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0. INTRODUCCIÓ 

0.1. Legislació i justificació 

L'Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) de la Modificació Puntual del Pla General 
d'Ordenació en l'àmbit del Clot del Xarel·lo 2 al municipi de Masquefa, respon a la necessitat de donar 
compliment als mandats legislatius del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme (i posteriors modificacions), de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. I del 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

Així, l’article 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006 i posteriors modificacions) 
determina que la documentació de la Modificació Puntual els instruments de planejament urbanístic 
ha d’incloure un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, amb el contingut que determina la 
legislació sobre mobilitat. 

Per altra banda, l’article 3 del Decret 344/2006 estableix que els Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada s’han d’incloure, entre d’altres, En el Planejament urbanístic general i llurs revisions o 
modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, tal i com és el cas de la 
modificació a l’Àmbit del Clot de xarel·lo 2 del municipi de Masquefa. 

Finalment, la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat disposa un seguit de mecanismes per a 
l'avaluació prèvia i el control dels efectes que l'aplicació dels instruments que estableix pugui provocar 
en les polítiques de mobilitat i, en aquest sentit, introdueix les figures de l'avaluació de la mobilitat 
generada i l'avaluació ambiental estratègica, d'acord amb les directrius comunitàries. L’article 13 
d’aquesta mateixa Llei defineix l’estudi d'avaluació de la mobilitat generada com un dels Instruments 
d'avaluació i seguiment dels efectes que els instruments de planificació poden produir quan s'apliquin. 

L’article 18, de la mateixa Llei, per l’Estudi d'avaluació de la mobilitat generada indica que:  

1. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada avalua l'increment potencial de desplaçaments 
provocat per una nova planificació o una nova implantació d'activitats i la capacitat 
d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de 
baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. Així mateix, valora la 
viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera sostenible la nova mobilitat i, 
especialment, les fórmules de participació del promotor o promotora per a col·laborar en la 
solució dels problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada. 

2. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada s'ha d'incloure, com a mínim, en els plans 
territorials d'equipaments o de serveis, en els plans directors, en els plans d'ordenació municipal 
o instruments equivalents i en els projectes de noves instal·lacions que es determinin per 
reglament. 

3. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada s'ha de sotmetre a informació pública, 
conjuntament amb el pla o el projecte de què es tracti, i ha d'ésser sotmès a informe de 
l'autoritat territorial de la mobilitat. 

4. Per a l'aprovació definitiva dels plans o els projectes que han motivat l'elaboració de l'estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada, se n'han de prendre en consideració i se n'han de valorar 
les conclusions. Si els plans o projectes no segueixen les determinacions de l'estudi ho han de 
justificar. 

5. En l'estudi de la mobilitat generada s'ha de prendre en consideració la possibilitat que els 
promotors de l'activitat de què es tracti participin en el finançament de l'increment dels serveis 
de transport públic que resultin pertinents, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 

0.2. Objectius i estructura de l’estudi  

L’objecte del present document és l’elaboració de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada de la 
Modificació Puntual del Clot del Xarel·lo 2 del municipi de Masquefa.  

L’objectiu d’aquest estudi és definir les mesures i actuacions necessàries per tal d’assegurar que la 
nova mobilitat generada de l’àmbit, segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels 
mitjans de transport més sostenibles, i així complir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la 
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
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Així doncs, els objectius principals de l’EAMG de la Modificació Puntual de l’àmbit del Clot del Xarel·lo 
al municipi de Masquefa són: 

- Estudiar les característiques en relació a la mobilitat existent de l’àrea d’influència del nou 
sector industrial. 

- Estimar la mobilitat que generarà el nou creixement industrial proposat 

- Valorar la distribució modal dels diferents desplaçaments generats 

- Avaluar les diferents solucions de mobilitat de cada xarxa de transport  

- Proposar les mesures complementaries a adoptar 

- Establir les previsions d’aparcament necessàries 

- Estimar la valoració econòmica de les despeses generades per l’increment de mobilitat, 
inclosos els possibles costos d’implantació de l’increment de serveis de transport públic, si es 
dóna el cas. 

 

Segons l’article 13 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada referents a figures de planejament urbanístic derivat han de contenir la documentació 
següent: 

a) Determinació, d'acord amb el que estableix l'article 7, de la mobilitat que generen els diferents 
usos previstos en el planejament, representada en un plànol a l'escala 1:5.000. 

b) Proposta de la xarxa d'itineraris principals per a vianants, en els termes establerts a l'article 15 
representada en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d'avaluació. 

c) Previsió de la xarxa d'itineraris per a transport col·lectiu de superfície en els termes establerts a 
l'article 16, i proposta d'implantació de les noves línies o perllongament de les existents, 
representada en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d'avaluació. 

d) Proposta de xarxa d'itineraris per a bicicletes, en els termes establerts a l'article 17, representada 
en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte d'avaluació i determinació de les 
reserves per aparcaments de bicicletes. 

e) Proposta de xarxa bàsica d'itineraris principals de vehicles en els termes establerts a l'article 18, 
representada en el plànol de la xarxa viària del document urbanístic objecte d'avaluació i 
determinació de les reserves per aparcaments de vehicles. En el seu cas, anàlisi de l'impacte en la 
capacitat i en la seguretat viària de les carreteres, amb atenció especial als accessos i, si s'escau, 
propostes d'actuació per garantir-les i propostes de modificacions del Pla local de seguretat viària a 
l'efecte d'ajustar-ho a la nova situació generada. 

f) Representació en el plànol de xarxa viària, del document urbanístic objecte d'avaluació, de les 
estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans existents i d'aquelles previstes en un pla o projecte 
aprovat definitivament per l'administració competent. 

g) Representació en el plànol de xarxa viària, del document urbanístic objecte d'avaluació, de les 
propostes de reserves d'espai per càrrega i descàrrega de mercaderies d'acord amb l'article 6. 

h) Representació en el plànol de xarxa viària, del document urbanístic objecte d'avaluació, de les 
propostes de reserves per als vehicles destinats al transport col·lectiu i al taxi. 

i) Encaix i definició dels nodes d'unió amb la xarxa general del municipi (viària, de vianants, de 
bicicletes i de transport públic). 

j) Proposta de finançament dels diferents costos generats per l'increment de mobilitat degut a la 
nova actuació, que incorpori l'establert a l'article 19 

 

D’acord amb la legislació esmentada, aquest estudi s’estructura en quatre grans blocs: 

- Un primer apartat de diagnosi de la situació actual de l’àmbit i del seu context territorial amb 
valoració del marc socioeconòmic i poblacional d’influència. 

- Valoració de les determinacions sobre infraestructures i sistemes de mobilitat de normatives i 
planejaments de rang superior que són d’aplicació en l’àmbit del pla. 

- Tendències en la mobilitat generades en el marc de desenvolupament del POUM amb les 
estimacions oportunes sobre la generació de viatges d’acord amb el Decret 344/2006. 

- Proposta de xarxa d’itineraris generals avaluant el model de mobilitat i les xarxes i elements 
proposats en els diferents tipus de mobilitat.  
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1. DADES BÀSIQUES DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’ESTUDI 

1.1. Marc territorial i àmbit d’estudi 

El terme municipal de Masquefa, de 17,06 km2, es situa a l’extrem més oriental de la comarca de 

l’Anoia, formant part de la província de Barcelona i es troba situat al cinturó de Barcelona. 

Administrativament, limita al nord amb el municipi dels Hostalets de Pierola (Anoia), a l’oest amb Piera 
(Anoia), al sud amb Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) i a l’est amb Sant Esteve Ses Rovires (Baix 
Llobregat). 

A nivell geogràfic, s’emmarca entre les planes del Penedès i del Llobregat, en una zona de petites i 
constants ondulacions, a on les esplanades s’utilitzen per a l’aprofitament agrícola. L'altitud mitja del 
poble és de 256'2 metres sobre el nivell del mar, i la cota més elevada està en la part N-O del terme, en 
la confluència amb el municipi de Pierola a una alçada de 339 metres. 

La xarxa hidrogràfica la constitueixen essencialment cursos d’aigua curts i intermitents, els torrents i 
rieres, que en la major part dels casos només desaigüen en èpoques de fortes pluges. Entre els 
principals cursos d’aigua destaca la riera de Masquefa, que discorre en direcció est – oest en el sector 
nord del municipi. Igualment en el terme municipal hi ha altres cursos d’aigua, com són el torrent de la 
Fontsanta i el de la Font del Maset, que travessa la urbanització del Maset i recull les aigües de petits 
torrents que creuen la urbanització; el torrent de la Serra que fa de límit, al sud del municipi, amb el 
terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons i finalment es destaca el torrent d’Ocata al nord de la Serra 
d’Ocata i fa de límit amb el municipi d’Hostalets de Pierola. 

El relleu que caracteritza el terme municipal de Masquefa ha fet que tradicionalment l’agricultura 
(sobretot la vinya) hagi ocupat bona part del Sòl no urbanitzable del municipi, per les seves formes 
relativament suaus. 

L'àmbit d'estudi, s’ubica al límit sud del terme municipal de Masquefa, tocant el municipi de Sant 
Llorenç d'Hortons (est de l'àmbit de Clot del Xarel·lo 2), al sud de l'àmbit transcorre la carretera BV-2249 
que enllaça la carretera BV-2241 i el nucli urbà de Sant Llorenç d'Hortons. A l'oest de l'àmbit es localitza 
l'actual polígons industrial del Clot del Xarel·lo i finalment al nord (així com a l'est), l'àmbit limita amb 
espais forestals i agrícoles del sòl No urbanitzable de Masquefa o Sant Llorenç d'Hortons. 

 

Com es pot observar, l'àmbit del present pla es troba en un enllaç de dues carreteres, la qual cosa fa 
que es localitzi en un punt idoni per la comunicació viària de persones i mercaderies. 

1.2. Aspectes socioeconòmics 

Població 

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, 2018) el municipi de Masquefa té una 
població de 8. 416 habitants amb una densitat de població de 506,5 hab/Km².  
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Imatge 1: Població al municipi de Masquefa. Període 1998 – 2018 

 
Font: IDESCAT 

L’evolució global del període (1998-2018) és positiva.  

 

Actualment la població de Masquefa presenta una estructura demogràfica tendint a l’envelliment en 
relació a les dades comarcals i catalanes, fet que s’observa en la següent taula.  

Taula 1: Població per grans grups d’edat. %. Any 2017  

Indicadors (en %) Masquefa Anoia Catalunya 

0 -14 anys 19% 17,2% 15,6% 

15 – 64 anys 71.2% 70,1% 70,9% 

65 – 84 anys 8, % 9,9% 10,4% 

Més de 85 anys 1,8% 2,8% 3% 

Font: IDESCAT 

 

Activitat econòmica 

L’anàlisi de la població ocupada per sectors d’activitat permet observar les dinàmiques econòmiques, 
així com realitzar una comparativa territorial tant a nivell municipal com provincial. 

El sector d’activitats que conté més població ocupada a Masquefa per al segon trimestre de l’any 
2015 és el sector serveis amb un 76,5% de la població ocupada, seguit de la indústria amb un 16,1% i 
del sector de la construcció amb un 6,8%.  

En comparació amb les dades provincials a Masquefa l’ocupació en el sector industrial és superior a 
nivell percentual i és inferior en el sector serveis. 

