9/2003 de la mobilitat es recullen els 

següents paràmetres, que es poden considerar a nivell de recomanació: 

esborrany de reglament de 
la llei 9/2003 proposta del BACC

1m2/habitatge < 3habitacions
1,5m2/habitatge > 3habitacions

Ús comercial 1 plaça/100 m2 de sostre
Ús d'oficines 1 plaça/100 m2 de sostre 2 places/100 m2 de sostre
Ús industrial 1 plaça/100 m2 de sostre

2 places/classe EP
10 places/classe IES-FP

Equipaments esportius, culturals i 
recreatius

5 places/100 places 
d'aforament de l'equipament

Altres equipaments públics 1 plaça/100 m2 de sostre
Zones verdes 1 plaça/100 m2 de sòl
Estacions de ferrocarril segons circulació
Estacions d'autobusos interurbans segons circulació

Ús previst
recomanació de nº de places d'aparcament

5 places/100 m2 de sostreEquipaments educatius

1 plaça/habitatgeÚs residencial
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4. Mobilitat en transport públic 

4.1. Objectius 

Les actuacions per a millorar la mobilitat en transport col·lectiu proposades en el 

present document per a l’horitzó 2015 responen als objectius generals descrits a 

continuació: 

•  Garantir l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda (PMRs), i

conseqüentment millorar la comoditat per a la resta d'usuaris, a totes les

parades de les línies d'autobús previstes per al 2015. 

•  Garantir la intermodalitat entre els diferents serveis de transport, especialment

coordinant el servei d'autobús urbà amb el servei de ferrocarril tant pel que fa a 

horaris com a proximitat entre les respectives parades. 

•  Fomentar un model urbà compacte i amb heterogeneïtat d’usos, que eviti

pèrdues futures d'efectivitat i eficiència en l'ús del transport urbà. 

4.2. Proposta d’actuacions 

Les actuacions principals s’han representat en el plànol 12 i de forma resumida es 

comenten a continuació.  

4.2.1. Modificacions del recorregut de la línia d’autobús L76 dins el casc urbà 

A partir de la reordenació dels sentits de circulació dins el casc urbà es proposa: 

•  Desplaçar el recorregut en sentit ascendent per l’Avinguda dels Països Catalans. 

Aquesta actuació representa reubicar les parades de l’Avinguda Santa Coloma a 

l’Avinguda dels Països Catalans. També es podria reubicar la parada de la plaça 

de la Constitució dins de la remodelació futura de la plaça, de manera que disposi 

d’espai de parada propi i no afecti la circulació ni les activitats de càrrega i 

descàrrega. Finalment, per tal de garantir espai suficient per a realitzar la maniobra 

de gir entre l’Avinguda dels Països Catalans i el C/Pau Casals caldrà prohibir 

l’aparcament al voltant de la cruïlla. 
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•  Desplaçar el recorregut en sentit descendent per l’Avinguda del Baix Llobregat. 

Caldrà preveure una parada, molt important, en la plaça del Pi Tallat. 

•  Es proposa que la línia mantingui una parada propera a l’estació de ferrocarril de 

Santa Coloma de Cervelló. Suposant que la freqüència de trens en l’estació del 

Molí Nou de Sant Boi continuï sent més elevada que la freqüència a l’estació de 

Santa Coloma, es pot plantejar que l’autobús passi per l’estació de Santa Coloma 

únicament una vegada per expedició i d’aquesta manera no comprometi tant la 

durada total del trajecte. En aquest cas, seria preferible que hi fes parada quan 

circulés en direcció al casc urbà provinent de Sant Boi. 

4.2.2. Modificacions del recorregut de la línia d’autobús L76 a la Colònia Güell 

A partir del desenvolupament del nou sector residencial de la Colònia Güell, on es 

preveuen més de 1.300 nous habitatges, resulta imprescindible redissenyar el 

recorregut de la línia d’autobús de manera que enlloc de seguir la carretera BV-2002, 

com succeeix actualment, pugui donar servei als habitants d’aquest nou sector. 

S’han analitzat dues alternatives intentant que el recorregut en un i altre sentit sigui 

coincident o el més proper possible, per tal de facilitar la comprensió i poder oferir una 

qualitat de cobertura semblant en ambdós sentits: 

•  Alternativa a: Es proposa que la línia d’autobús recorri tota la Via de Cornisa fins a 

Sant Boi de Llobregat, passi a prop de l’Institut Rafael Casanova i arribi a l’estació 

de ferrocarril de Molí Nou. Fins i tot es podria plantejar que entrés i sortís de la 

Colònia Güell des d’algun punt de la Via de Cornisa, en funció de com quedi 

definida la xarxa viària en el futur. 

 

foto 45. En aquest tram de la Via de Cornisa s’ubicarien les parades d’autobús més properes a 

la Colònia Güell segons l’alternativa a. El recorregut seguiria pràcticament en línia fins a 

Sant Boi (edificacions del fons).  
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foto 46. A l’esquerra, vial que actualment permet connectar la Via de Cornisa amb la Colònia 

Güell. Mitjançant senyalització actualment es restringeix el pas a veïns i vehicles que 

accedeixen a l’escola. En el futur podria renovar-se aquest vial o construir-ne algun 

d’alternatiu però mantenint la concepció de circulació restringida encara que amb 

mesures de control més efectives. 

foto 47. A la dreta, C/l’Aranyó, un dels possibles itineraris de l’autobús per l’interior de la 

colònia. Una altra alternativa seria un nou vial situat darrere les edificacions de la banda 

dreta d’aquest carrer. 