Amb tot, com a la resta de Catalunya, hi ha una terciarització de l’economia. 
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Taula 2: Població ocupada per sectors 

 
Assalariats 

 

 
agricultura indústria construcció serveis Total 

Masquefa 11 0,51% 345 16,11% 147 6,86% 1639 76,52% 2.142 

 

Província de Barcelona 2.675 0,13% 324.751 15,32% 91.895 4,34% 1.700.332 80,22% 2.119.653 

Dades del 4tn trimestre de l’any 2018 (Diputació de Barcelona, indicadors socioeconòmics Hermes) 
Font: Diputació de Barcelona 

 

L’atur registrat de la població en els últims anys ha disminuït, des de l'any 2013, (aquest any es va 
registrar el màxim del segle amb 803 persones). la tendència sembla que és a la baixa pels pròxims 
anys. 

Imatge 2. Atur registrat a Masquefa. Període 2005 – 2018 

 

Font: Idescat. 

 

Taula 3: Atur registrat. Sector d’activitat. Mitjana % 2018 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior 

Masquefa 0,96% 12,71% 5,76% 72,80% 7,78% 

Anoia 2,24% 17,88% 6,40% 63,89% 9,60% 

Catalunya 2,29% 11,44% 8,55% 70,97% 6,76% 

Font: Idescat. 
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2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

2.1. Definició de les xarxes de transport existents 

2.1.1. Infraestructures viàries 

Xarxa principal de comunicacions  viàries 

La principal via d’accés al municipi de Masquefa és la carretera B-224, que enllaça Capellades i 
Martorell. D’aquesta via surten un entramat de carreteres que enllacen les urbanitzacions del municipi, 
sectors industrials i altres nuclis de població de municipis veïns. 

El nucli de Masquefa és travessat per la carretera B-224z que comunica directament amb la Beguda 
Baixa i va a parar a la B-224, principal via d’accés al municipi. Aquesta carretera uneix alguns dels 
nuclis de Masquefa (vila de Masquefa, Beguda Alta, Beguda Baixa i Parellada). 

A més d’aquestes carreteres dins el terme municipal també hi trobem:  

- BV-2241: Aquesta carretera comunica Masquefa amb Piera mitjançant la connexió amb la 
carretera B-244. Aquesta carretera s’ubica a l’oest del terme municipal de Masquefa que hi fa 
de límit. 

- BV-2249: Aquesta carretera comunica el nucli de Can Quiseró amb Sant Llorenç d’Hortons i la 
seva àrea industrial, i amb la carretera BV-2241. Aquesta carretera s’ubica a l’extrem sud-oest 
del terme municipal de Masquefa  

El límit sud de l’àmbit del Clot del Xarel·lo 2 és la carretera BV-2249. Es tracta d’una carretera 
en direcció aproximada de est-oest, totalment asfaltada i amb un carril per sentit. El voral 
asfaltat de la carretera és pràcticament nul. 

 

Imatge 3. Carretera BV-2249 a l'entrada del polígon del Clot del Xarel·lo.  

    

Font: Elaboració pròpia 

 

Completen la xarxa viària bàsica tot un entramat camins, que permeten l’accés a tots els punts 
habitats i explotacions agràries i ramaderes i que cohesionen el territori. 

 

La carretera BV-2241 es connecta amb l’únic vial inclòs en l’àmbit, i és a través d’aquesta carretera on 
es produiran totes les connexions i els nous fluxos de mobilitat. 

 

A l'interior del sector i transcorre el carrer d'Alemanya que actualment enllaça  la carretera BV-2249 i el 
sector nord del Polígon industrial del Clot del Xarel·lo. 
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Imatge 4. Carrer d'Alemanya en el polígon del Clot del Xarel·lo.  

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Intensitat mitjana de trànsit 

El paràmetre IMD (Intensitat Mitjana Diària) s’utilitza per conèixer la quantitat de vehicles que circulen 
per una determinada carretera. El seu valor és la mitjana de tots els vehicles que circulen per una 
determinada via durant un dia, i aquest es pot desglossar per tipologia de vehicles. 

En la següent taula es mostren les IMD de les carreteres de la carretera BV-2241 al terme municipal de 
Masquefa i Sant Sadurní d’Anoia, ja que aquesta carretera transcorre a l’oest del Pla Parcial, 
conformant, és la carretera més pròxima al sector. 
 

Taula 4:  Intensitats Mitjanes Diàries de la carretera BV-2241. Any 2012 i 2016 

Any pk Municipi Definició_tram IMD 
% IMD 

pesants 
Velocitat 

mitjana (km/h) 

 0,820 Sant Sadurní d’Anoia BP-2151 (PK 9.300), a Sant Sadurní d'Anoia - BV-2247, a Espiells 

2012    7.416 4,86% 49 

2016    7.617 5,18% 51 

 4,000 Sant Sadurní d’Anoia BV-2247, a Espiells - BV-2249, Masquefa 

2012    4.786 4,83 66 

2016    4.500 3,20% 66 

 8,000 Masquefa BV-2249, Masquefa - B-224 (PK 13.750) 

2012    6.551 5,53 60 

2016    6.408 7,37 61 

Font: Pla d’Aforaments 2012 i 2016. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

El sector proposat es troba entre 2 punts d'aforament de la carretera BV-2241. El punt d’aforament del 
PK 8 al municipi de Masquefa, i el PK 4 del municipi de Sant Sadurní d'Anoia. El PK 4 es troba abans de 
la intersecció amb la carretera BV-2249 (en sentit sud-nord)que dóna accés al sector industrial del Clot 
del Xarel·lo i el PK 8 és posterior a coincident en la intersecció entre la carretera BV-2241 i la B-224.  

El IMD són substancialment diferents (4.500 Al PK 4 i 6.408 en el PK8), aqueta diferència pot ser donada 
ja que el PK 4, no rep la influència dels vehicles que volen agafar la carretera B-224, amb els sectors 
industrials i urbanitzacions de Piera i Masquefa i Sant Llorenç d'Hortons que hi ha entre el Pk 4 de la 
carretera BV-2241 i el PK. També s'ha de tenir en compte que en el municipi de Sant Sadurní d'Anoia hi 
transcorre l'Autopista Ap-7. 

Aquestes IMD's són inferior al punt d’aforament del PK 0,8 (segurament donada la influència de la 
carretera AP7 en el PK 0,8), al costat de Sant Sadurní d’Anoia, però és superior el % de vehicles pesats 
(el PK8). El percentatge superior de vehicles pesats potser donat per dos factors, un és la menor IMD 
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per un mateix trànsit total de vehicles pesats o també potser donat per la presencia de varis polígons 
industrials al llarg de la carretera BV-2241 i la Carretera BV-2249 al municipi de Masquefa i de Sant 
Llorenç d’Hortons (en els quals en el futur i segons la prposta hi hauria el polígon del clot del xarel·lo 2). 

 

Vies interiors del Pla Parcial 

Actualment en el propi sector no hi ha carrers o camins, amb tot el límit oest del sector és el carrer 
d'Alemanya que dóna accés al sector industrial "Clot del xarel·lo" i que en el futur compartirien aquesta 
via amb el sector industrial -logístic "Clot del Xarel·lo 2".  

Per tant, és una via utilitzada pels vehicles que volen accedir al sector industrial, així com a les cases en 
Sòl No Urbanitzable al nord del sector, així com les instal·lacions d'Affinity també al nord (segons 
l'Informe Ambiental del Pla Especial d'aquestes instal·lacions, el nombre màxim de treballadors serien 
12, els quals es desplacen amb cotxe)r vehicles, bicicletes i/o vianants. 

 

2.1.2. Transport públic 

El municipi de Masquefa disposa de servei de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també 
disposa tres línies de transport col·lectiu interurbà amb autobús que enllaça amb diferents municipis i 
diferents indrets del propi municipi. 

 

Ferrocarril 

Pel que a la xarxa ferroviària existent (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), El municipi de 
Masquefa disposa de tres estacions. Aquestes estacions són: 

- Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Masquefa (Línia R6 i R60, FGC 
Barcelona - Igualada). 

- Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Can Parellada (Línia R6 FGC 
Barcelona - Igualada). 

- Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Beguda (Línia R6 FGC Barcelona - 
Igualada). 

 

Aquestes es localitzen a una distància aproximada de 5,5 km a peu (Estació de Masquefa),  6.8 Km 
de l'Estació de Can Parellada i 5,7 Km de l'Estació de la Beguda( en distància recorreguda real) del 
possible accés a l'àmbit, en la intersecció del carrer d'Alemanya amb la carretera BV-2249. 

 

Imatge 5. Recorregut i horaris (des de Masquefa) de ferrocarrils de la Generalitat Línia R6-R60.  

 

horaris dies Feiners de Masquefa a Igualada 
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horaris dies Feiners de Masquefa a Barcelona 

 

Font: FGC.cat 

 

Transport col·lectiu de superfície. 

Pel que fa el transport col·lectiu interurbà amb autobús trobem vàries línies pròximes al sector proposat.  

Aquestes línies són: 

 

- Grandet-St Llorenç-Gelida a Barcelona. Operada per Hillsa, hispano llacunense S.L 

 

Imatge 6. Horaris i recorregut. línia interurbana d'autobús Grandet-St Llorenç-Gelida a Barcelona 

 

Font: http://hillsabus.com 

Imatge 7.Parada i recorregut entre l'entrada al sector i la parada de C/ de la Carretera de Gelida,62 
(Sant Llorenç d'Hortons) de la línia 

 
Font: Google maps 
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Font: Google street view . Any 2008 
 

Imatge 8.Parada i recorregut entre l'entrada al sector i la parada de can Quiseró de la línia 

 
Font: Google maps 

 

 
Font: Google street view . Any 2008 

 

A la parada de Can Quiseró s'indica que des d'aquest punt es pot anar a: Masquefa, Gelida Renfe i 
Poble, Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, així com a Sant Llorenç d'Hortons. Segons es pot veure en les 
següents imatges 

Imatge 9. Horaris i destinacions des de la parada d'autobús de Can Quiseró 

  
Font: Elaboració pròpia 
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Imatge 10. Estacions de FGC i d’autobús a l’entorn de l’àmbit  

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

A la carretera BV-2249 i a l'entrada de l'actual polígon industrial hi ha una plataforma que té la funció 
de parada d'autobús per donar servei al mateix polígon industrial -logístic 

Imatge 11. Infraestructura per a parada d'autobús a l'entrada del sector del Clot del Xarel·lo 

 
Font: Elaboració pròpia. 

2.1.3. Xarxa itineraris per a vianants i bicicletes 

Xarxa d'itineraris per a vianants 

La pròpia situació de l'àmbit fa que aquest se situï lluny dels carrers urbans i els principals equipaments 
del municipi de Masquefa o Sant Llorenç d'Hortons (per proximitat). Així mateix, no hi ha itineraris per a 
vianants que passin a prop del sector, tret d'alguns itineraris excursionistes que transiten pel terme 
municipal, i que permeten accedir bàsicament a la Serra de Collcardús. 

Amb tot i  segons la recerca realitzada no hi ha cap sender o itinerari peatonals o amb bicicleta que 
transcorre pels entorns de l’àmbit. La gran part dels itineraris excursionistes senyalitzats o no, es realitzen 
al nord del terme municipal 

Al municipi de  Masquefa cal destacar per importància i vistositat els següents itineraris: 

• GR5: Senders dels Miradors. S’inicia a Sitges i té final a canet de Mar, passant a l’etada 4 per 
Masquefa. 
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• GR97: A La Beguda Alta hi ha la connexió entre el GR97 i el GR5. 

 

Xarxa de carrils bici urbans 

Actualment Masquefa no disposa de carril bici dins el seu casc urbà, amb l'excepció del carril bici 
annex al sector d'estudi i que formarà part del futur polígon logístic del Clot del Xarel·lo. Aquest recorre 
el carrer d'Alemanya, compartint espai a la vorera d'aquest. 

Es tracta d'un carril bici, no segregat d'una amplada aproximada de 1,8 metres i  diferenciat de la zona 
de vianants per la diferent coloració.  

Imatge 12. Carril bici en el carrer d'Alemanya (polígon industrial del clot del xarel·lo) 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

En el municipi veí de Sant Llorenç d'Hortons en el polígon industrial de Can Pujades, hi ha una carril 
bicicleta segregat de la circulació i correctament senyalitzat, pe`ro únicament té una longitud de 100 
metres i sense continuïtat. 

 

Per altra banda, hi ha algun camí rural que et permet connectar el sector amb la urbanització de Can 
Quiseró, a partir d'aquest punt el recorregut cap a qualsevol indret s'ha de fer en calçada compartida 
amb els vehicles de la carretera. 

2.2. Motorització i aparcaments 

Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el municipi de Masquefa  registra 
l’any 2017 un parc mòbil de 6.582 vehicles, que representa un augment del 8% respecta l’any 2010.  

 

Taula 5: Distribució del parc de vehicles de Masquefa. Any, 2000, 2005, 2010, 2014 i 2017 

Any Turismes Motocicletes 
Camions i 
furgonetes 

Tractors 
industrials 

Autobusos i 
altres 

Total 

2017 
Núm. 4.628 731 922 54 247 6.582 

% 70,31% 11,11% 14,01% 0,82% 3,75%   

2014 
Núm. 4.244 648 889 45 231 6.057 

% 70,07% 10,70% 14,68% 0,74% 3,81% 

2010 
Núm. 4.017 566 929 63 238 5.813 

% 69,10% 9,74% 15,98% 1,08% 4,09% 

2005 
Núm. 3.348 350 806 58 191 4.753 

% 70,44% 7,36% 16,96% 1,22% 4,02% 

2000 
Núm. 2.226 232 533 38 83 3.112 

% 71,53% 7,46% 17,13% 1,22% 2,67% 

Font: Idescat. 
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El 70% (any 2017) dels vehicles censats es corresponen a turismes, que genera una taxa de motorització 
de 544 turismes/1000 habitants. Aquest índex és superior a la mitjana catalana que és de 447,6 
turismes/1000 habitants (any 2017).  

 

Si es creuen les dades del parc de vehicles amb la població, es pot calcular l’índex de motorització del 
municipi aquest índex permet comparar diferents territoris entre si. En el següent gràfic es pot veure 
que, que el parc de vehicles ha crescut, fins hi tot augmentant la població de Masquefas. Malgrat tot 
es manté a un nivell inferior a un automòbil per persona. 
 

Imatge 13. Evolució de l’Índex de motorització. Masquefa. Període 1991 – 2017  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

 

Taula 6: Comparació de l’índex de motorització de diferents àmbits territorials. Any 2017 
 

Turismes Motocicletes 
Camions  I 
furgonetes Total 

Masquefa 543,58 85,86 108,29 773,08 

Anoia 537,3 93,9 132 798,6 

Catalunya 464,4 107,7 99,7 696,7 
Font: Idescat. 

 

Com es pot observar a Masquefa, l'any 2017, té un índex de motorització superior a l'índex de la 
mitjana de Catalunya i inferior a la mitjana de la comarca de l'Anoia. 

 

2.2.2. Aparcaments 

Donada la localització de l’àmbit allunyat del nucli urbà de Masquefa i Sant Llorenç d'Hortons i les 
característiques dels usos actuals de l’àmbit, no és rellevant la capacitat d’aparcaments del nucli de 
Masquefa. Amb tot en el carrer que dóna accés a l'actual polígon industrial del Clot del Xarel·lo 
(Carrer d'Alemanya) 
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2.3. Mobilitat obligada del municipi 

En aquest punt únicament s’avaluen els desplaçaments per motius laborals, donat l’ús industrial del 
sector que es pretén desenvolupar . 

La informació dels censos de població referent a la localització de l'activitat econòmica de la 
població permet conèixer la mobilitat obligada de la població, a partir de la comparació entre el lloc 
de treball i el lloc de residencia dels ocupats. 

La següent taula mostra la localització de l'activitat de la població ocupada de dins i defora del 
municipi i la localització del centre de treball, permetent saber la mobilitat dels treballadors en el 
territori d'estudi. 

Taula 7: Població ocupada resident i llocs de treball localitzats. Any 2011.  

 Per motius laborals 

Residents Ocupats a dins 1.091 

No residents ocupats a dins 574 

Residents ocupats fora 2.673 

Llocs de treball localitzats (1) 1.665 

Població ocupada resident(2) 3.764 

Diferència (1) -(2) -2.099 

(1) Llocs de treball localitzats=Residents ocupats a dins+No residents ocupats a dins 

(2) Població ocupada resident=Residents ocupats a dins+Residents ocupats a fora 

Font: Idescat. 

 

Com es pot observar, del total de 4.338 desplaçaments obligats l’any 2011 (cap a dins i cap a fora de 
Masquefa), per motius laborals, el 25,1% eren a dins del propi municipi (residents que treballen dins el 
municipi). 

Per altra banda, pel que fa a la mobilitat intermunicipal (residents a dins i fora del municipi de 
Masquefa -3.247 persones que s’han de desplaçar-) s’observa que el municipi de Masquefa genera 
més desplaçaments cap a fora que no pas els que atreu (2.773 persones vs. 574 persones), fet que 
implica que sumant els residents i no residents que treballen a Masquefa signifiquen 1.665 persones que 
es desplacen a l’interior del municipi, nombre inferior als residents de Masquefa que es desplacen per 
treballar fora del municipi, tenint en resum un balanç negatiu dels llocs de treball i estudi en el municipi 
(-2.099 persones). 

 

Les següents dades que es presenten són els municipis d’on venen els treballadors de fora que 
treballen a Masquefa i on van els residents del municipi que treballen a fora. Aquestes dades són de 
l’any 2001, per tant poden haver-hi diferències amb la situació actual, però serveixen per veure la 
tendència. 
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Imatge 14. Orígens dels desplaçaments atrets a Masquefa per motius laborals (%). Any 2001 

 
Font: Idescat. 

 

D’un total de 574 desplaçaments atrets per motiu de feina, Piera és el municipi que en genera més 
(23,06%), seguit de Martorell, Barcelona (11,53 i 11,33%), degut a la proximitats d’aquests municipis al 
municipi de Masquefa, i a la capitalitat de Barcelona. 
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Imatge 15. Destinacions dels desplaçaments generats per Masquefa per motius de feina (%). Any 2001 

 
 Font: Idescat. 

 

Respecte a les destinacions dels desplaçaments de feina, Barcelona es troba en primer lloc, amb un 
16,93% del total, seguit de les poblacions de Martorell (14%) i Sant Esteve Sesrovires (10%). 

 

2.3.2. Desplaçaments obligats per mitjà de transport  

A l’hora d’analitzar aquests desplaçaments, és important analitzar els mitjans de transport utilitzats en 
els mateixos, en aquest sentit, l’Institut d’Estadística de Catalunya els ha agrupat de la següent 
manera: 

Privat: cotxe o furgoneta com a conductor, cotxe o furgoneta com a passatger o moto, a més de les 
combinacions d'aquestes categories entre elles o amb no motoritzat (caminant o en bicicleta). 

Públic: autobús, autocar o microbús, metro o tren, a més de les combinacions d'aquests mitjans de 
transport entre ells, amb un de privat (cotxe o moto) i amb no motoritzat (caminant o en bicicleta). 

No motoritzat: caminant o en bicicleta i la seva combinació. 

No aplicable: Treballen o estudien en diversos municipis, tenen una segona residència al lloc de treball 
o estudi o no han contestat aquesta pregunta. 

No es desplaça: Aquelles persones que treballen o estudien en el seu propi municipi.  

 

Les següents taula i figures mostren aquestes dades d’una forma gràfica. 
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Taula 8: Població ocupada resident i llocs de treball localitzats per tipus de transport. Masquefa. 
Any 2001 

  Privat 
Transport 

Públic 
No 

motoritzat 
No es 

desplaça 
No 

aplicable Total 

Residents ocupats a dins 
517 42 244 77 9 889 

58,16% 4,72% 27,45% 8,66% 1,01%   

No residents ocupats a dins 
455 44 1 0 3 503 

90,46% 8,75% 0,20% 0,00% 0,60%   

Residents ocupats a fora 
1.161 221 6 0 31 1.419 

81,82% 15,57% 0,42% 0,00% 2,18%   

Residents ocupats en 
diversos municipis 0 0 0 0 188 188 

Llocs de treball localitzats (1) 972 86 250 77 12 1.392 

Població ocupada resident 
(2) 1.678 263 250 77 228 2.496 

Diferència localitzats - 
residents -706 -177 -5 0 -216 -1.104 

Font: Idescat. 
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3. PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT 

3.1. Plans supramunicipals 

3.1.1.Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals 

El Govern de Catalunya, en data 16 de setembre de 2008, va aprovar definitivament el Pla territorial 
parcial de les Comarques Centrals. L'acord de Govern i la normativa del Pla van ser publicats en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5241, de 22 d'octubre de 2008, a l'efecte de la seva 
executivitat immediata. 

Imatge 16. Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

 

Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

 

El PTCC preveu el traçat d’un nou vial pel límit sud-est del municipi. Al punt 3 de l’article 4.3 
Determinacions gràfiques del sistema d’infraestructures s’estableixen diferents nivells de concreció. En 
el cas del vial que uneix Masquefa amb la carretera BV-2249, la representació és esquemàtica i 
expressa únicament l’objectiu de connectivitat entre dos punts. 

D'aquest planejament i pel que fa a la present Mp, se'n desprèn que es constitueixi una reserva de sòl 
en el Pla Parcial. 

3.2. Planejament tramitat. Modificació Puntual del PGO de Masquefa 

3.2.1. Objectius de la modificació puntual 

L’objectiu principal és dinamitzar l’activitat econòmica i incentivar la creació de llocs de treball. Per un 
altre costat, aquesta Modificació també permetrà ampliar les instal·lacions del centre logístic d’ALDI, 
situat a ponent dels terrenys del nou àmbit delimitat. 

Els objectius més concrets de la Modificació Puntual són els següents: 

1. Realitzar els canvis de classificació i de qualificació urbanístiques previstos. 

2. Delimitar un nou sector de sòl urbanitzable “El Clot del Xarel·lo 2”. 
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3.2.2. Descripció de la Modificació Puntual 

La Modificació Puntual afecta el contingut del PGO de Masquefa en els següents aspectes: 

- Realitzar petits ajustos a la zonificació del polígon industrial “Clot del Xarel·lo” per possibilitar 
l’accés al nou sector de planejament “Clot del Xarel·lo 2” des del carrer d’Alemanya, amb 
una superfície a modificar en el sòl urbà de 870 m. 

- Definició d’un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, amb una 
superfície total de 115.000 m². 

- La formació de dues rotondes com a càrregues externes al sector. Una, a la cruïlla de la 
carretera BV-2249 amb el carrer Alemanya; i l’altre, al carrer Alemanya per l’accés al nou 
sector industrial. 