 

•  Alternativa b: Es proposa que la línia d’autobús recorri tot el tram de la Via de 

Cornisa on s’ubicaran els nous habitatges i els nous equipaments d’aquest sector 

però que després entri a l’actual Colònia Güell, realitzi alguna parada a prop de 

l’accés al recinte industrial de la Colònia Güell i l’estació de ferrocarril de la Colònia 

Güell, segueixi la carretera BV-2002 fins a l’estació del Molí Nou de Sant Boi, 

s’apropi a l’institut Rafael de Casanova i retorni cap a l’estació de Molí Nou. 

•  Alternativa c: És una variació respecte a l’alternativa b, en el sentit que també 

planteja un recorregut a través de la Colònia Güell. En aquest cas però, es tracta 

d’un recorregut una mica més exterior i que requereix la construcció d’un nou vial 

des de la casa parroquial fins a la Via de Cornisa seguint el límit nord-oest del sòl 

urbà de la colònia. 

L’anàlisi de les alternatives s’ha realitzat tenint en compte tres factors: la cobertura 

territorial del servei, les connexions amb les estacions de ferrocarril i la relació amb la  

construcció de nous vials a la Colònia Güell. 

En primer lloc, pel que fa a la cobertura territorial del servei (l’àrea que es situa a 

menys de 250 metres de les parades d’autobús) l’alternativa a suposa no únicament 

que el servei queda a una distància mitjana superior als 450 metres sinó que empitjora 

respecte a la situació actual del servei, ja que s’elimina la parada situada al centre de 
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la colònia. Les alternatives b i c, en canvi, permeten oferir dins la Colònia Güell una 

cobertura semblant a l’actual sense hipotecar el servei en el nou sector residencial i els 

nous equipaments de la Via de Cornisa.  

En segon lloc, cal considerar que són preferibles les alternatives b i c en el sentit que 

mantenen parades properes a totes les estacions de ferrocarril existents (Santa 

Coloma de Cervelló, Colònia Güell i Molí Nou) per tal d’afavorir la intermodalitat. Com 

que actualment la qualitat del servei de ferrocarril al Molí Nou és molt millor que a les 

altres dues estacions, cal entendre aquesta connexió, més que com una necessitat 

actual, com una potencialitat que en tot cas no s’ha de veure dificultada en el futur. 

Finalment cal considerar que la xarxa viària de la Colònia Güell pot requerir actuacions 

diferents en funció de quin sigui el recorregut de la línia d’autobús urbà en el cas que 

s’opti per les alternativa b i c. En aquest sentit, ambdues alternatives plantegen la 

necessitat que existeixi un vial bidireccional de connexió amb la Via de Cornisa encara 

que si es creu oportú pugui ser de circulació restringida per als veïns i l’autobús.  

Globalment es valora que ambdues alternatives b i c són preferibles a l’alternativa a. 

En tot cas la decisió final dependrà en bona part de la viabilitat econòmica de les 

actuacions. En aquest sentit l’alternativa b és molt més senzilla i menys costosa ja que 

es basa en els vials existents. 

4.2.3. Millores en l’accessibilitat a les parades 

•  Es proposa la instal·lació d’andanes d’accés a l’autobús en aquelles parades que 

es vagin consolidant després de les modificacions principals del recorregut de la 

línia. D’aquesta manera es garanteix que l’usuari pot accedir fins a la porta de 

l’autobús sense haver de baixar de la vorera. 
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5. Distribució urbana de mercaderies 

5.1. Objectius 

Les actuacions per a millora de la distribució urbana de mercaderies proposades en el 

present document per a l’horitzó 2015 responen als objectius generals descrits a 

continuació: 

•  Reduir els impactes negatius de la distribució urbana de mercaderies:

congestió, seguretat viària, contaminació atmosfèrica i acústica, etc. 

•  Millorar l'eficiència de la distribució urbana de mercaderies per tal que es

mantingui com un sector bàsic per al desenvolupament i la competitivitat de les

activitats econòmiques del municipi, molt especialment l'oferta comercial. 

5.2. Proposta d’actuacions 

En la zona Centre es proposa: 

•  La senyalització ha de ser homogènia. Es proposa que l’horari permeti un període 

durant el matí i un període durant la tarda, especialment pel que fa a l’accés de 

vehicles de càrrega i descàrrega als carrers de vianants. En concret es proposa de 

7 a 11h i de 16:00 a 18:00. 

•  Millorar la disciplina viària en quant a l’ús de les zones de càrrega i descàrrega. 

Concretament: 

- Evitar que existeixin cotxes que ocupen l’espai destinat a càrrega i 

descàrrega i que obliguen als vehicles pesants a aparcar de manera 

incorrecta.  

- Evitar les operacions de càrrega i descàrrega en la calçada de la carretera i 

informar als comerços implicats sobre les alternatives existents en els carrers 

propers. 
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•  Modificació de la normativa i dels criteris urbanístics del planejament pel que fa a la 

distribució urbana de mercaderies: 

- Molls de C/D en l’interior de nous establiments: 

o 400-1200m2: 1 plaça de 3x10m 

o 1200-2500m2: 2 places 

o per cada 2500m2: +1plaça 

- Superfície d’emmagatzematge mínima en l’obertura de nous establiments 

comercials. 

- Reserva de places de C/D. Per exemple 1 plaça (3x6m) per cada 2 

establiments comercials. 

 

 

 

 

 

 

 