 

La Modificació preveu la creació de sòl industrial i logístic que ha d’ajudar a dinamitzar l’economia i ha 
de dotar al municipi de nou sòl per a la implantació d’activitats que requereixen de parcel·les mitjanes 
(més de 5.000m²) i grans (més de 20.000 m²). 
 

Taula 9. Quadre de superfícies de la proposta de Mp PGO Masquefa 

 
Font: Memòria d'ordenació de la MpPGO Masquefa "Clot del Xarel·lo 2" 

 

Imatge 17. Zonificació proposada per la MpPGO Masquefa 

 
Font: Memòria d'ordenació de la MpPGO Masquefa "Clot del Xarel·lo 2" 
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Imatge 18. Proposta d'ordenació. No normativa.  

 
Font: Memòria d'ordenació de la MpPGO Masquefa "Clot del Xarel·lo 2" 
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 4. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  

4.1. Estimació del nombre de viatges generats 

Els EAMG referents al planejament urbanístic, per avaluar la mobilitat generada, han de fer una 
estimació del nombre de desplaçaments generats que generen els diferents àmbits del Pla en funció 
de les superfícies, dels usos permesos o de l’índex d’edificabilitat fixat. 

En el present estudi s’han utilitzat les taules que figuren a l’annex 1 del Decret 344/2006 i que es 
reprodueixen, parcialment, a continuació: 
 

Taula 10. Paràmetres d’estudi de la mobilitat generada 

 Viatges generats/dia 

Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 

Ús industrial 5 viatges/100m2 de sostre 

* Els serveis tècnics no generen necessitats de desplaçament segons el Decret. 
Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre. 

 

Així doncs, a partir de la taula que proporciona el decret i de les dades anteriors, es pot dur a terme el 
càlcul del nombre de desplaçaments generats en el desenvolupament d’aquest Pla. 
 

Taula 11. Estimació del nombre de desplaçaments. 

Sector Clot del Xarel·lo 2 

  m2 sòl m2 sostre Conversió viatges generats/dia 

Industrial  55.450,00 51.750,00 5 despl./100m2st 2.588 

Equipaments* 5.800 1.160 20 despl./100m2st 232 

Zones verdes 39.400,00 -- 5 despl./100 m2sòl 1.970 

Total    4.790 

*Si bé en la Modificació Puntual no es defineix ni l'ús ni la edificabilitat dels equipaments, s’estima una edificabilitat 
neta de 0.2 m2st/m2s. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la MP i del Decret 344/2006. 
 

Així, i segons els càlculs i consideracions anteriors, s’estima una mobilitat generada pel sector de la MP i 
per l'alternativa proposada de 4.790 desplaçaments diaris. 

 

Tenint en compte que els ràtios a que fa referència el decret estan dissenyats per a àmbits 
eminentment residencials, i atenent-se a les característiques del sector, i tractant-se d’un àmbit 
majoritàriament industrial-logístic, s’entén que els desplaçaments derivats pels accessos a les zones 
verdes del sector seran molt menors dels que en aquesta taula es desprèn.  

 

Per aquest motiu, es considera adequat ajustar aquests ràtios, segons la següent taula: 
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Taula 12. Paràmetres d’estudi de la mobilitat generada. Proposta de nous ràtios 

 Viatges generats/dia Observacions  

Ús industrial 5 viatges/100m2 de sostre 
Es manté segons les indicacions del decret 344/2006 per a un 
100% del sostre previst. 

Equipaments 1 viatges/100 m2 de sostre 

En el cas que ens ocupa els equipaments, es defineixen en quant 
a la ocupació i localització en superfície, però no es defineixen en 
quan el seu ús (en aquests moments no se sap quin equipament 
es desenvoluparà en el sector) i per altra bada no se sap quin 
sostre haurà de tenir. Per aquet motiu  s'estableix una edificabilitat 
neta estàndard de 0,2 m2st/m2s. 

La ràtio proposada, és la que indica el Decret 344/2006 per 
equipaments. 

Zones verdes -- 

La utilització de la zona verda de l'àmbit, per part de la 
ciutadania, donats els usos de l'àmbit, eminentment industrials - 
logístics  i la localització de l'àmbit en relació als nuclis urbans de 
Masquefa i Sant Llorenç d'Hortons, així com de les urbanitzacions 
del sud de Masquefa i altres urbanitzacions del municipis veïns, es 
preveu que sigui nul. En tot cas, els desplaçaments que generin 
aquestes zones verdes seran tots interiors a l’àmbit de la 
Modificació Puntual, pel que es considera que ja es troben 
inclosos en els desplaçaments generats per les zones industrials  

 
 

Taula 13. Estimació del nombre de desplaçaments segons nous ràtios 

Sector Clot del Xarel·lo 2 

  m2 sòl m2 sostre Conversió viatges generats/dia 

Industrial  55.450,00 51.750,00 5 despl./100m2st 2.588 

Equipaments* 5.800 1.160 20 despl./100m2st 232 

Zones verdes 39.400,00 -- -- 0 

Total    2.820 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Avanç de MP i del Decret 344/2006. 

 

Així doncs, es pot estimar que la mobilitat generada per aquesta Modificació Puntual i el Pla Parcial 
sigui de 2.820 desplaçaments diaris. 

 

En aquest punt es fa necessari realitzar més aproximacions a la realitat de la present Modificació 
Puntual, ja que la modificació puntual preveu el desenvolupament d'un sector industrial -logístic, però 
la grandària de les parcel·les que es preveuen i les converses amb els promotors, el nou sector industrial 
del Clot del Xarel·lo 2 té vocació de sector logístic, complementant l'actual Sector logístic del Clot del 
Xarel·lo. 

Així la mobilitat associada a sectors logístics es mou en paràmetres de viatges generats diferents i 
inferiors als sectors merament industrials. 

Prenent com a exemple l'Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada del Pla Director Urbanístic de 
l'activitat econòmica al Baix Llobregat nord, que alhora fa referència a diferents estudis i Plans 
Directors, es proposen un nou escenari per el càlcul dels desplaçaments generats per les activitats 
Logístiques. 

Es proposa una ràtio promig pels treballadors dels centres logístics de 8 llocs de treball/1.000 m2 de 
sostre logístic. 

Alhora una ràtio de 4,7 camions 1.000 m2 de sostre logístic  
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Taula 14. Estimació del nombre de desplaçaments segons nous ràtios 

Sector Clot del Xarel·lo 2 

  m2 sòl m2 sostre Conversió viatges generats/dia 

Logístic 55.450,00 51.750,00   

treballadors   8 despl./1.000m2st 414 

camions   4,7 despl./1.000m2st 243 

Equipaments* 5.800 1.160 20 despl./100m2st 232 

Zones verdes 39.400,00 -- -- 0 

Total    889 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Avanç de MP i del Decret 344/2006. 

 

La localització de l’àmbit del Clot del Xarel·lo 2, al costat i limitant d'un sector industrial logístic en 
funcionament (el Clot del Xarel·lo), fa que sigui d’interès calcular els desplaçaments diaris que es 
generaran un cop es desenvolupin totalment el Polígon Industrial del Clot del Xarel·lo 2, conjuntament 
amb el sector ja en funcionament. 

Per aquest motiu s'utilitzen els mateixos paràmetres de mobilitat generada pel sector de la modificació 
puntual, en les superfícies que s'indica en el pla parcial del clot del Xarel·lo. 
 

Taula 15.  Estimació del nombre de desplaçaments zones industrials de Clot del Xarel·lo i Clot del 
Xarel·lo2  

 

Ús  
 

Industrial 
(m2 de sostre) 

Equipaments 
(m2 de sostre) 

Zona verda 
(m2 Sòl) 

Viatges generats / dia 
(ràtios industrial) 

Viatges generats / dia 
(ràtios logístic) 

Clot del Xarel·lo  112.333,08 2.504,80 64.714 5.849 1.659 

    
 

 

Clot del Xarel·lo 2 51.750 1.160 39.400 2.820 889 

Subtotal sector industrial totalment desenvolupat 8.669 2.548 

 

Així doncs, tot aquest sector industrial del municipi de Masquefa generaran, un cop desenvolupat el 
nou sector del Clot del Xarel·lo 2 un total de 2.548 viatges generats/dia. Considerant unes ràtios de 
desplaçaments adequades a l'activitat logística, que principalment és la que es vol desenvolupar en el 
sector. 

 

Un altre factor a tenir en compte en la mobilitat de tot el sector és la mobilitat que actualment hi ha a 
la carretera BV-2241, ja que els accessos i sortides d’aquests sectors industrials es realitzarà a partir de la 
carretera BV-2249. Així, segons els aforaments de l’any 2013 de la carretera BV-2241 en el Punt 
quilomètric 4 (abans -en sentit nord- de l'encreuament carretera BV-2241 i BV-2249). S'agafa aquesta 
IMD de la carretera, per tenir-la com a referència, malgrat tot, es considera que la carretera BV-2249 té 
una IMD inferior. Amb tot, es considera que la carretera presenta una Intensitat Mitjana Diaria (IMD) de 
4.500 vehicles/dia. 

 

En relació a la IMD de la Carretera BV-2249, i en el marc dels treballs realitzats per el present Estudi 
d'Avaluació de la Mobilitat Generada, s'ha fet un mínim estudi dels moviments que es realitzen a 
l'entorn de l'accés a l'actual polígon industrial. Amb aquests estudis,també han servit per fer una 
aproximació a la IMD actual de la carretera.  

En resum, es va realitzar un recompte de vehicles a la carretera BV-2249, un dia laborable entre 8 i 9 
hores del matí. amb el següent resultat. 
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Taula 16. Recompte de moviments a l'entorn de l'accés al Polígon industrial Clot del Xarel·lo. 
dia Laborable (08:00 a 09:00h) 

Sentit St 
Llorenç 

Sentit 
Masquefa 

Entra des de 
Masquefa 

Surt cap a 
Masquefa 

Entra des 
de St 

Llorenç 

Curt cap a 
St Llorenç 

Total 
moviments 

Total 129 75 64 23 44 14 349 

TOTAL VP 13 14 25 15 5 7 79 

% VP 10,1% 18,7% 39,1% 65,2% 11,4% 50,0% 22,6% 
*VP:Vehicles pesants 

Font: Elaboració pròpia 

 

Si es considera que el pes d'aquesta franja horària, és el 7,8% dels moviments diaris, ja que es pot 
considerar com a una franja punta diària, la IMD de la carretera seria de 4.474 viatges diaris. Dada 
molt semblant a la consideració que la IMD de la carretera és la mateixa que en el cas de l'aforament 
de l'any 2016 en el PK 4 de la carretera BV-2241. 

 

Per tant tot el sector, tenint en compte els desplaçaments generats per els polígons industrials (Clot Clot 
del Xarel·lo 2) més la IMD de la carretera BV-2249, en un escenari baix (ràtios per activitat logística) 
suposaria un transit de 5.5389 desplaçaments diaris (ja que es considera que els desplaçaments del 
Clot del Xarel·lo actual, ja s'inclouen en la IMD), en i per una escenari alt (amb les ràtios del decret per 
ús industrial) suposaria un trànsit de 7.320 desplaçaments diaris.  

Aquesta dada pot ser és rellevant per a definir la necessitat d'implantació d'una rotonda a la carretera 
BV-2249 per donar accés al sector industrial, així com permetre un càlcul adequat de les dimensions de 
la rotonda plantejada a l’accés del sector. 

 

4.2. Distribució modal dels desplaçaments 

La hipòtesi de la distribució modal pels diferents usos dels nous sectors del POUM s’ha basat amb la 
distribució modal actual del transport a Masquefa tenint en compte la Mobilitat Obligada per treball 
de l’any 2001 (IDESCAT).  

En la distribució modal actual es pot observar que la majoria de desplaçaments es realitza mitjançant 
el vehicle privat. I igualment, la majoria dels desplaçaments es realitzaran amb vehicle privat perquè 
l’oferta actual de transport públic és escassa. Així doncs, l’ús de vehicle privat és alt i l’ús de transport 
públic és baix. 

Taula 17. Repartiment modal actual de la mobilitat 

 Repartiment modal actual 

VP. Vehicle privat (cotxe i/o moto) 64,83% 

TP. Transport públic 4,44% 

TB. A peu i/o bicicleta 30,73% 

Font. Elaboració pròpia.  

 

Tenint en compte aquestes consideracions, la mobilitat generada a l’àmbit serà la que es preveu a la 
taula següent. Aquesta mobilitat es distribueix en vehicle privat – moto i cotxe- (VP), transport públic 
(TP) i a peu o en bicicleta (TB). Les cel·les amb fons fosc corresponen a la conversió del nombre de 
viatges/dia a nombre de vehicles/dia, dividint el valor resultant per 1,3 (ocupació mitjana dels cotxes). 

La taula següent mostra un resum de l’activitat que generarà el desenvolupament de l’àmbit d’estudi. 
És necessari tenir en compte que aquests són valors màxims que preveu el planejament si les 
actuacions s’executen en la seva totalitat i no hi ha variacions. 



AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

 

29 

Taula 18. Repartiment modal teòric del sector Clot del Xarel·lo 2 
 

 
Mobilitat  

 Desplaçaments 
generats 

VP VP vehicles TP TB 

Escenari Alt 2.820 1.828,21 1.406,31 125,208 866,59 

Escenari Baix 889 576,48 443,45 39,48159 273,26 

 

 

De la mateixa manera que els ràtios de desplaçaments generats per a les zones verdes s’han reduït, 
per tal d’adequar-se a les característiques industrials -logístiques de l’àmbit, i no residencial, el 
repartiment modal d’aquest sector també es considera que implicarà un major grau del vehicle privat, 
en detriment dels desplaçaments a peu, o en bicicleta. Per tant, considera més adequat utilitzar els 
següents percentatges de repartiment modal. 

Taula 19. Repartiment modal previst de la mobilitat del sector de Clot del Xarel·lo 2 

 Repartiment modal previst 

VP. Vehicle privat (cotxe i/o moto) 95% 

TP. Transport públic 3% 

TB. A peu i/o bicicleta 2% 

 

Així mateix es considera que en el sector hi haurà un flux important de Vehicles pesats i aquest % pot 
condicionar la mobilitat del sector i entorns. Així es creu d'interès poder fixar un nombre de 
desplaçaments es realitzaran en vehicles pesats en el sector. 

Prenent com a referència els desplaçaments de vehicles pesats els que s'indiquen en el Pla Director 
Urbanístic de l'activitat econòmica al Baix Llobregat nord e, es determina una ràtio de 4,7 vehicles 
pesats cada 1000 m2 de sostre. Així, segons la ràtio de vehicles pesats, en el cas del sector Clot del 
Xarel·lo 2 es preveu que hi haurà el moviment de 243 vehicles pesats al dia. 

 

Per tant, i atenent-nos a aquestes noves previsions, el repartiment modal dels desplaçaments generats 
pel sector industrial -logístic del Clot del Xarel·lo 2, seran els següents: 

Taula 20. Repartiment modal previst del sector del Clot del Xarel·lo 2  
 

 
 Mobilitat  

 Desplaçaments 
generats 

VP 
VPpesat VP 

vehicles* 
TP TB 

Escenari Alt 2.820 2.679,00 370 1.776,15 84,6 56,4 

Escenari Baix 889 844,76 243 462,72 18,60 12,40 

* el resultat s'obté de la resta de VP menys els desplaçaments de Vehicles Pesats, i el resultat es divideix entre 1,3 
(nombre mig d'ocupació de vehicles) 

Font: Elaboració pròpia 
 
Tal i com es pot observar, la gran majoria de desplaçaments generats pel nou sector industrial, 
s’originaran principalment en vehicles privats. 
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5. XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT 

5.1. Paràmetres de planificació generals 

Els paràmetres de planificació que aconsella el Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’Avaluació 
de la Mobilitat Generada, concretament en el seu article 4.1, són els següents: 

Article 4 

Directrius per elaborar els estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a la planificació 

4.1. En l'elaboració dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han de tenir en compte els 
paràmetres següents: 

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

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

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

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

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

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

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

g. La previsió de places per a aparcament de bicicletes i de vehicles inclosa en els instruments de 
planejament urbanístic s’ha d’ajustar a les reserves mínimes establertes als annexos 2 i 3 d’aquest 
Decret, respectivament. 

 

També cal tenir en compte les determinacions de l’ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es 
desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació pels 
accessos i utilització dels espais públics urbanitzats.  

5.2. Xarxa d’itineraris principals per a vianants  

5.2.1. Situació actual 

Segons l’article 15 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris principals per a 
vianants, on s’entén per vianant la persona que es desplaça a peu o amb cadira de rodes amb o 
sense motor. 
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Els itineraris principals per a vianants, als quals s’ha de donar prioritat sobre la resta de modes de 
transport, han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre important de 
desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els següents1: 

Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

Mercats, zones i centres comercials. 

Instal·lacions recreatives i esportives. 

Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans i vores de rius. 

Àrees d’activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

 

Tal i com s’ha vist anteriorment, actualment, en el sí del sector no hi ha espais pels vianants, més enllà 
del camí que enllaça la carretera BV-2249 i el la nau logística al nord del sector Clot del Xarel·lo. A 
l'interior de l'àmbit hi ha camins que donen accés a les diferents parcel·les agrícoles i/o forestals . 

L’accés peatonal al sector actualment s’ha de realitzar pel carrer d'Alemanya, accés que actualment i 
en el futur es proposa que comparteixen en el sector del Clot del Xarel·lo i el Clot del Xarel·lo 2. 

 

Amb tot, cal tenir en compte que l’àmbit presenta unes característiques que cal remarcar. En primer 
terme, cal considerar que els desplaçaments originats per aquest sector provindran, essencialment, 
dels futurs treballadors del Polígon industrial - logístic, així com pel desplaçament de mercaderies 
associat al futur polígon industrial. 

Malgrat que internament el futur desenvolupament, conjuntament amb l'actual sector industrial, 
garanteix el desplaçament a peu, aquest no té continuïtat fora el sector, ja que l'accés es realitza per 
la carretera BV-2249 i aquesta carretera no es reuneixen les condicions de seguretat necessàries per 
realitzar els desplaçaments a peu. Si que hi ha connexió a peu, a través del sector del Clot del Xarel·lo 
entre els sector sud i la nau del sector nord, i per camins rurals es pot arribar a la urbanització de Can 
Quiseró. 

 

 

Així mateix, gran part dels indrets que es determinen al Decret 344/2006, es troben situats al propi nucli 
de Masquefa (Equipaments comunitaris, mercats i zones comercials, instal·lacions recreatives, etc.). 

 

Per altra banda, cal tenir en comte que les distàncies entre l’àmbit, respecte el nucli de Masquefa, el 
situen superant els 6 quilometres, per carrers, carreteres i camins no exclusius, en tots moments, per 
vianants. En el cas de la connexió amb el nucli de Sant Llorenç d'Hortons, malgrat que sigui més pròxim 
(2,5 Km), es realitza en bona part en el traçat de la carretera BV-249. 

                                                           

 
1 Decret 344/ 2006. 
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Així, la connexió entre l’àmbit del Pla Parcial amb el nucli del Masquefa, mitjançant itineraris per a 
vianants, que connectin aquest espai amb els indrets assenyalats pel Decret 344/2006, manca de 
sentit. 

5.2.2. Propostes 

Així doncs, el que s’ha realitzat en aquest estudi, és una proposta d’itineraris de vianants per a l'entorn 
immediat de l’àmbit, a través del vial central proposat, entre els dos sectors logístics - industrials, a més 
en el carrer d'Alemanya i a través del camí que connecta amb la urbanització de Maset, permet 
arribar a les parades de transport públic. 

 

Aquests itineraris estan pensats per tal de poder connectar l’àmbit amb les parades de transport públic 
existents a l’entorn del sector. 

Per al present àmbit d’estudi, i donades les seves característiques i els condicionants exposats 
anteriorment, la xarxa d’itineraris principals per a vianants compleix els següents paràmetres2: 

- Els eixos en planta d’aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i natural possible i 
tant la reordenació de les cruïlles com la seva concepció han de tenir en compte aquest criteri. 

- Els itineraris principals per a vianants han de ser continus, formant una xarxa que, de manera 
complementària amb la resta de voreres, doni una total accessibilitat al sector per a les persones 
vianants. 

- Els itineraris principals per a vianants han d’estar coordinats amb els itineraris per a transport 
públic i col·lectiu. 
 

Així, la proposta d’itinerari principal per a vianants segueix el sentit que s’assenyala en la següent figura. 
Per a una informació més detallada del mateix, s’han confeccionat els diferents plànols que es poden 
consultar al final d’aquest mateix document.  

Imatge 19: Itinerari per a vianants (Les línies blaves marca l'itinerari principal per a vianants) 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 Més enllà del descrit per els itineraris de vianants, no es fan propostes concretes en el present 
Estudi, ni en la memòria i normativa de la MpPGO 

                                                           

 
2 Article 15 del Decret 344/2006. 
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5.3. Xarxa d’itineraris principals per a bicicletes 

5.3.1. Situació actual 

Segons l’article 17 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris per a bicicletes, 
amb l’objectiu d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generin el major nombre de 
desplaçaments de forma segura i sostenible. Segons aquest decret, els paràmetres que han de complir 
els itineraris per a bicicletes són els següents: 

- Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa i preferentment 
hauran de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits. 

- La xarxa d’itineraris per a bicicletes s’ha de preveure connectada amb la xarxa de 
bicicletes de la resta del municipi i, si s’escau, amb la dels municipis veïns i s’ha de 
coordinar amb la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu. 

- Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni 
per carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3.000 
vehicles, llevat que es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de 
protecció. 

 

El sector actual del Clot del xarel·lo disposa al llarg del carrer Alemanya d'un carril bici, que comparteix 
espai a la vorera. Aquest comença i acaba a l'interior de l'actual sector logístic - industrial i no té 
continuïtat a l'exterior del sector. 

 

5.3.2. Reserva de places per a aparcament de bicicletes 

El Decret 344/2006 també estableix les següents reserves mínimes d’aparcament de bicicletes situats 
fora de la via pública en funció de les activitats i usos del sòl, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui 
l’adopció de valors inferiors. Els valors assenyalats per part del Decret són els següents: 

Taula 21. Conversió places mínimes d’aparcament.  

Places mínimes d’aparcament per a bicicletes 

Ús industrial 1 plaça/100m2 st o fracció 

Altres equipaments públics 1 plaça/100 m2 sòl sostre o fracció 

Zones verdes 1 plaça/100 m2 sòl 

Font: Decret 344/2006, de 19 setembre. 

 

Tot i això, i tal i com permet el Decret, es considera que aquests factors de conversió són massa elevats, 
tant pel sòl industrial, com per les zones verdes. En el cas del sòl industrial, es considera que, en tractar-
se d’una planta de grans dimensions, de caire eminentment logístic (fet pel qual es fa necessària una 
gran quantitat de sostre, però que no implica forçosament un elevat nombre de treballadors) i donat 
que el carril bicicleta no té continuïtat fora del sector. Es considera que es pot aplicar un factor de 
conversió d’1 plaça d’aparcament / 1.000 m2 de sostre. 

De la mateixa manera, es considera que l’àmbit de zona verda previst no té vocació d'ús públic extern 
als usuaris del polígon industrial, per tant, tal com s'ha proposat en el cas de la generació de viatges, es 
considera que no es necessari calcular els aparcaments necessaris dels espais verds. 

Així doncs, segons les superfícies del Pla Parcial els diferents factors de conversió assenyalats el nombre 
de places mínimes d’aparcament de bicicletes puja a un total de 64 tal i com es mostra en la següent 
taula. 
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Taula 22. Estimació del nombre de places d’aparcament per bicicletes en el sector 

Sectors i usos m2 sòl m2 sostre ràtio aparcaments bici Places Bici Places Bici total 

 
 

Sòl Industrial 55.450,00 51.750,00 1 plaça/1.000m2 st o fracció 51,75 52 

Equipaments 5.800,00 1.160,00 2 plaça/1.000m2 st o fracció 11,60 12 

Zones verdes 39.400,00 -- -- -- -- 

TOTAL 64 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Independentment de les places d’aparcament per a bicicleta situats a la via pública, les dimensions 
de les parcel·les i la seva ordenació, permet sobradament incloure al seu interior aparcaments per a 
bicicleta per a donar servei a possibles treballadors que provinguin amb aquest mitjà de transport. 

Així, es proposa localitzar inicialment unes 64 places, i en cas que en un futur la demanda d’aquest 
mode de transport s’incrementés, es podria augmentar progressivament l’oferta. 

 

5.3.3. Propostes 

Donat que ja existeix un carril bici, malgrat les mancances (no hi ha continuïtat amb cap xarxa ciclable 
municipal o intermunicipal, sense competències per parts promotors dels sectors logístics -industrials), 
que pot donar serveis als sectors industrials i logístics futurs del Clot del Xarel·lo. 

 

 No es fan noves propostes en referència als itineraris per a bicicletes, més enllà d'incloure el carril 
bicicleta actual al llarg del carrer d'Alemanya, com a itinerari per a bicicletes. Ja que no tindria 
sentit realitzar carrils bicicleta a l'interior per les activitats que es pretenen implantar en el futur 
sector logístic i industrial 

 La memòria d'ordenació, recull la proposta pel que fa als aparcaments de bicicletes i fa constar 
que es proposa la ubicació en el sector de 64 punts d'aparcament per a bicicleta. 

 

Imatge 20: Itinerari per a Bicicletes 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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5.4. Xarxa d’itineraris principals per a transport col·lectiu 

5.4.1. Situació actual 

Segons l’article 16 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris per a transport 
públic i col·lectiu en superfície. Aquests itineraris han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es 
generi un nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els 
següents:   

Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

Mercats, zones i centres comercials. 

Instal·lacions recreatives i esportives. 

Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans i vores de rius. 

Àrees d’activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 
 

Com s’ha pogut veure amb anterioritat, el municipi de Masquefa disposa de servei de transport 
interurbà que el connecta amb les principals poblacions veïnes (ja sigui ferrocarril o servei d’autobús), 
però no disposa de servei de transport públic municipal. El municipi de Sant Llorenç d'Hortons també 
disposa de vàries línees d'autobús interurbà que podrien donar servei al sector industrial - logístic. 

 

Tal i com s’ha vist, aquestes línies tenen el seu traçat just enfront al sector del Clot del Xarel·lo transitant 
per la carretera BV-2249, si bé pel que fa a les parades, una única parada s’ubica a una distància 
inferior o igual al als 750 metres de distància a l’entrada del sector que assenyala el Decret 344/2006, 
en el municipi de Sant Llorenç d'Hortons, en els sectors indsutrials de Can Pujades i Torrent Fondo, no hi 
ha les voreres adients per a permetre arribar al sector de forma segura.  
 

5.4.2. Propostes 

Donat que hi ha vàries línies d'autobús que transiten per la carretera BV-2249. 

Donat que en el desenvolupament del sector del Clot del Xarel·lo es va preveure la ubicació d'una 
parada d'autobús a la calçada de la carretera BV-2249 a uns 100 metres de l'entrada al carrer 
d'Alemanya i així es va executar. 

 

 Es proposa aprofitar aquesta infraestructura de la carretera BV-2249 per al transport públic de 
superfície, per tal de completar-la, amb la senyalització adequada i donat el cas, amb una 
marquesina, ja que aquesta ubicació i el seu enllaç amb l'entrada del sector compleix amb les 
condicions adients de seguretat. 
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Imatge 21: Traçat de a línia d’autobús i ubicació de la parada proposada 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

5.4.3. Finançament 

Donat que no és necessari ampliar la línia de transport públic existent, no és necessari realitzar una 
proposta de finançament sobre la mateixa.  

Amb tot, el sector serà l’encarregat de situar la parada proposada. 

 

5.5. Xarxa d’itineraris principals per a vehicles 

5.5.1. Situació actual 

Els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris per a vehicles, que asseguri la connectivitat amb els 
indrets on es generin el major nombre de desplaçaments i com a mínim els següents: 

a) Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

b) Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

 

5.5.2. L’aparcament 

Tenint en compte que el sector Industrial del Clot del Xarel·lo és una nova promoció urbanística de 
caire industrial - logístic (no residencial), el Decret 344/2006 reguladora dels estudis de mobilitat 
generada no estableix cap mínim de places d’aparcament per a automòbils, per tal de fer promoure 
l’accés a les noves implantacions basades en una mobilitat suportada per mitjans alternatius al vehicle 
privat (a peu, la bicicleta o el transport col·lectiu). 

 

Tot i això, la Modificació Puntual ha previst la ubicació de 52 aparcaments a l'interior del sector, 
corresponents a 1 plaça d'aparcament cada 1.000 m2 de sostre, per tal de donar cabuda als vehicles 
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dels futurs treballadors i/o usuaris de les zones logístiques. Aquestes s'hauran de repartir de manera 
proporcional en les dues parcel·les industrials - logístiques del sector i el futur equipament. 

 

D’altra banda, pel que fa a l’aparcament de vehicles i motocicletes, resulta necessari el compliment 
del Reial Decret 1053/2014 en relació a les dotacions mínimes de l’estructura per a la recàrrega de 
vehicles elèctrics en edificis o aparcaments de nova construcció i en vies públiques, o com a mínim 
deixar la seva preinstal·lació d’acord amb el que preveu el Reial Decret 1053/2014. 

En la disposició addicional primera s’estableixen les dotacions mínimes de l'estructura per a la 
recàrrega del vehicle elèctric en edificis o estacionaments de nova construcció i en vies públiques: 

1. En edificis o estacionaments de nova construcció s’haurà d'incloure la instal·lació 
elèctrica específica per a la recàrrega dels vehicles elèctrics, executada d'acord amb el 
que estableix la referida (ITC) BT-52, “Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a 
la recàrrega de vehicles elèctrics”, que s'aprova mitjançant el Reial Decret 1053/2014, 
amb les següents dotacions mínimes: 

a) En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat 
horitzontal, s'haurà d'executar una conducció principal per zones comunitàries 
(mitjançant, tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de 
derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicada a les places d'aparcament, tal 
com es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52, 

b) en aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d'empresa, o 
els d'oficines, per al seu propi personal o associats, o dipòsits municipals de vehicles, les 
instal·lacions necessàries per a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 
places i 

c) en aparcaments o estacionaments públics permanents, les instal·lacions necessàries 
per a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 places. 

2. A la via pública, s'han d'efectuar les instal·lacions necessàries per a donar 
subministrament a les estacions de recàrrega ubicades a les places destinades a vehicles 
elèctrics que estiguin previstes en el plans de mobilitat sostenible supramunicipals o 
municipals 

En el cas que ens ocupa, s'haurien de preveure entre 1 i 2 places amb recàrrega, en les parcel·les 
logístiques -industrial. 

 

El carrer d'Alemanya que dóna accés al sector industrial preveu aparcament a la seva banda oest. 
Aparcament en cordó al llarg d' aproximadament 500 metres entre l'entrada i fins l'accés a la nau del 
nord del Clot del Xarel·lo. 
 

5.5.3. Propostes 

Justificació de la necessitat d'una rotonda a la carretera BV-2249, a l'accés del polígon industrial. 

La situació actual de l'accés al polígon industrial del Clot del Xarel·lo es realitza en un encreuament en 
forma de T,  carrils d'acceleració i desacceleració en aquest punt quilomètric per tal de donar facilitats 
en l'entrada i sortida al polígon industrial. 

 

Actualment, aquest accés funciona correctament amb alguna dificultat en els moviments d'entrada i 
sortida dels vehicles pesants al polígon industrial, juntament amb el transit característic de la carretera 
BV-2149, amb un alt pas de vehicles pensants, sobretot en algunes hores punta. 

 

Amb el desenvolupament de l'activitat que es preveu amb la present modificació puntual, es crearà 
un nou flux de vehicles i en aquestes noves condicions es vol preveure la necessitat d'una rotonda en la 
carretera BV-2249 per donar accés al nou polígon industrial. 
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Es parteix d'una carretera BV-2249 amb una IMD de 4.500 vehicles /dia (veure punt 2.1.1. 
Infraestructures viàries; Intensitat Mitjana Diària i 4.1. Estimació del nombre de viatges generats). En 
aquest ja estan inclosos els moviments generats per l'actual Polígon Industrial del Clot del Xarel·lo. 

 

Amb el desenvolupament de la Modificació puntual, i per tant amb l'establiment d'un nou sector 
industrial de 11,5 ha, amb un sostre industrial - logístic de 5,1 ha (51.750 m2). Es preveu que generarà 
entre 889desplaçaments diaris (en un escenari baix) i 2.820 desplaçaments diaris (en un escenari alt). 

Així, l'increment de la  IMD de la carretera BV-2249 seria el següent: 

Taula 23. IMD de la Carretera BV-2249, amb el desenvolupament del Clot del Xarel·lo 2 

 
Desplaçaments diaris 

IMD carretera BV-2249 4.500 

Desplaçaments generats Clot dels Xarel·lo 2 

Escenari baix 889 

Escenari alt 2.820 

 

TOTAL Escenari Baix  5.389 

TOTAL Escenari Alt 7.320 

* (amb ràtio per sectors totalment logístics) 

** (amb ràtio segons Decret 344/2006 per sectors industrials) 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Així, en un escenari de més desplaçaments, combinant la IMD de la carretera BV-2249 més els 
desplaçaments generats pel sector Clot del Xarel·lo 2, en un futur hi haurà una IMD en la carretera BV-
2249, i més específicament en aquest encreuament, de 7.320 vehicles /dia. 

 

Amb un flux aproximat en la via principal d'uns 5.200 vehicles i un flux aproximat de 2.100 vehicles 
provinents del futur sector logístic del Clot del Xarel·lo (Clot del Xarel·lo i Clot del Xarel·lo 2). 

 
Amb aquesta primera aproximació, i segons els estàndards alhora de prendre la decisió de necessitat 
de la tipologia d'intersecció en un eix viari, pot ser necessari l'execució d'una rotonda. Tal com es 
desprèn de l'anàlisi de la següent figura. 

Imatge 22: Tipus d'intersecció apropiats segons la intensitat de circulació 

 
Font: SETRA. Carrefours sur routes a 2 o 3 voies 
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.En aquesta figura s’observa que per els encreuaments que presenten una IMD de la via principal 
entorn als 5.000 vehicles diaris, i els 2.000 vehicles en la via secundaria(aproximadament 900 en un 
escenari baix), un encreuament en forma de rotonda (Glorieta) és adequat. En l'escenari baix de la 
generació de desplaçaments, segons l'anterior gràfic seria correcta l'encreuament en rotonda o en T. 

 

Amb tot, en el treball de camp realitzat s'ha comprovat que hi ha certs problemes alhora de realitzar 
entrades i sortides de l'actual polígon industrial. Especialment en el cas de vehicles pesants que 
provenen pel nord, i que accedeixen al sector, ja que per a un sol vehicle, el carril de desacceleració 
és suficient per a l’espera per a poder creuar, però quan es dona el cas de dos vehicles pesants 
consecutius, el segon vehicle queda a l’espera en el carril principal, entorpint el flux de circulació en 
sentit sud. 

Hi ha una altra condicionant pel qual és recomanable la utilització d'una rotonda, així el document 
"MOPU, Recomendaciones sobre glorietas. 1989" indica: 

"Las glorietas resultan especialmente ventajosas si las intensidades de la circulación en les 
tramos que a ella acceden son del mismo orden de magnitud, o si los tráficos de giro 
predominan sobre les de paso. " 

 

Altra documentació consultada s'indica en complement de l'afirmació anterior que: 

"Les rotondes resulten especialment ben indicades en aquelles interseccions on els girs, 
sobretot a l'esquerra, suposen un percentatge important de tots els moviments." 
(Recomendaciones para el diseño de Glorietas en carreteras suburbanas) 

 

En el treball de camp realitzat pel present document, s'ha fet un recompte dels moviments que hi ha a 
l'entorn de l'actual accés al polígon industrial del Clot del Xarel·lo amb el següents resultats. 

 

Taula 24. Moviments dels vehicles a l'entorn de l'accés. %. Any 2019 

Transit a la Carretera BV-2249 Entrades i sortides al polígon de Clot del Xarel·lo 
Sentit Sant Llorenç 

d'Hortons 
Sentit 

Masquefa 
Entra des de 

Masquefa 
Surt cap a 
Masquefa 

Entra des de St 
Llorenç d'Hortons 

Surt cap a St 
Llorenç d'Hortons 

37,0% 21,5% 18,3% 6,6% 12,6% 4,0% 

Font: Elaboració pròpia 

Aquestes dades corroboren que en el cas que ens ocupa, hi ha bona parts dels moviments que han de 
travessar el flux de pas (entrada al sector des de Masquefa i Sortides del sector cap a Sant Llorenç 
d'Hortons) representant el 22,4% dels moviments en aquest punt. 
 

En complement a les anteriors afirmacions, provinents de documents tècnics, s'ha realitzat un anàlisis 
comparatiu de sectors pròxims amb accessos amb rotonda, per tal de veure comparativament la 
necessitat de rotonda.  

Per realitzar aquest anàlisis es parteix de la mobilitat que es generarà en el futur sector (Clot del Xarel·lo 
i Clot del Xarel·lo 2) segons els estàndards i en els sectors comparats de Can Bonastre (Masquefa) i el 
sector conformat pels polígons industrials de Can Pujades i Torrent Fondo (Sant Llorenç d'Hortons). 
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Taula 25. Estimació del nombre de desplaçaments zones industrials segons superfícies i ràtios de 
desplaçaments generats 

  

Ús 
  

  

Industrial Equipaments Zona verda Viatges generats / dia 
(m2 de sostre) (m2 de sostre) (m2 Sòl) (ràtios industrial) (ràtios logístic) 

Clot del Xarel·lo  112.333,08 2.504,80 64.714 5.849 1.659 
  

     

Clot del Xarel·lo 2 51.750 1.160 39.400 2.820 889 

Subtotal sector industrial totalment desenvolupat CLOT DEL XAREL·LO 1 i 2 8.669 2.548 

 
   

  

Can Bonastre 88.350 8.892 48.856 6.196 2.900 
Can Pujades + Torrent Fondo  
(St Llorenç d'Hortons)* 90.400 2.260 67.800 4.972 1.600 

* Valors aproximats a partir de superfícies del sectors 
Font: Elaboració pròpia 

 

De l'anterior anterior taula i segons els ràtios utilitzats (en el cas s'utilitzen les mateixes ràtios en tots els 
sectors industrials per tal de poder fer la comparació) i diferents superfícies dels polígons industrials, se’n 
desprèn que en el cas de Can Bonastre, hi ha una generació de viatges similar i inclús superior al sector 
conjunt de Clot del Xarel·lo, tenint en consideració que Can Bonastre és un sector clarament logístic. 
En el cas dels polígons industrials de Sant Llorens d'Hortons, en qualsevol dels escenaris es generen 
menys desplaçaments que el sector Conjunt de Clot del Xarel·lo. 

 

Aquests dos sectors industrials presenten rotondes d’accés als sectors, fet que facilita l’accés dels 
vehicles pesants, sense entorpir el pas de vehicles per la BV-2249. 

 

Així mateix, la distància existent entre la rotonda d’accés al sector de Can Pujades i Torrent Fondo, 
respecte a l’accés a l’àmbit de Clot del Xarel·lo, és de 683 metres, pel que el fet d'introduir una nova 
rotonda en l'accés al sector del Clot del Xarel·lo és compatible amb les rotondes existents a la 
carretera BV-2249. 

 

En conclusió, és recomanable la construcció d'una rotonda a la carretera BV-2249 en el punt d'accés 
al futur sector industrial - logístic del Clot del Xarel·lo, tant pels models consultats, donades les 
característiques de la carretera i les IMD que es preveuen en el futur. Així com, els moviments que es 
realitzen actualment i que es preveuen similars en el futur.  

 

Així, s'ha tingut en compte l'experiència en altres sectors logístics de superfícies similar o  superiors, a 
l'entorn del nou sector avaluat (Con Bonastre a Masquefa, Can Pujades i Torrent Fondo a*Sant Llorenç 
d'Hortons), on la execució d'una rotonda a l'accés del sector industrial facilita la circulació a la 
carretera principal, tenint en compte el volum de vehicles pesants que han de tenir accés als sector 
industrial i a més es pretén minimitzar els riscos d'accidents en l'accés al futur sector industrial de Clot 
del Xarel·lo. 

 

Propostes de la modificació puntual sobre la infraestructura viària i per al transport amb vehicles privats 

Abans de rés, cal tenir present que l’àmbit del Clot del Xarel·lo 2 disposa d’una molt bona 
accessibilitat, donada la seva situació a peu de la carretera BV-2249, i la seva proximitat a la B-224, a 
través de la carretera BV-2241. Amb tot, el desenvolupament del sector industrial -logístic  preveu 
executar una rotonda a l’enllaç amb la BV-2449 per tal de facilitar l’accés al nou creixement industrial, 
complementant el sector industrial -logístic preexistent (Clot del Xarel·lo) 
 

A continuació es mostren dues figures amb els sentits dels itineraris principals per a vehicles i l’accés al 
sector des de les principals vies de comunicació presents en torn a l’àmbit. 
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Imatge 23: Itineraris per a vehicles. Sector Clot del Xarel·lo  – Estació ferrocarrils Masquefa. 

 

Sector Clot del Xarel·lo  – Estació ferrocarrils Piera. / Sector Clot del Xarel·lo  – Port de Barcelona.  

 
Sector Clot del Xarel·lo  – Martorell Sector industrial 

 
Font: Google maps. 
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 No te sentit establir itineraris per a vehicles a l'interior del sector i en concret a les futures parcel·les 
logístiques - industrials per les activitats que es pretenen implantar en el futur sector logístic i 
industrial. 

 

Per altra banda el present EAMG, com a part de la MpPGO i així ho recull aquesta també proposa: 

 Es proposen 52 places d'aparcament a l'interior del sector. 

 Es proposa que part d’aquestes places (mínim 1 per parcelꞏla) pugui tenir accés a recàrrega de 
cotxes elèctrics. 

 És recomanable la construcció d’una rotonda en la carretera BV-2249, en el punt d’accés al futur 
sector industrial el Clot del Xarelꞏlo 2, per facilitar la circulació atenent el volum de vehicles pesants 
i per millorar la seguretat de la intersecció. (Aquesta mesura s'inclou en la normativa de la 
MpPGO, en concret en l'article 10 punt 6 

Imatge 24: Itineraris per a vehicles 

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Segons el que s’ha comentat anteriorment, és de preveure que la mobilitat generada per part de la 
futura àrea industrial objecte de la present modificació puntual del Pla General d'Ordenació  pugui ser 
absorbida per les vies existents satisfactòriament, tant la originada per part dels futurs treballadors, com 
per part del transport de mercaderies.  
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6. EMISSIONS DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE PROVINENTS DE LA MOBILITAT 
GENERADA 

6.1. Càlcul d'emissions de gasos d'efecte hivernacle 

El Decret 344/2006, en la disposició addicional quarta, exposa que els estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada de planejament urbanístic han d’incorporar les dades necessàries per avaluar la 
incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica. 

 

Per fer aquesta avaluació s'ha fet servir l'eina de càlcul de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 

associades al planejament derivat del Departament de Territori i Sostenibilitat3.  

Aquesta eina pot donar una aproximació a les emissions que es podrien generar amb el 
desenvolupament de la present Projecte.  

Així, els resultats del càlcul de les emissions de CO2, de la Modificació Puntual en l'àmbit del Clot del 
Xarel·lo 2 en el terme municipal de Masquefa, amb totes les activitats i usos  associats és el següent: 

 

Taula 26. Emissions de CO2 segons les alternatives plantejades 

  
Ús Actual  

(desocupat) 
Alternativa1 

Proposta MpPGO 

Emissions mobilitat generada 0 441 25,7% 

Emissions consums energètics 0 453 26,4% 

Emissions cicle de l'aigua 0 21 1,25% 

Emissions residus 0 799 46,61% 

TOTAL (t CO2/any) 0 1.715 100,0% 

 

Imatge 25. Procedència de les emissions de CO2 segons la Modificació Puntual 

             
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic. 

Departament de territori i Sostenibilitat 

 

En relació a la Mobilitat, les emissions associades a aquest vector es preveu unes emissions de 441 tCO2 

anuals. 

 

                                                           

 

3 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/eines_documentacio_tecnica/eine
s/poum/ 
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6.2. Resposta a l'Informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i canvi climàtic 

En Data de 21 de desembre de 2018, la Direcció General de  Qualitat Ambiental i canvi climàtic, emet 
un Informe d'Avaluació Ambiental pel que fa al vector aire, en relació l'avanç de la Modificació 
puntual del Pla General d'Ordenació el Clot de Xarel·lo 2. 

En aquest informe es diu: 

"Impacte sobre la qualitat de l'aire 

Donat que l'alternativa escollida preveu nous usos associats a l'activitat industrial i logística 
amb la creació d'un nou viari, caldria garantir que la mobilitat associada a l'activitat a 
desenvolupar no genera un augment de vehicles. Km sobre altres municipis, com poden 
ser al municipi de Sant Esteve de Sesrovires, Abrera i Martorell. 

 

La proximitat de l'àmbit d'estudi als diferents polígons industrials i la previsió de creixement 
previst al PDU de l'Activitat Econòmica del Baix Llobregat poden tenir un efecte tractor de 
mobilitat cap a la Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric (ZPE) i un augment 
de la mobilitat al corredor del Garraf que caldrà, d'una banda, preveure principalment 
pel que fa a les mercaderies, i d'altra banda, encaixar territorialment la seva implantació 
amb propostes d'actuacions que minimitzin els efectes sobre la qualitat de l'aire." 

 

Resposta al primer paràgraf de l'informe de la Direcció general de Qualitat Ambiental i canvi Climàtic. 

Per tal de veure quin és el pes possible de vehicles sobre les infraestructures i en particular sobre els 
municipis de Martorell, sant Esteve de Ses Rovires i Abrera., per part del desenvolupament del sector 
logístic-industrial del Clot del Xarel·lo, es parteix de vàries fonts de dades. 

Per una banda, es té la informació dels desplaçaments que es generen a Masquefa per motius laborals 
(punt 2.3. Mobilitat obligada del municipi). En aquestes dades es comprova la següent distribució dels 
desplaçaments en relació als municipis de Martorell, Sant Esteve Ses Rovires i Abrera. 

 

Taula 27. % desplaçaments generats a Masquefa segons població de destí 

Municipi % desplaçaments generats a Masquefa 

Martorell 15,86 

Sant Esteve Ses Rovires 9,87 

Abrera 6,13 
Font: Idescat. 

 

Per altra banda, en el punt 4.2. Distribució modal dels desplaçaments, del present document, s'han 
calculat els desplaçaments que es realitzaran en transport privat (turismes i vehicles pesats) amb origen 
al sector industrial del Clot del Xarel·lo 2. Amb els següents resultats 

Taula 28. Repartiment modal previst del sector del Clot del Xarel·lo 2  
 

 
 Mobilitat  

 Desplaçaments 
generats 

VP 
VPpesat VP 

vehicles* 
TP TB 

Escenari Alt 2.820 2.679,00 370 1.776,15 84,6 56,4 

Escenari Baix 889 844,76 243 462,72 18,60 12,40 

* el resultat s'obté de la resta de VP menys els desplaçaments de Vehicles Pesats, i el resultat es divideix entre 1,3 
(nombre mig d'ocupació de vehicles) 

Font: Elaboració pròpia 
 

Creuant aquestes dades, s'arriba a la següent conclusió: 
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Taula 29. Repartiment modal previst del sector del Clot del Xarel·lo 2  

Municipi % desplaçaments 
Escenari Alt Escenari baix 

VP VPpesat VP VPpesat 

Martorell 15,86 282 59 73 39 

Sant Esteve Ses Rovires 9,87 175 37 46 24 

Abrera 6,13 109 23 28 15 

on: VP= vehicle privat (turismes) i VPpesat= Vehicles privats Pesats (camions) 

Font: Elaboració pròpia 

 

Es pot veure que la incidència del sector en la infraestructura viària del territori, i en concret dels 
municipis citats, malgrat, si que es veritat que hi haurà un augment de vehicles vers aquestes 
destinacions, la quantitat de vehicles (turismes i camions) no hauria de suposar una càrrega tal que 
aquests municipis no tinguessin capacitat d'absorbir-la. 

A banda, en aquests moments de la fase urbanística en que s'està es fa difícil, quina serà la destinació 
dels vehicles pesats de distribució de mercaderies, i per tant quina serà la incidència en els municipis 
plantejats o en el territori. Ja que no se sap si la nau logística serà per productes de consum local o 
internacional, diferenciant-se molt la seva incidència en el territori a nivell de mobilitat.  

 

Resposta al segon paràgraf de l'informe de la Direcció general de Qualitat Ambiental i canvi Climàtic. 

L'Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) del Pla Director Urbanístic de l'Activitat 
Econòmica del Baix Llobregat (PDU) (Aprovat inicialment). En el seu punt 11. Avaluació general de les 
propostes; Fa referència a les principals directrius marcades pel nou marc establert per la Llei de 
Mobilitat. En aquest sentit la present Modificació Puntual fa seves les directius, tal com ho fa el PDU i a 
continuació s'exposa com pretén resoldre el sector les propostes del PDU (EAMG del PDU): 

 

Directrius establert per la Llei de Mobilitat 
Com es resol en el sector (MpPGOU, àmbit Clot 

del Xarel·lo 2) 

Directriu de mobilitat 1: 

 Fomentar l’ús del transport públic als diferents 
àmbits territorials.  

1.8 Assegurar la connexió a peu i amb bicicleta en 
condicions de màxima seguretat des de les 
parades de transport públic fins l’origen o la 
destinació del desplaçament. 

El present EAMG i així ho incorpora la proposta 

de Modificació Puntual del PGO, d'utilitzar la 

infraestructura preexistent d'accés a la parada 

d'autobús situada a uns 100 metres de l'accés al 

sector industrial, ja que aquesta infraestructura 

dóna accés de forma segura a la parada de 

transport públic proposada. 

Directriu de mobilitat 5. 

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

5.4.Facilitar l’accessibilitat als centres de treball i 
estudi a peu i en bicicleta. 

5.5. Promoure i incentivar l’ús de mitjans no 
motoritzats en aquells centres propers als nuclis 
urbans. 

La localització del sector industrial - logístic del 

Clot del Xarel·lo 2, així com el sector industrial 

preexistent del Clot del Xarel·lo, fa que donada 

les infraestructures existents per als 

desplaçaments a peu i/o bicicleta no faciliti 

l'accés des dels nuclis urbans pròxims ja sigui a 

peu o en bicicleta. Amb tot, a partir de camins 

rurals es pot accedir al sector actual i futur a peu 

o amb bicicleta, ja que la urbanització de Can 

Quiseró està a una distància de 1,1 Km (veure 

punt 5.2.1.) 

Així mateix donant resposta als requeriments del 

Decret 344/2006 i donant resposta a la directriu 

de mobilitat el sector i de forma preexistent a la 

modificació puntual, hi ha un carril bicicleta que 
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Directrius establert per la Llei de Mobilitat 
Com es resol en el sector (MpPGOU, àmbit Clot 

del Xarel·lo 2) 

ressegueix el carrer d'Alemanya, malgrat que 

aquest no té continuïtat fora del sector (i en el 

cas no es creu que aquesta continuïtat sigui 

competència del desenvolupament del futur 

sector ) 

Directriu de mobilitat 11: 

Racionalitzar l'ús del vehicle privat en els 
desplaçaments urbans i metropolitans 

11.3. Ordenar i reorganitzar la xarxa viària i 
moderar la circulació establint diferents tipologies 
de carrers. 

Interiorment, la proposta de modificació puntual 

ordena i regula la xarxa viària del sector, i 

aprofita la urbanització realitzada en el 

desenvolupament del polígon industrial en l'àmbit 

del Clot del Xarel·lo. 

Així mateix, aquest EAMG i la proposta de 

Modificació Puntual, planteja l'execució d'una 

rotonda en la carretera BV-2249, per donar 

accés al futur sector industrial - logístic (Clot del 

Xarel·lo i Clot del Xarel·lo 2) 

Directriu de mobilitat 13: 

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

13.1 Fomentar la creació d’una xarxa d’itineraris 
atractiva i segura per a vianants.  

13.9 Promoure els aparcaments segurs per a 
bicicletes, particularment a les parades de 
transport públic, centres de treball, centres 
comercials i escoles.  

13.12. Millorar la seguretat viària de la bicicleta. 

En l'interior de l'àmbit que es proposa  

desenvolupar, el present EAMG indica la 

necessitat de preveure  aparcaments bicicleta. 

Com ja s'ha dit l'accessibilitat al sector amb 

mitjans no mecànics (a peu o bicicleta), no es 

garanteix la seguretat necessària i desitjada ja 

que no hi ha infraestructura específica per 

aquests mitjans de mobilitat resseguint la 

carretera BV-2249. 

Amb tot, l'accés a la parada d'autobús 

proposada a l'entrada del sector si que garanteix 

la seguretat vial dels usuaris. 

Directriu de mobilitat 19. 

Promoure infraestructures logístiques per 

racionalitzar i optimitzar el sistema de transport de 

mercaderies per carretera 

19.1Completar i ampliar la xarxa de centres de 

transport per carretera a les principals àrees de 

producció i consum de Catalunya 

L'objecte de la proposta de Modificació Puntual, 

és poder establir un nou sector industrial i/o 

logístic 

Directriu de mobilitat 23: 

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

Donada la distància de la parada de transport 

públic més pròxima a l'entrada actual del sector 

(malgrat que compleix les distàncies segons el 

Decret 344/2006) i donat que no hi ha garanties 

en la seguretat dels desplaçaments a peu o 

bicicleta fins a la parada (localitzada a la 

carretera BV-2249, a Sant Llorens d'Hortons), es 

proposa localitzar una nova parada, en la 

infraestructura existent per aquest fí a l'entrada 

del sector. 

Directriu de mobilitat 25 

.Desenvolupar els diferents instruments de 

L'objecte del present EAMG és analitzar la 
mobilitat generada per una nova àrea  
industrials/ Logística i entre altres garantir l'accés 
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Directrius establert per la Llei de Mobilitat 
Com es resol en el sector (MpPGOU, àmbit Clot 

del Xarel·lo 2) 

planificació de la mobilitat, considerant l’accés en 
transport públic a les àrees allunyades dels àmbits 
urbans 

25.2. Analitzar la mobilitat generada per les 
urbanitzacions residencials i àrees industrials/de 
serveis/agrícoles/ramaderes, amb 
condicionaments específics sobre l’accés al 
transport públic i als mitjans més sostenibles de 
transport.  

25.5. Fomentar l’ús del transport públic als àmbits 
urbans i metropolitans. 

al transport públic dels treballadors, i visitants al 
nou sector. 
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7. INDICADORS DE GÈNERE 

 

De l’Enquesta de mobilitat Quotidiana de Catalunya (EMQ 2006) s’obtenen les dades específiques de 
mobilitat per gènere bàsicament de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb tot es fa una aproximació 
a la mobilitat a la resta de territoris de Catalunya. En el cas que ens ocupa, hi ha dades generals de 
mobilitat per l'àmbit territorial de les Comarques Centrals. 

 

La següent taula mostra com en dia feiner les dones es desplacen en major proporció en 
desplaçaments dins un mateix municipi (2,24 desplaçaments/dia) que els homes (1,96 
desplaçaments/dia). En canvi els homes fan més desplaçaments cap a altres municipis o des de altres 
municipis (1,26 desplaçaments/dia en el cas del homes, per 0,96 desplaçaments/dia en el cas de les 
dones) 

Els caps de setmana es desplaçaments en un mateix municipi s'igualen indiferentment del gènere (1,22 
desplaçaments/dia en el cas de les dones, per 1,24 desplaçaments/dia en el cas dels homes). I el 
mateix cas en els desplaçaments cap a altres municipis o des de altres municipis els caps de (1,06 
desplaçaments/dia en el cas del homes, per 0,95 desplaçaments/dia en el cas de les dones)  

 

Taula 30. Distribució dels desplaçaments segons segments de població 

Dia feiner 

 
Cap de setmana i festiu 

 

Font: Enquesta de mobilitat Quotidiana de Catalunya (EMQ 2006) 
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8. ANNEX CARTOGRÀFIC 

 

1. Determinació de la mobilitat generada 

2. Plànol d’itineraris principals per a vianants 

3. Plànol d’itineraris principals per a bicicletes 

4. Plànol del servei de transport públic 

5. Plànol d’itineraris principals per a vehicles privats 
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